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ទីិននន័យ���ូលបា�នពីកា�រចុះះ�
លាត

• បណ្តាា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់រាយការណ៍៍អំំៃីការកាប់ឈើ�ើខុុសច្បាាប់បាន៍ឈើ�ើន៍ឈើឡើង 
ជាៃិឈើសសឈើ�ជំុុំវិញិឈើរាងម៉ាា សីុន៍អារឈើ�ើរបស់��ុមហុុន៍ សីុងបាយអូំតិិច្បា 

• យុទ្ធធនាការថ្មីីីរបស់រាជុំរដ្ឋាា ភិិបាលបង្ក្រា�ា បបទ្ធឈើលីើសព្រៃ�ៃឈើ�ើ គឺ�តិូវិបាន៍សាទ្ធរ
 បណ្តាា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់បាន៍ឈើសើើរដល់រាជុំរដ្ឋាា ភិិបាលឲ្យយៃ�ងី�ស�មីភាៃបនាា ន់៍

បំផុុតិបង្ក្រា�ា ប��ុមហុុន៍កាបឈើ�ើខុុសច្បាាប់ជាឈើ�ច្បាើន៍ឈើ��ើុង និ៍ងជំុុំវិញិព្រៃ�ៃឡង់

• ភាគឈើ�ច្បាើន៍គឺបាន៍កាប់ឈើ�ើ�បឈើភិទ្ធជិុំតិផុុតិៃូជុំ ឈើ�ងតាមបញីី្ជី��ហមរបស់ IUCN
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អាច្បា�បមូល�ើុងឆ្នាំើ ំបនាា ប់ ឈើដ្ឋាយម៉ាន៍ការបំាងៃៃ�បន៍ាបនាា ប់គ្នាើ ។ អំើ�អំឈើងាតិព្រៃ�ៃឈើ�ើជាសា�ល (GFW) បាន៍ផុាល់អំនុ៍សាស�ើុង
ការឈើ�ើើច្បាលនាជាម�យម�ើុងរយៈឈើៃលបីឆ្នាំើ ំ ឈើដើមីីបាា ន់៍�បម៉ាណ៍បរមិ៉ាណ៍សរបុ ឬនិ៍នាើ ការព្រៃន៍ទិ្ធន៍ើន័៍យគ�មបព្រៃ�ៃឈើ�ើបាត់ិបង់ (ប�ា ញ
�ើុងរបូភាៃទី្ធ១)។ ចំ្បានួ៍ន៍ព្រៃ�ៃឈើ�ើបាត់ិបង់សរបុ�ើុង�ំឡុងឆ្នាំើ ំ២០០១ ដល់២០១៨ គឺ៤១,៧៥៨ហិតា ឬ�បហែហល ១០% ព្រៃន៍តំិបន់៍
ហែដន៍ជុំ�ម�សតិើព្រៃ�ៃ ព្រៃ�ៃឡង់។ 
�ើុងឆ្នាំើ ំ ២០០១ សហគមន៍៍រស់ឈើ��ើុង និ៍ងជំុុំវិញិព្រៃ�ៃឡង់ បាន៍ចាប់ឈើផុាើមតិសូុមតិិ ការពារដីព្រៃ�ៃឈើ�រ ា�ដូន៍តាៃីការកាប់បំផ្លាា ញ�ទ្ធង់��យ
�ំ និ៍ងការរ�ុរាន៍ដី�ាី ហែដលជាការបំផ្លាា ញដល់ការទ្ធទួ្ធលបាន៍នូ៍វិការឈើ�បើ           �បាស់�ន៍ធាន៍�មីជាតិិរបស់សហគមន៍៍។ សៃើព្រៃថ្មីៃឈើន៍ះ
បណ្តាា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់ បាន៍ម៉ាន៍ការឈើរៀបចំ្បា��ុមសហគមន៍៍ឈើ�ើើការ�រឈើដើមីីការពារព្រៃ�ៃឡង់ ឈើដ្ឋាយម៉ាន៍ការសហការជាមួយនឹ៍ង
អំើ�ពា�់ៃន៍ធ័ជាឈើ�ច្បាើន៍។             បណ្តាា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់ បាន៍ឈើ�ើើការលាតិព្រៃ�ៃជាឈើទ្ធៀង�ត់ិឈើដើមីី�បមូលៃត៌ិម៉ាន៍ៃី�ន៍ធាន៍
ព្រៃ�ៃឈើ�ើ  ស�មីភាៃខុុសច្បាាប់ និ៍ងបហែ�មប�មួលអាកាសធាតុិឈើដ្ឋាយឈើ�បើ�បាស់ទូ្ធរសៃា័ឆ្នាំា តិព្រៃវិ ហែដល�តិូវិបាន៍ឈើគសាា ល់ថា ហែអំៃព្រៃ�ៃ
ឡង់។ ទិ្ធន៍ើន័៍យហែដល�បមូលបាន៍ គឺ�តិូវិបាន៍ឈើ�ើើការវិភិាគ�ើុងការឈើ�ើើសហ�បតិិបតិាិការជាមួយនឹ៍ងសា�លវិទិ្ធាល័យ�ប់បិុន៍ហាហែហាន៍ 
(University of Copenhagen) និ៍ងលទ្ធធផុល�ំងអំស់�តិូវិបាន៍ឈើបាះៃុមព�ើុងរបាយការណ៍៍  ឈើ�ើើជាសន៍ើិសីទ្ធសារៃត៌ិម៉ាន៍  និ៍ងហែច្បា�ចាយ
�ើុង�បៃន៍ធ័ផុសៃើផុាយ។ វិ�ីិសាស្ត្រសាថ្មីីីរបស់បណ្តាា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់ចំ្បាឈើពាះការបន៍ាឈើ�ឈើលើយុតិាិ�ម៌បរសិាា ន៍ ឈើដើមីី��់�ញ
ចំ្បាណ្តាប់អារមីណ៍៍ៃីអំន៍ារជាតិិ និ៍ង��់�ញ�ើុងការឈើ�ើើការ�រជាបណ្តាា ញ គឺបាន៍ទ្ធទួ្ធលពាន៍រ�ើ ន់៍អំន៍ារជាតិិចំ្បានួ៍ន៍បួន៍រចួ្បាម�ឈើហើយ។ 
ចុ្បាងឈើ�កាយបំផុុតិឈើនាះគឺ ពាន៍រ�ើ ន់៍ថាមៃលសា�ល ២០១៩។

ព្រៃ�ៃឡង់គឺសាិតិឈើ��ណ្តាា លតំិបន់៍វាលទំ្ធនាប
ព្រៃន៍�បឈើទ្ធស�មពុជា ភាគខាងលិច្បាទ្ធឈើន៍ាឈើមគងា។
 បាន៍�គប            ដណ៍ា ប់ព្រៃផុាដីព្រៃ�ៃ�បម៉ាណ៍
 ៥០០,០០០ហិតា ឈើហើយម៉ាន៍វិសិាលភាៃឈើលើ
ឈើខុតិាចំ្បានួ៍ន៍៤ គឺៈ ឈើខុតិា��ឈើច្បាះ  សាឹងហែ�តិង  �ំៃង់�ំ
និ៍ង�ៃះវិហិារ។ ព្រៃ�ៃឈើន៍ះបាន៍គំ្នា�ទ្ធដល់ព្រៃ�ៃ�បៃន៍ធ័
ជីុំវិច្បា�មុះចំ្បានួ៍ន៍ ៧ �បឈើភិទ្ធខុុសគ្នាើ  រមួ�ំងព្រៃ�ៃ
លាប់  ព្រៃ�ៃឈើ�សាង  ព្រៃ�ៃពា�់�ណ្តាា លឈើ�សាង
 និ៍ងព្រៃ�ៃសាតិ។ ៃួជុំរ�ុខជាតិិ  ៃួជុំឈើ�ើហែដលរង
ការបាត់ិបង់ និ៍ងៃៃួ�សតិើ��ម គឺ�តិូវិបាន៍ឈើគរ�
ឈើ�ើញឈើ��ើុងព្រៃ�ៃមួយឈើន៍ះ។ ព្រៃ�ៃឡង់គឺជាព្រៃ�ៃ
គ�មបទឹ្ធ�ឈើភិា�ងដ៍ច្បាមីង ចិ្បាញឹឹ្ជីមដល់ទ្ធឈើន៍ាឈើមគងា
និ៍ងទ្ធឈើន៍ាសាប ហែដលទ្ធឈើន៍ា�ំងៃីរឈើន៍ះជាផុលព្រៃន៍ការ
ឈើន៍សាទ្ធដល់សហគមន៍៍មូលដ្ឋាា ន៍ ដល់ឈើសដា�ិច្បាឹ
ជាតិិ និ៍ងសុវិតិាិភាៃឈើសី�ង។ ព្រៃ�ៃឡង់ គឺបាន៍រ�ា
�បៃន៍ធ័អាកាសធាតុិឈើ�មូលដ្ឋាា ន៍ ជួុំយរ�ាលំនឹ៍ង
 និ៍ងកាត់ិបន៍ាយបហែ�មប�មួលអាកាសធាតុិ។ ឈើដ្ឋាយ
វាម៉ាន៍សារៈសំខាន់៍ដល់�បឈើទ្ធសជាតិិ  ព្រៃ�ៃឡង់បាន៍
ដ្ឋា�់ឈើ�ជាតំិបន់៍ហែដន៍ជុំ�ម�សតិើព្រៃ�ៃ�ើុងឆ្នាំើ ំ២០១៦ 
ម៉ាន៍ព្រៃផុាដីសរបុ ៤៣១, ៦៨៣ហិតា។ រាជុំរដ្ឋាា ភិិបាល

�មពុជាបាន៍ដ្ឋា�់បញ្ជីញតិាិដល់ការនំាឈើ�ើឈើច្បាញៃីតំិបន់៍
ឈើន៍ះ។ 
 ឈើបើឈើ�ងសា�លវិទិ្ធាល័យម៉ារហីែលន៍
 (Maryland២) តំិបន់៍ហែដន៍ជុំ�ម�សតិើព្រៃ�ៃ ព្រៃ�ៃឡង់
 បាត់ិអំស់ព្រៃផុាព្រៃ�ៃឈើ�ើ�បម៉ាណ៍ ៤,៥៦៣ហិតា �ើុង
ឆ្នាំើ ំ២០១៨ (របូទី្ធ១)។ គឺសម៉ាម៉ា�តិឈើ�នឹ៍ងអំ�តា
ម�យមគឺបាត់ិ ១៣ហិតា ជាឈើរៀងរាល់ព្រៃថ្មីៃ ឬឈើសីើរនឹ៍ង 
១៨ដង ព្រៃន៍ទំ្ធហំៃហុ�ីឡាដ្ឋាា ន៍ជាតិិអូំឡាំៃិច្បាភិើំឈើៃញ
 (០.៧០៥ហិតា) កាប់�ើុង១ព្រៃថ្មីៃៗ។ សា�លវិទិ្ធយល័
យម៉ាា រហីែលន៍ ឈើ�ើើការវាស់ហែវិងទិ្ធន៍ើន័៍យ�បចំាឆ្នាំើ ំឈើ�ឈើលើ
ចំ្បានួ៍ន៍ឈើដើមឈើ�ើហែដលបាត់ិបង់ ឈើ�ប�បឈើ�ៀបឈើដើមឈើ�ើ
ហែដលម៉ាន៍រស់�ើុងទំ្ធហុះ ៣០x៣០ ភិិ�ហែសលហែមា�តិ
។ វិ�ើ ស់រ�ើ ល់ឈើន៍ះ គឺមិន៍បាន៍ឈើ�ើើឲ្យយខុុសគ្នាើ រវាង
គ�មបព្រៃផុាដីអំចិ្បាព្រៃង្ក្រាន៍ាយ៍ (ការកាប់បំផ្លាា ញព្រៃ�ៃឈើ�ើ) ឬ
ការបាត់ិបង់ជាអំន៍ារកាល (�ើុងព្រៃ�ៃហែដលនឹ៍ងដុះឈើឡើង
វិញិ) និ៍ងមិន៍រាប់ឈើហតុិហែដលបងារឈើដ្ឋាយមនុ៍សស ឬ
�មីជាតិិឈើ�ើើឲ្យយបាត់ិបង់ឈើឡើយ។ បហែន៍ាមៃីឈើលើឈើន៍ះ ការ
�បមូលទិ្ធន៍ើន័៍យហែដលទ្ធទួ្ធលបាន៍ឈើដ្ឋាយការឈើមើលៃី
ផ្លាា យរណ៍ប  ហែដលជាឈើរឿយៗបងារឈើដ្ឋាយៃៃ�អ័ំៃើ
ព្រៃន៍តំិបន់៍�តិូៃិច្បា  ឈើៃលខុាះវាបាត់ិបង់�ើុងឆ្នាំើ ំឈើន៍ះ ហែតិ

មើ�ចុះកីីណែណ៍នាំ��

2  Hansen, M. C., P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. 
Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C. O. Justice, and J. R. G. Townshend. 2013. “High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover 
Change.” Science 342 (15 November): 850–53. Data available on-line from: https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-glob-
al-forest/download_v1.6.html . Forest loss for 2018 in Prey Lang Wildlife Sanctuary calculated with Google Earth engine. 

ជួុំបជាមួយនឹ៍ង
អំើ�លាតិ

ព្រៃ�ៃឈើ�ើបាន៍បាត់ិបង់�ើុងព្រៃ�ៃឡង់ឆ្នាំើ ំ ២០០១ ដល់ ២០១៨។ របាៃណ៌៍ឈើខុៀវិបញ្ជីឈរប�ា ញអំំៃីព្រៃ�ៃបាត់ិបង់�បចំាឆ្នាំើ ំ
។ បនាា ត់ិ��ហមប�ា ញម�យមភាគព្រៃ�ៃបាត់ិបង់៣ឆ្នាំើ ំម�ឈើហើយ ។

របូភាៃ៣:ឈើ��សាើ យ សុង ��ុមសើូល
បណ្តាា ញព្រៃ�ៃឡង់  

របូភាៃ២: សម៉ាជិុំ�បណ្តាា ញព្រៃ�ៃឡង់ អំងាុយស�ម៉ា��ើុងឈើៃលឈើ�ើើលាតិ។ 
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  ឈើ��សាើ យ សុង ឈើ�ើតិ�ើុងឆ្នាំើ ំ ១៩៥៧។ 
គ្នាត់ិជាជុំន៍ជាតិិឈើដើមភាគតិិច្បា�ួយ និ៍ងរស់ឈើ�
�ើុងភូិមិតាងួន៍ �ំុវិឌ្ឍឍន៍ៈ �សុ�សំបូរ  ឈើខុតិា
��ឈើច្បាះ ជាមួយ�បៃន៍ធនិ៍ង�ូន៍៦នា�់។ �គួសារ
របស់គ្នាត់ិ�ប�បរបរឈើ�ើើហែ�សច្បាម៉ាា រ ជាៃិឈើសស
គឺ�សូវិ និ៍ង�បមូលអំនុ៍ផុលព្រៃ�ៃឈើ�ើ។ ឈើ��
សុងបាន៍កាា យជាសម៉ាជិុំ�ស�មីបណ្តាា ញ
ព្រៃ�ៃឡង់�ើុងឆ្នាំើ ២០០០។ ឈើ��បាន៍លះបង់
ជីុំវិតិិផ្លាា ល់ខុាួន៍ឈើដើមីីការពារព្រៃ�ៃឈើ�ើ និ៍ងជា
អំើ�ស�មី�ើុងការឈើគៀងគរសហគមន៍៍ ការពារ
ព្រៃ�ៃឡង់ឈើដ្ឋាយគ្នាត់ិម៉ាន៍ជំុំឈើន៍ឿថា វាគឺជា
ទ្ធ�មង់ព្រៃន៍ភាៃចំាបាច់្បាព្រៃន៍វិបី�ម៌ជុំន៍ជាតិិឈើដើម
ភាគតិិច្បា�ួយ និ៍ងជាជីុំវិតិិព្រៃន៍�បលឹងវិញិ្ញាញ ណ៍។
 �ើុងឆ្នាំើ ំ២០០៩ ឈើ��បាន៍កាា យជាសម៉ាជិុំ�
ស�មី�ើុង�ំុរបស់គ្នាត់ិ ឈើដ្ឋាយគ្នាត់ិម៉ាន៍

សមតិាភាៃឈើលើការសហការនិ៍ងសហ�បតិិបតិាិ
ការឈើ��ើុងបណ្តាា ញនិ៍ងជាមួយព្រៃដគូខាងឈើ��  
ជាមួយសម៉ាគមន៍៍នានា និ៍ងជាមួយបណ្តាា ញ
។ ឈើ��បាន៍ទ្ធទួ្ធលការឈើគ្នារៃៃីសហគមន៍៍
និ៍ងៃីព្រៃដគូខាងឈើ��  ឈើជុំឿឈើលើជំុំនាញហែដលគ្នាត់ិ
ម៉ាន៍ អំំណ៍ត់ិ និ៍ងការឈើ�ើើការ�រ�ៃន់៍�សាល
�ើុង�ិច្បាឹការពារព្រៃ�ៃឈើ�ើ។ �ើុងឆ្នាំើ ំ២០១៥
 ឈើ���តិូវិបាន៍ឈើគឈើ�ជុំើសឈើរ ើសជាមនុ៍សសម៉ាើ �់
�ើុ ង ចំ្បា ឈើណ្តា ម ��ុ ម សើូ ល ២ ៨ នា �់ រ ប ស់
បណ្តាា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់ គ្នាត់ិ�៍បាន៍
ម៉ាន៍ការឈើគ្នារៃ�ើុងនាមជាចាស់ទំុ្ធម៉ាើ �់ឈើ�ើើការ
សហការនិ៍ងការបញូឹ្ជីលគ្នាើ ព្រៃន៍បណ្តាា ញ។
 គ្នាត់ិគឺជាអំើ�ស�មីខាា ំងបំផុុតិ�ើុងការចូ្បាលរមួ
ជា មួ យ នឹ៍ ង ប ណ្តាា ញ ស ហ គ ម ន៍៍ ព្រៃ�ៃ ឡ ង់
ឈើលើស�មីភាៃតិសូុមតិិ យុទ្ធធនាការលាតិ
 ឈើ�ើើការជាបណ្តាា ញនិ៍ងៃ�ងឹងសម៉ាជិុំ�ភាៃ
 តាមមូលដ្ឋាា ន៍។

រូបភាៃទី្ធ១: 
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បនាា ប់ៃីម៉ាន៍រល��ឈើ�ា ឈើបា�ប�់ម�ឈើលើ
តំិបន់៍អាសីុអាឈើគើយ៍ និ៍ង�បឈើទ្ធស�មពុជា
�ើុង�ំឡុង ហែខុមិនា និ៍ងឈើមសា ឆ្នាំើ ំ២០១៩
 ម៉ាន៍ៃលរដាជាឈើ�ច្បាើន៍បាន៍បាះពាល់ឈើ�
នឹ៍ងអាកាសធាតុិដ៍អា���់ឈើន៍ះជាមួយនឹ៍ង
អាកាសធាតុិហែ�ប�បួល  ឈើបើឈើ�ងឈើ�តាម
ការចុ្បាះផុាយព្រៃន៍សារៃត៌ិម៉ាន៍ Mongabay 
។ សារធារណ៍ៈមតិិបាន៍រះិគន់៍ឈើ�នឹ៍ងការ
កាប់បំផ្លាា ញព្រៃ�ៃឈើ�ើ ជាមួយនឹ៍ងអំើ�នំាពា�យ
ជាន់៍ខុពស់ហែដលបាន៍ឈើ�ើើការបដិឈើស�ឈើដ្ឋាយ
ឈើ��ឈើន៍�តិ ភិង្ក្រាកាា  ជាអំើ�នំាពា�យព្រៃន៍��សួង
បិរសាា ន៍។ ឈើ�ះជា�ាងណ្តា�៍ឈើដ្ឋាយ ឈើបើ
ហែផុែ�តាមវិទិ្ធាសាស្ត្រសាបាន៍ប�ា ញមាងឈើហើយ
មាងឈើទ្ធៀតិនូ៍វិការកាប់បំផ្លាា ញព្រៃ�ៃឈើ�ើ គឺបងា
រដល់ការហែ�ប�បួលអាកាសធាតុិ តាមរយៈ
ការបឈើងាើន៍ឧសន័ី៍កាបូនិ៍�  បំភាយ និ៍ង
កាត់ិបន៍ាយសំឈើណ៍ើ ម �៍ដូច្បាជាតាមរយៈសកាា
នុ៍ៃលហែ�ប�បួលវិដាព្រៃន៍ទឹ្ធ�។ ព្រៃ�ៃឈើ�ើបាន៍
�ញយ�ៃន៍ាឺ�ៃះអាទិ្ធតិយហែដលចំាងម�ឈើលើ
ៃួ�វា។ តំិបន់៍ហែដលគី្នាន៍ព្រៃ�ៃ រមួ�ំងដីម៉ាន៍
សីុមាង់រងឹតាមទី្ធ��ុង ឬតំិបន់៍ឧសាហ�មី
  ហែដលជំុំនួ៍សព្រៃ�ៃឈើដ្ឋាយការ�ំៃុងអំភិិវិឌ្ឍឍ  វា
បាន៍ចំាងៃន៍ឺឺ�តិឡប់  បឈើងាើតិបាន៍ជា�ំឈើ�
ឈើ�ឈើលើហែផុន៍ដី។ មាាងវិញិឈើទ្ធៀតិ ការបងាួតិ
ទឹ្ធ�ឈើដ្ឋាយរសីីសំឈើ�គគឺអំស់១៥% ព្រៃន៍

ច្បាម៉ាា យទឹ្ធ�ឈើ��ើុងអាកាស។ ម៉ាន៍ឈើដើមឈើ�ើ
តិិច្បាតួិច្បាម៉ាន៍ន័៍យថាម៉ាន៍ច្បាម៉ាា យទឹ្ធ�តិិច្បា គឺវា
ជាការលំបា�ដល់ការ�ឈើ�ើតិព្រៃន៍ៃៃ�។ �ើុង
ដំឈើណ៍ើ រការឈើន៍ះ គឺវាបាន៍នំាឈើ�រ�ភាៃឈើខុាះ
ទឹ្ធ�ឈើភិា�ង និ៍ងម៉ាន៍��មិតិ�ឈើ�ា ឈើ�ើន៍ឈើឡើង
។ ការសិ�ា (study )ថ្មីីីៗបាន៍ប�ា ញនូ៍វិ
ទំ្ធនា�់ទំ្ធន៍ងរវាងការកាប់បំផ្លាា ញព្រៃ�ៃឈើ�ើ
 និ៍ងការឈើ�ើន៍ឈើឡើងព្រៃន៍�ំឈើ� ឈើហើយបាន៍
រ�ឈើ�ើញឈើទ្ធៀតិថា ការហែ�ប�បួលព្រៃន៍គ�មប
ព្រៃ�ៃឈើ�ើ គឺជាគន៍ាឹះឈើ�រ�ការហែ�ប�បួល
អាកាសធាតុិ�ើុងតំិបន់៍�ាង�ំឈើ�ង។
 ឈើលើសៃីឈើន៍ះឈើ�ឈើទ្ធៀតិ ការបំផ្លាា ញព្រៃ�ៃឈើ�ើ
ជាសា�ល នំាឈើ�រ�ហានិ៍ភ័ិយព្រៃន៍��មិតិ
សីតិណ៍ា ភាៃ�ើុងតំិបន់៍  ខុណ៍ៈហែដលអំ�តា
ឈើ�ើន៍ឈើឡើងព្រៃន៍ការបំផ្លាា ញព្រៃ�ៃឈើ�ើដូច្បាជា
ឈើ��ើុង�បឈើទ្ធស�មពុជា គឺរ�ឈើ�ើញថា
 បឈើងាើតិបាន៍ការគ�ម៉ាមគហែហៃង�ាងខាា ំង
។ ឈើ�ះបីជាម៉ាន៍ការផ្លាែ �ការកាប់ឈើ�ើជា
បឈើណ្តាា ះអាសន៍ើ ហាម�បាមការនំាឈើច្បាញ
  និ៍ងការបង្ក្រា�ា បបទ្ធឈើលីើសព្រៃ�ៃឈើ�ើ  ការ
ឈើ�ើើពាណិ៍ជុំី�មីព្រៃ�ៃឈើ�ើ ហែដលឈើ�ើើឈើដ្ឋាយ
រាជុំរដ្ឋាា ភិិបាល  �បឈើទ្ធស�មពុជាឈើ�ហែតិជា
�បឈើទ្ធសមួយ�ើុងៃិភិៃឈើ�� ហែដលម៉ាន៍ការ
បំផ្លាា ញព្រៃ�ៃឈើ�ើ ម៉ាន៍អំ�តាខុពស់ជាងឈើគ។  

បណ្តាា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់បាន៍ទ្ធទួ្ធលពាន៍រ�ើ ន់៍ថាមៃលសា�ល�ើុងឆ្នាំើ ំ២០១៩
 ស�ម៉ាប់ការផុាួច្បាឈើផុាើមថ្មីីីឈើលើការការពារបរសិាា ន៍នូ៍វិ�ិច្បាឹ�បឹងហែ�បង�ើុង�បឈើទ្ធស�មពុជា។
 ពាន៍រ�ើ ន់៍ថាមៃលសា�ល គឺបាន៍បឈើងាើតិឈើឡើង២០ឆ្នាំើ ំឈើហើយ និ៍ងវាម៉ាន៍ឈើគ្នាលបំណ៍ង
 ប�ា ញនូ៍វិគឈើ�ម៉ាងឈើជាគជ័ុំយម៉ាន៍និ៍រន៍ារភាៃឈើលើមនុ៍សសជាតិិ�ើុងស�លឈើ�� និ៍ងប�ា ញ
នូ៍វិដំឈើណ្តាះ�សាយចំ្បាឈើពាះបរសិាា ន៍ហែដលម៉ាន៍”។ ពាន៍រ�ើ ន់៍អំន៍ារជាតិិថាមៃលស�ល
 គឺ�តិូវិបាន៍ឈើគសាា ល់ថាជា “រ�ើ ន់៍ណូ៍ហែបលរបស់�មីជាតិិ” មួយព្រៃន៍ចំ្បាឈើណ្តាម�ិតិានុ៍ភាៃ
រ�ើ ន់៍ព្រៃន៍បរសិាា ន៍  អំើ�ហែដល�ើះ�តិូវិបាន៍ឈើ�ជុំើសឈើរ ើសឈើដ្ឋាយយុតិាិ�ម៌ ហែដលឈើ�ើើឈើឡើងឈើដ្ឋាយ
សម៉ាជិុំ�ព្រៃន៍អំងាការសហ�បជាជាតិិ អំងាការអំភិិវិឌ្ឍឍឧសាហ�មី  �នាគ្នារៃិភិៃឈើ�� និ៍ង
ឈើដ្ឋាយ��ុម�បឹ�ាហែ�ព្រៃច្បាើថាមៃល អឺុំរបុ។ បណ្តាា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់ម៉ាន៍ការ�ប�ួតិ�បហែជុំង
ជាមួយនឹ៍ង១៨០�បឈើទ្ធស ឈើដើមីី�ើះពាន៍រ�ើ ន់៍ថាមៃលសា�លៃិភិៃឈើ��២០១៩។ 

ការ�បមូលចំ្បាណ៍ងឈើជុំើងៃីបណ្តាា ញសារៃ័ត៌ិម៉ាន៍ជាតិិ និ៍ង
អំន៍ារជាតិិបាន៍ប�ា ញថា ឈើ��ើុងហែខុថ្មីីីៗឈើន៍ះ  ជាទូ្ធឈើ��ើុង
�បឈើទ្ធស�មពុជា រាជុំរដ្ឋាា ភិិបាលបាន៍ការយ�ចិ្បាតិាទុ្ធ�ដ្ឋា�់ខាា ំង
ឈើឡើង ឈើ�ឈើលើការកាប់ឈើ�ើឈើដ្ឋាយខុុសច្បាាប់ និ៍ងវិនិាស�មី
ព្រៃ�ៃឈើ�ើ។ �ើុងហែខុម�រា២០១៩ ��សួង�សិ�មី រកុាខ �បម៉ាញ់និ៍ង
ឈើន៍សាទ្ធ បាន៍បឈើងាើតិឈើលខា�ិការដ្ឋាា ន៍អំចិ្បាព្រៃង្ក្រាន៍ាយ៍ (ឈើលខា�ិការ
ដ្ឋាា ន៍អំចិ្បាព្រៃង្ក្រាន៍ាយ៍ថាើ �់ជាតិិឈើដើមីីប�ា រ និ៍ងទ្ធប់សាា ត់ិការកាប់
បំផ្លាា ញព្រៃ�ៃឈើ�ើ  ការដឹ�ជុំញូី្ជីន៍  ការ�បមូល  ការគរទុ្ធ�
 និ៍ងការនំាឈើច្បាញឈើ�ើ�បណី៍តិ) បាន៍ទ្ធប់សាា ត់ិការកាប់បំផ្លាា ញ
ព្រៃ�ៃឈើ�ើ ឈើដ្ឋាយម៉ាន៍ការឈើផ្លាា តិយ�ចិ្បាតិាទុ្ធ�ដ្ឋា�់ឈើ�ឈើលើឈើ�ើ
�បណី៍តិ។ 
ឈើ��ើុងហែខុថ្មីីីៗឈើន៍ះ បាន៍ឈើ�ើញផុងហែដរនូ៍វិការចាប់មង្ក្រាន៍ាីមួយចំ្បានួ៍ន៍
 ឈើហើយឈើចាទ្ធ�បកាន់៍ៃីបទ្ធៃុ�រលួយ និ៍ងពានិ៍ជុំី�រជុំន៍ជាតិិ
ចិ្បាន៍បាន៍រ�ឈើ�ើញៃីបទ្ធឈើ�បើ�បាស់អាវិ�ុសមាុតិបំភិិតិបំភ័ិយ។
 គណ៍ៈ�មីការចំ្បាឈើពាះការប�ា រឧ��ិដា�មីព្រៃ�ៃឈើ�ើ បាន៍�បកាស
រតិិបន៍ាឹងនូ៍វិយន៍ាការបនាា ន់៍ៗដុតិបំផ្លាា ញរបស់របរហែដលរមឹអូំស
បាន៍ៃីអំើ�បំផ្លាា ញព្រៃ�ៃឈើ�ើ។ 
ភាគីសងាមសីុវិលិបាន៍ៃណ៌៍នាថា  ការបឈើងាើតិសាា ប័ន៍នានា
 គឺម៉ាន៍ភាៃ�សឈើដៀងឈើ�នឹ៍ងការបឈើងាើតិគណ៍ៈ�មីការ
ទ្ធប់សាា ត់ិបទ្ធឈើលីើសព្រៃ�ៃឈើ�ើកាលៃីឈើៃលមុន៍ៗ  មិន៍ហែដល
ម៉ាន៍ដំឈើណ្តាះ�សាយ�ប�បឈើដ្ឋាយ�បសិទ្ធធិភាៃឈើឡើយ  �ើុង
ការ�បឆំ្នាំងនឹ៍ងបទ្ធឈើលីើសព្រៃ�ៃឈើ�ើ ឈើដ្ឋាយឈើ�ងឈើ�ឈើលើ
អំំឈើៃើៃុ�រលួយ ឈើហើយអំើ�រ�សីុឈើ�ើ  គឺជាមនុ៍សសជិុំតិសើិទ្ធធ
ជាមួយនឹ៍ងមង្ក្រាន៍ាីរដ្ឋាា ភិិបាល។ ��ុមអំើ�ស�មីព្រៃ�ៃឈើ�ើបាន៍
ឈើ�ើើការ�ម�រឲ្យយរាជុំរដ្ឋាា ភិិបាលៃ�ងី�ការបង្ក្រា�ា បឈើលើល�ខណ៍ៈ
បុគាល ឈើ�ជាការប��ប��ុមហុុន៍ ឈើដ្ឋាយជាញឹ�ញាប់��ុមហុុន៍
 គឺជាអំើ�អំនុ៍វិតិាការកាប់ឈើ�ើខុុសច្បាាប់ �បមូលឈើដ្ឋាយលួច្បា��់ 
បាន៍គ�ម៉ាមដល់ការបាត់ិបងឈើ�ើ�គប់�បឈើភិទ្ធ។ 

រា�ជរ�ា�ភិិបា�ល�ង្រ្កា�ា��កា�រកា��់��ផំ្លា�ញ
ព្រៃ�ពមើ�ើ

អ្វីីីណែ�លថ្មីីី ចា��់តាំ��ង់ពីបា�នមើ�ីើរបា�យកា�រណ៍៍
�តួតពិនិតយចុះះង់មើ�កា�យ

កា�រកា��់��ផំ្លា�ញព្រៃ�ពមើ�ើ គឺឺជា�កតីាំ�នាំ��ឲ្យយមា�ន�ណែ�����ួល
អា�កា��ធា�តះ

�ណ៍ា�ញ�ហគឺ�ន៍ព្រៃ�ពឡង់់�ន�ពា�នរ�ី�ន់ថា��ពលជា�តិ
��មា��់��មើទី�ក�ុ�ជា�

3 https://news.mongabay.com/2019/06/as-cambodia-swelters-climate-change-suspicion-falls-on-de-
forestation/?n3wsletter&utm_source=Mongabay+Newsletter&utm_campaign=381730ab6a-Newslet-
ter_2019_06_20&utm_medium=email&utm_term=0_940652e1f4-381730ab6a-67238715
4        Prevedello, J. A., Winck, G. R., Weber, M. M., Nichols, E., & Sinervo, B. (2019). Impacts of forest-
ation and deforestation on local temperature across the globe. PLOS ONE, 14(3). doi:10.1371/journal.
pone.0213368

��ុមអំើ�ស�មីព្រៃ�ៃឈើ�ើបាន៍ឈើ�ើើការ
�ម�រឲ្យយរាជុំរដ្ឋាា ភិិបាលៃ�ងី�ការ
បង្ក្រា�ា បឈើលើល�ខណ៍ៈបុគាល ឈើ�ជា
ការប��ប��ុមហុុន៍ ឈើដ្ឋាយជា
ញឹ�ញាប់��ុមហុុន៍ គឺជាអំើ�អំនុ៍វិតិា
ការកាប់ឈើ�ើខុុសច្បាាប់ �បមូល
ឈើដ្ឋាយលួច្បា��់ បាន៍គ�ម៉ាមដល់
ការបាត់ិបងឈើ�ើ�គប់�បឈើភិទ្ធ។ 
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ឈើ�ើ��ញូងជា�បឈើភិទ្ធឈើ�ើ�បណី៍តិហែដលដុះឈើ��ើុងព្រៃ�ៃឡង់។ ឈើដ្ឋាយសារវា
ម៉ាន៍តិព្រៃមាខុពស់ អំើ�កាប់ឈើ�ើខុុសច្បាាប់បាន៍�ំៃុង�ំណ៍ត់ិឈើ�ើ�បឈើភិទ្ធឈើន៍ះជាមុ
ខុសញ្ញាញ   ឈើន៍ះឈើបើឈើ�ងតាមឈើសច្បា�ាីរាយការណ៍៍មាងឈើហើយមាងឈើទ្ធៀតិឈើដ្ឋាយ��ុម
លាតិសហគមន៍៍។ ចាប់តំាងៃីឆ្នាំើ ំ២០១៣ រាជុំរដ្ឋាា ភិិបាល�មពុជាបាន៍
ឈើច្បាញ�បកាសហាម�បាមឈើ�ឈើលើការឈើ�ើើពាណិ៍ជុំី�មីនូ៍វិ�បឈើភិទ្ធឈើ�ើ�បណី៍តិ
។ ឈើ�ះជា�ាងណ្តា�៍ឈើដ្ឋាយ �ើុងហែខុ�ញ្ញាញ ២០១៨ ឈើសច្បា�ាីរាយការណ៍៍របស់
ភាើ �់�រអំឈើងាតិបរសិាា ន៍បាន៍�ត់ិសម៉ាា ល់ថាឈើវិៀតិណ្តាមជា�បឈើទ្ធសជិុំតិខាង  
មិន៍បាន៍ឈើ�ើើដឹងឮនូ៍វិប�ម៉ាមនំាឈើ�ើ�បណី៍តិឈើច្បាញឈើឡើយ
ហែដលការនំាឈើច្បាញខុុសច្បាាប់ៃី�បឈើទ្ធស�មពុជានូ៍វិឈើ�ើ�បណី៍តិ�ំងអំស់ គឺបាន៍
 (សន៍ធិសញ្ញាញ ពាណិ៍ជុំី�មីអំន៍ារជាតិិនូ៍វិ�បឈើភិទ្ធឈើ�ើ��ម) ហែ�ាងនូ៍វិការអំនុ៍ញាតិិ
 (permits  )។
ភាើ �់�រអំឈើងាតិបរសិាា ន៍ បាន៍ឈើសើើរសំុឲ្យយម៉ាន៍ការបញ្ជីឈប់ឈើ�ើើពាណិ៍ជុំី�មីឈើ�ើ
�បណី៍តិជាមួយ  ឈើវិៀតិណ្តាមនិ៍ងបាន៍ផុាល់ជាអំនុ៍សាសឲ្យយ�បឈើទ្ធសឈើវិៀតិណ្តាម
�បកាសនូ៍វិចំ្បានួ៍ន៍ឈើ�ើហែដលបាន៍ដឹ�ឈើច្បាញៃី�មពុជា ឈើដើមីីឲ្យយ�បឈើទ្ធស�មពុជាម៉ាន៍
សមតិាភាៃ�បឈើសើរឈើឡើង�ើុងការទ្ធប់សាា ត់ិការឈើ�ើើពាណិ៍ជុំី�មីខុុសច្បាាប់ឈើន៍ះ។
 របាយការណ៍៍បាន៍�តិ�តិដ្ឋាងថា ការឈើ�ើើសហ�បតិិបតិាិការឆ្លាង�បឈើទ្ធស គឺ
�បា�ដជានឹ៍ងឈើ�ើើឲ្យយឈើ�ើន៍ឈើឡើងនូ៍វិការនំាឈើ�ើ�បណី៍តិឈើច្បាញ ឈើហើយនឹ៍ងម៉ាន៍ការ
បំផុាិច្បាបំផ្លាា ញព្រៃ�ៃឈើ�ើ គ�ម៉ាម�ំហែហងដល់តំិបន់៍ការពារ�ើុង�បឈើទ្ធស�មពុជា រមួ
�ំងព្រៃ�ៃឡង់ផុងហែដរ។ 

 ចំ្បាណ៍ងឈើជុំើងសារៃ័ត៌ិម៉ាន៍
ជាឈើ�ច្បាើន៍�ើុងឆ្នាំើ ំ២០១៩ បាន៍រាយការណ៍៍
អំំៃីការបាត់ិបង់�ាងឆ្នាំប់រហ័ស ព្រៃន៍តំិបន់៍
ហែដន៍ជុំ�ម�សតិើព្រៃ�ៃ �៍ដូច្បាជាការហែដល
មិន៍បាន៍�គប់�គងឈើ�ឈើលើការបំផ្លាា ញ
ព្រៃ�ៃឈើ�ើ�ាង�ំឈើ�ង, ។ �បឈើទ្ធស
មួយហែដលម៉ាន៍អំ�តាព្រៃន៍ការបំផ្លាា ញ
ព្រៃ�ៃឈើ�ើឈើ�ច្បាើន៍ជាងឈើគ�ើុងៃិភិៃឈើ��
  និ៍ង�ំៃុង       គ�ម៉ាម�ំហែហងដល់
ហែដន៍ជុំ�ម�សតិើព្រៃ�ៃហែដលខុាួន៍ម៉ាន៍។
 របាយការណ៍៍បាន៍ប�ា ញនូ៍វិហែដន៍ជុំ�ម�
បឹងហែៃរបាន៍ចាប់ ឈើផុាើមបាត់ិបង់ជិុំតិ៦០%
�ើុងរយៈឈើៃល២៥ឆ្នាំើ ំចុ្បាងឈើ�កាយ។ ដូច្បាគ្នាើ
ឈើន៍ះហែដរ ហែដន៍ជុំ�ម�សតិើព្រៃ�ៃព្រៃ�ៃឡង់ គឺ
បាន៍បាត់ិ�បម៉ាណ៍ជាង១០០គីឡូហែមា�តិ
កាឈើរ ាព្រៃន៍គ�មបព្រៃ�ៃឈើ�ើ�ើុងឆ្នាំើ ំ២០១៦។
 ឈើ�ទួ្ធ�ំង�បឈើទ្ធស  គឺម៉ាន៍ការបាត់ិបង់
�បហែហល២,០០០គីឡូហែមា�តិកាឈើរ ា�ើុង
មួយឆ្នាំើ ំៗ  ឈើដ្ឋាយហែផុែ�ឈើ�ឈើលើឈើហតុិហែដល
រាជុំរដ្ឋាា ភិិបាលបាន៍ផុាល់ដីសមី�ន៍�ាង

�ំៗស�ម៉ាប់��ុមហុុន៍ឈើ�ើើ�សិ�មី�ើុងមួយ
ឆ្នាំើ ំៗ  ឈើហើយម៉ាន៍ភាគឈើ�ច្បាើន៍ឈើទ្ធៀតិហែដល
��ុមហុុន៍បាន៍ឈើ�ើើឈើដ្ឋាយមិន៍�សបច្បាាប់ ។
 ដីសមី�ន៍ឈើសដា�ិច្បាឹ គឺ�តិូវិ
បាន៍ឈើគសម៉ាា ល់ថាគឺជាមូលឈើហតុិបឋម
ឈើ�ៃីឈើ�កាយការកាប់បំផ្លាា ញព្រៃ�ៃឈើ�ើ
  ឈើដ្ឋាយម៉ាន៍តិ�មូវិការឈើ�ើន៍ឈើឡើងព្រៃន៍ការ
ដំ្ឋាឈើ�សូុ និ៍ង�បឈើភិទ្ធឈើ�ើ�បណី៍តិឈើដ្ឋាយ
ការកាប់ព្រៃ�ៃឈើ�ើ�មីជាតិិឈើ�ឈើ�ើើជាចំ្បាការ
ឈើ�ើដំ្ឋា។ ឈើ�ះជា�ាងណ្តា�៍ឈើដ្ឋាយ
 របាយការណ៍៍នានាបាន៍�ំណ៍ត់ិសម៉ាា ល់
នូ៍វិរឈើបៀបកាប់ឈើ�ើ�ុន៍ម�យមគឺបាន៍កាប់
ខាងឈើ��ជាយតាម�ៃំ�បទ្ធល់ដីសមី�ន៍
 ឈើដ្ឋាយឈើ�បើ�បាស់របូភាៃជាការ�បមូល
ឈើ�ើ�ើុងដីសមី�ន៍។ បញ្ញាា ឈើន៍ះ គឺ
ម៉ាន៍ភាៃសីុ�គសីាញហែដល�តិូវិការការ
អំន៍ារាគមន៍៍ឲ្យយបាន៍ច្បាាស់ៗ។ 

ភាន�ក់��រអ្វីមើង់ាត�រិស្ថាា�នបា�នមើកា��មើ��ឲ្យយ
មា�នចុះ�ណា�ត់កា�រ�ល់��មើទី�មើ�ៀតណា��
ណែ�លរំមើ��ភិមើលើ�និិ�ញ្ញាា�      ពា�ណ៍ិជជក�ី
អ្វីនីរជា�តិនូ���មើភិទីមើ�ើក��

កា�រថ្មីយចុះះ�គឺ���ព្រៃ�ពមើ�ើយ៉ាា�ង់មើលឿននូ�
ណែ�នជ��ក�តីព្រៃ�ពព្រៃន��មើទី�ក�ុ�ជា�

5 https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-report-Vietnam-in-violation-spreads.
pdf
6 https://news.mongabay.com/2019/05/illegal-logging-poised-to-wipe-cambodian-wildlife-
sanctuary-off-the-map/
7 https://theaseanpost.com/article/cambodias-sanctuaries-under-threat?fbclid=IwAR3d0GBa-
JsNOWvQcJDRvJU9pg16vyhpEXxn2Z9PwE_V5Z4pv_1MuPtYvWCc
8         Forest trends: Conversion Timber, Forest Monitoring, and Land-Use Governance in 
Cambodia, 2015 https://www.forest-trends.org/publications/conversion-timber-forest-moni-
toring-and-land-use-governance-in-cambodia/
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• “ស�ីភាៃ”“ស�ីភាៃ” សំឈើ�ឈើ�ឈើលើស�មីភាៃកាប់បំផ្លាា ញព្រៃ�ៃឈើ�ើ ហែដលឈើ�ើតិម៉ាន៍ឈើឡើង�ើុងតំិបន់៍
ព្រៃ�ៃឡង់ ដូច្បាជាកាប់ឈើ�ើខុុសច្បាាប់  កាប់រាន៍ដីព្រៃ�ៃខុុសច្បាាប់  បរបាញ់ខុុសច្បាាប់ និ៍ងការឈើន៍សាទ្ធ
ខុុសច្បាាប់។ 
• “�ន៍ធាន៍”“�ន៍ធាន៍” សំឈើ�ដល់�ន៍ធាន៍�មីជាតិិ ឬ�ន៍ធាន៍វិបី�ម៌�បព្រៃៃណី៍ និ៍ងតំិបន់៍ជំុំឈើន៍ឿហែដល
បាន៍រ�ឈើ�ើញឈើ��ើុងព្រៃ�ៃឡង់ ដូច្បាជាឈើដើមឈើច្បាាះជ័ុំរ  រ�ុខជាតិិឱសថ្មី  បឹងម៉ាន៍ទឹ្ធ�ម៉ាន៍�តីិ និ៍ងព្រៃ�ៃជំុំឈើន៍ឿ។

ព្រៃ�ៃឡង់ហែអំៃ គឺបាន៍�សាងជាមួយនឹ៍ងទិ្ធន៍ើន័៍យចំ្បាហរឈើលើហែអំៃទូ្ធរសៃា័ឆ្នាំា តិព្រៃវិព្រៃន៍ហែអំៃសាភីិលលី
 (Sapelli) ហែដលបាន៍ជួុំយស�មួលដល់ការ�បមូលទិ្ធន៍ើ័យឈើដ្ឋាយឈើ�បើភាសា និ៍ង�ត់ិចំ្បាណំ្តាស�ម៉ាប់អំើ�
មិន៍ឈើច្បាះអំ�សរ។ ហែអំៃព្រៃ�ៃឡង់�ត់ិ�តា�ៃឹតិាិការណ៍៍ ម៉ាន៍ចំ្បាណ្តាត់ិថាើ �់បួន៍�ាង៖

• “ការឈើ�ើើឈើសច្បា�ាីរាយការណ៍៍ “ការឈើ�ើើឈើសច្បា�ាីរាយការណ៍៍” សំឈើ�ឈើលើចំ្បាណ្តាត់ិថាើ �់២�ាង៖ �បតិិ�មីឈើដ្ឋាយវិជិុំីម៉ាន៍ (
ជាៃិឈើសសគឺជាមួយអាជាា �រ) និ៍ង�បតិិ�មីអំវិជិុំីម៉ាន៍ដូច្បាជាការគ�ម៉ាម ឬហិងាដល់សម៉ាជិុំ�អំើ�ឈើ�ើើលាតិ 
ហែដល�តិូវិបាន៍�ត់ិ�តាជាមួយនឹ៍ងសម៉ាសភាៃសុវិតិាិភាបរបស់ហែអំៃ។ 
• “អាកាសធាតុិ”“អាកាសធាតុិ” សំឈើ�ឈើ�ឈើលើការអំឈើងាតិនូ៍វិការហែ�ប�បួលអាកាសធាតុិ ឬយុទ្ធធសាស្ត្រសាកាត់ិបន៍ាយ
ការហែ�ប�បួលអាកាសធាតុិហែដលបាន៍អំនុ៍វិតិាឈើដ្ឋាយសហគមន៍៍ឈើ�ជំុុំវិញិព្រៃ�ៃឡង់។
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ហែផុន៍ទី្ធឈើ��ើុងរបូភាៃទី្ធ៤ ប�ា ញៃីការកាប់
ឈើ�ើ និ៍ងការហែ�ប�បួលអាកាសធាតុិ ហែដល
បណ្តាា ញសហគន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់បាន៍�ត់ិ�តាឈើ��ើុង
ហែដន៍ជុំ�ម�សតិើព្រៃ�ៃព្រៃ�ៃឡង់ និ៍ងឈើ�ជំុុំវិញិតំិបន់៍
�ើុង�ំឡុងហែខុមិថុ្មីនា ឆ្នាំើ ំ២០១៨ ដល់ហែខុមិថុ្មីនា
 ឆ្នាំើ ម២០១៩។ បណ្តាា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់
បាន៍�ត់ិ�តានូ៍វិ២១០ស�មីភាៃឈើដ្ឋាយនិ៍�ម
ការជីុំភីិហែអំស ភាគឈើ�ច្បាើន៍គឺជាស�មីភាៃកាប់
ឈើ�ើខុុសច្បាាប់ (៨៧%) អំើីហែដលឈើ�សល់គឺ
ការអំឈើងាតិនូ៍វិការហែ�ប�បួលអាកាសធាតុិដូច្បាជា
ការថ្មីយចុ្បាះព្រៃន៍��មិតិទឹ្ធ�ឈើ��ើុងទ្ធឈើន៍ា និ៍ងតាម
បឹង។ �ំឈើណ៍ើ ន៍ឈើឡើងព្រៃន៍ស�មីភាៃកាប់បំផ្លាា ញ
ព្រៃ�ៃឈើ�ើ �ឺអាច្បាអំឈើងាតិឈើ�ើញថាឈើ�ជំុុំវិញិតំិបន់៍
ដីសមី�ន៍ ជាៃិឈើសសជំុុំវិញិឈើរាងម៉ាសីុន៍របស់
��ុមហុុន៍សិងបាយអូំតិិច្បាជាប់នឹ៍ងទ្ធឈើន៍ាឈើមគងា
ភាគនារតីិឈើខុតិា��ឈើច្បាះ។
ទិ្ធនិ៍ើន៍របស់បណ្តាា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់គឺបាន៍
ភីាប់ជាឈើលើ�ដំបូង ឈើ�នឹ៍ងវិ�ីិសាស្ត្រសា�តិួតិៃិនិ៍តិយ
តាមឈើៃលឈើវិ�ៃិតិ (ឧប�រណ៍៍FCDM
 រមួជាមួយនឹ៍ងវិ�ីិសាស្ត្រសា Delta-rNBR 

និ៍ងវិ�ីិសាស្ត្រសាDelta-SPE methodology )  
ឈើដ្ឋាយឈើ�ើើការសហការជាមួយគណ៍ៈ�មីការ
របបស់មជុំឈមណ៍ឌ លសិ�ា�សាវិ�ជាវិសហ
គមន៍៍អឺុំរបុ។ លទ្ធធផុលទិ្ធន៍ើន័៍យបឋម (ហែផុែ�ឈើលើ
 Delta-rNBR methodology  ហែតិមួយគត់ិ) 
ហែដលបាន៍ឈើបាះៃុមពឈើ�ឯភាើ �់�រសហគមន៍៍
អឺំរ ាបុសំរាប់ៃិភិៃម៉ាន៍ជិុំវិតិិ នាឆ្នាំើ ំ២០១៩ ឈើ�
មីឡាន៍ (European Space Agency Living 
Planet Symposium ២០១៩ in Milan ). 
ឧប�រណ៍៍FCDM (អាច្បាឈើ�បើឈើដើមីីដំឈើណ៍ើ រការ
 Delta-rNBR �៍ដូច្បាជាវិ�ីិសាស្ត្រសា Delta-SPE) 
ឈើ�បើ�បាសរបូភាៃៃីផ្លាា យរណ៍បសងាីណ៍ល ១ 
�៍ដូច្បាជាហែលន៍សាដ ៧និ៍ង៨។ លទ្ធធផុលហែផុន៍ទី្ធ
ព្រៃ�ៃឈើ�ើហែដលបាត់ិ គឺរាប់ឈើ��ើុងតំិបន់៍អំភិិរ�ស
 គឺបាន៍ប�ា ញចំ្បានួ៍ន៍តិិច្បាជាងចំ្បានួ៍ន៍ហែដលឈើយើង
បាន៍ឈើ�ើញ។ ហែផុន៍ទី្ធៃីរ
ផ្លាា ំង�ើុងរបូភាៃ៤.១ និ៍ង៤.២ ប�ា ញការ
បញូឹ្ជីលទិ្ធន៍ើន័៍យច្បា�មុះហែដលៃ�ងី�ម�ៃីហែផុន៍ទី្ធ
របូភាៃ៤។

9  Langner, A.; Miettinen, J.; Kukkonen, M.; Vancutsem, C.; Simonetti, D.; Vieilledent, G.; Verhegghen, A.; Gal-
lego, J.; Stibig, H.-J. Towards Operational Monitoring of Forest Canopy Disturbance in Evergreen Rain Forests: A Test 
Case in Continental Southeast Asia. Remote Sens. 2018, 10, 544.
10  Langner, A., et al. Monitoring large- and small-scale changes in vegetation cover in the dry and humid 
domain using multi-temporal Sentinel-1 data, in preparation
11         Langner, A.; Theilade, I.; Nguyen, K.H.; Berger, D.; Argyriou, D.; Stibig, H.-J. Strengthening forest protection by 
near real-time forest disturbance monitoring (Delta-rNBR approach) - a case study in Cambodia, ESA Living Planet 
Symposium 2019

ចំ្បាឈើរៀ�ឈើ�ើ

ដងាត់ិឈើ�ើ

ការដឹ�ជុំញូី្ជីន៍ឈើ�ើ

តំិបន់៍កាប់ឆ្នាំា រ

បហែ�មប�មួលអាកាសធាតុិ

ដីសមី�ន៍ឈើសដា�ិច្បាឹ

ទី្ធតំាងម៉ាា សីុន៍អារឈើ�ើ

Delta-rNBR approach

ហែដន៍ជុំ�ម�សតិើព្រៃ�ៃ-ព្រៃ�ៃឡង់ហែដន៍ជុំ�ម�សតិើព្រៃ�ៃ-ព្រៃ�ៃឡង់

របូភាៃទី្ធ៤:របូភាៃទី្ធ៤: ហែផុន៍ទី្ធប�ា ញនូ៍វិការ�ត់ិ�តាការបញូឹ្ជីលទិ្ធន៍ើន័៍យៃីបណ្តាា ញព្រៃ�ៃឡង់(បាន៍ដ្ឋា�់ៃណ៌៍តាមចំ្បាណុ៍ច្បា)ឈើ�ប�បឈើ�ៀបជាមួយនឹ៍ង
ការបំផ្លាា ញគ�មបព្រៃ�ៃឈើ�ើហែដលបាន៍រ�ឈើ�ើញឈើដ្ឋាយឧប�រណ៍៍ FCDM (Langner et al., ២០១៨)ស�ម៉ាប់រយៈឈើៃលៃីហែខុមិថុ្មីនា 
២០១៨ រហូតិដល់មិថុ្មីនា ២០១៩។ លទ្ធធផុល�ំងឡាយ FCDM tool Delta-rNBR approach គឺជាហែផុន៍ទី្ធបាន៍ប�ា ញចំ្បាណុ៍ច្បាហែដល
រឈើសើប ហែដលបាន៍ឈើលើ�ឈើឡើងនូ៍វិ�ើុងតំិបន់៍ហែដលគ�មបព្រៃ�ៃឈើ�ើបាន៍បំផ្លាា ញគឺ�តិូវិបាន៍រ�ឈើ�ើញ។ ចំ្បាណុ៍ច្បាៃណ៌៍��ហមដិតិ គឺជាទំ្ធហំ
ដង់សីុឈើតិខុពស់ជាងឈើគព្រៃន៍ការរ�ឈើ�ើញនូ៍វិការបំផ្លាា ញនានា។ ហែផុន៍ទី្ធឈើន៍ះ�សាងឈើឡើងជាមួយនឹ៍ង qGIS ៣.៦.២ Noosa software. 
ចូ្បារ�ត់ិសម៉ាា ល់ថា ការ�ត់ិ�តារបស់បណ្តាា ញព្រៃ�ៃឡង់គឺតំិណ្តាងឲ្យយការបញូឹ្ជីលច្បា�មុះ (ឈើមើលឈើ�ឈើលើចំ្បាណុ៍ច្បាៃ�ងី�ឈើ��ើុងរបូភាៃ
ខាងឈើ�កាម ៤.១ និ៍ង ៤.២)

របូភាៃ៤.១និ៍ង៤.២របូភាៃ៤.១និ៍ង៤.២ បាន៍ៃ�ងី�ៃីឈើលើគ្នាើ រវាងទិ្ធន៍ើន័៍យហែដលបញូឹ្ជីលឈើដ្ឋាយបណ្តាា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់ និ៍ងព្រៃ�ៃហែដលបាត់ិហែដលបាន៍
ឈើមើលឈើ�ើញឈើដ្ឋាយឧប�រណ៍៍FCDM (Langner et al., ២០១៨)ឈើដ្ឋាយឈើ�បើរបូភាៃផ្លាា យរណ៍បៃី Sentinel ១ and Landsat ៧ and ៨

ណែ�នទីីព្រៃន�ណ៍ា�ញ�ហគឺ�ន៍ព្រៃ�ពឡង់់ កត់�តាំ�ជា��់
ជា��ួយនឹង់មើពលមើ���ជា�ក់��ក់រ��់ផ្លាា�យរណ៍�មើ��
ជិត មើ��យគឺណ៍ៈក�ីកា�ររ���់�ជឈ�ណ៍ឌល�ិកា
�ស្ថា���ជា��អ្វីឺ�រះ�
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រ�កគឺ�មើហើញ និង់កិចុះចពិភា�គឺា

រវាងហែខុមិថុ្មីនា ២០១៨ ដល់ហែខុមិថុ្មីនា ២០១៩
 �បៃន៍ធ័�គប់�គងទិ្ធន៍ើន័៍យព្រៃ�ៃឡង់បាន៍ទ្ធទួ្ធលការ
បញូឹ្ជីលទិ្ធន៍ើន័៍យបាន៍៥១៤៤ �ើុងចំ្បាឈើណ្តាម៣៦៨១
 (៧២%) ឈើដ្ឋាយភីាប់របូភាៃឯ�សារ  និ៍�មកា
  ឈើៃលឈើវិ� និ៍ងម៉ាន៍ការដ្ឋា�់ចំ្បាណ្តាត់ិថាើ �់។
 ម៉ាន៍ហែតិទិ្ធន៍ើន័៍យហែដល�តឹិម�តិូវិហែតិបាុឈើណ្តាះ ះហែដល
បាន៍គិតិឈើ��ើុងការឈើ�ើើការវិភិាគ។ អំ�តា�តឹិម�តិូវិគឺ
ម៉ាន៍��មិតិខុពស់ព្រៃន៍រយៈឈើៃលបណ៍ាុ ះបណ្តាា លបីដង
  ឈើៃលឈើវិ�ឈើ�ើើការសា�លីង  និ៍ងម៉ាន៍សម៉ាជិុំ�
ថ្មីីីៗបាន៍ចូ្បាលរមួលាតិ។ ឈើ�ះបីជាឈើៃលបច្បាឹុបីន៍ើ
 ម៉ាន៍ការខុើះថ្មីវិកិាគំ្នា�ទ្ធការលាតិឈើទ្ធៀង�ត់ិ ហែដល
បាន៍នំាឈើ�រ�ការឈើ�ើើរបាយការណ៍៍ៃីស�មីភាៃ
កាប់ឈើ�ើខុុសច្បាាប់ គឺ�បជាងរបាយការណ៍៍ៃី
លាតិបាន៍រាយការណ៍៍ជាម�យម៨០ស�មីភាៃ
កាប់ឈើ�ើខុុសច្បាាប់�ើុងមួយហែខុចាប់ៃីហែខុមិថុ្មីនា
 ឆ្នាំើ ំ២០១៨ ដល់ហែខុមិថុ្មីនា ឆ្នាំើ ំ២០១៩ ឈើ�ប�បឈើ�ៀប
ឈើ�នឹ៍ងម�យមភាគ៨៣ �រណី៍កាប់ឈើ�ើ�ើុងមួយហែខុ
 ចាប់តំាងៃីគឈើ�ម៉ាងបាន៍ចាប់ឈើផុាើម។ �ំណ៍ត់ិ�តា
ហែដលបាន៍ចុ្បាះឈើដ្ឋាយសម៉ាជិុំ�បណ្តាា ញសហគមន៍៍
ព្រៃ�ៃឡង់  
គឺមិន៍ឈើ�ើើ�មីតាឈើដ្ឋាយការអំឈើងាតិជាញឹ�ញាប់ឈើឡើយ
 និ៍ងឈើៃលឈើវិ�ហែដលអំឈើងាតិ ឈើ�ះជា�ាងណ្តា�៍
ឈើដ្ឋាយ ការលាតិគឺឈើ�ើើ�ើុងៃីរហែខុមាង តាមចំ្បានួ៍ន៍នឹ៍ង
ព្រៃថ្មីៃដហែដល។ 
�ើុងរបូភាៃទី្ធ៥ ប�ា ញៃីការហែច្បា�ចាយព្រៃន៍ការ
ដ្ឋា�់បញូឹ្ជីលទិ្ធន៍ើន័៍យ�តឹិម�តិូវិ ស�ម៉ាប់រយៈឈើៃល
ចុ្បាងឈើ�កាយ។ �ំងអំស់៦៧% បាន៍បញូី្ជីលឈើសច្បា�ាី
រាយការណ៍៍អំំៃី�ន៍ធាន៍ (ចំ្បានួ៍ន៍ ២៤៥៣) ខុណ៍ៈ
ហែដល២៩% គឺសាីៃីស�មីភាៃកាប់ឈើ�ើខុុសច្បាាប់
 (ចំ្បានួ៍ន៍ ១០៩០)។ ចំ្បាហែណ៍�ហែដលឈើ�សល់ព្រៃន៍
ចំ្បាណ្តាត់ិថាើ �់ (ហែ�ប�បួលអាកាសធាតុិ  រាយការណ៍៍
ៃី�បតិិ�មី និ៍ងឈើផុសងៗ ឈើ�ើើឈើឡើង៤% ឈើដ្ឋាយបាន៍
ដ្ឋា�់បញូឹ្ជីល (ចំ្បានួ៍ន៍ ១៤៨)។ គំនួ៍សតាងឈើ�ើើការ
ហែច្បា�រហំែល�ព្រៃន៍ការបញូឹ្ជីលស�ម៉ាប់ឈើៃលសរបុហែដល
ព្រៃ�ៃឡង់ហែអំៃបាន៍ដំឈើណ៍ើ រការ។

របូភាៃទី្ធ៥របូភាៃទី្ធ៥: ប�ា ញការដ្ឋា�់បញូឹ្ជីលទិ្ធន៍ើន័៍យសរបុ �ំឡុងហែខុមិថុ្មីនា
 ២០១៨ ដល់មិថុ្មីនា២០១៩និ៍ង�ំឡុងហែខុ�ុមៈៈ២០១៥ដល់
មិថុ្មីនា២០១៩។

តារាង១:តារាង១: ចំ្បានូ៍ន៍ព្រៃន៍ការបញូឹ្ជីល អំ�តាជា�់��់ និ៍ងអំ�តាព្រៃន៍ចំ្បានួ៍ន៍ព្រៃន៍ការបញូឹ្ជីលឈើលើការកាប់បំផ្លាា ញព្រៃ�ៃឈើ�ើ�ើុងមួយហែខុកាលៃីឆ្នាំើ ំ�ន៍ាងឈើ� និ៍ងចំ្បាឈើពាះ
ឈើៃលឈើវិ�សរបុហែដលហែអំៃព្រៃ�ៃឡង់បាន៍�បតិិបតិាិការ។ បញ្ញាា បឈើច្បាឹ�ឈើទ្ធសជាមួយនឹ៍ងហែអំៃ�ើុង�ំឡុងឈើៃលហែខុម�រានិ៍ងហែខុ�ញ្ញាញ ២០១៧ ម៉ាន៍ន័៍យថា ចំ្បានួ៍ន៍
ទិ្ធន៍ើន័៍យហែដលបាន៍បញូឹ្ជីលគឺម៉ាន៍តិិច្បា ឈើហើយរយៈឈើៃលឈើនាះគឺមិន៍បាន៍ឈើ�ើើការវិភិាគឈើឡើយ។ 

ការបង្ហាា ញនូូវការដាក់់បញូូ្ចូលទិិនូនន័ូយមិិថុុនា២០១៨ ដល់
មិិថុុនា២០១៩

ការបង្ហាា ញនូូវការដាក់់បញូូ្ចូលទិិនូនន័ូយខែ�កុ់ម្ភៈៈ� ២០១៥
 ដល់មិ្ភៈថុុនា២០១៩

ការហែបងហែច្បា�ការដ្ឋា�់បញូឹ្ជីលទិ្ធន៍ើន័៍យការហែបងហែច្បា�ការដ្ឋា�់បញូឹ្ជីលទិ្ធន៍ើន័៍យ2

1

4
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�
ក�

ីភា�
ព �ើុង�ំឡុងឈើៃលច្បាឈើនាា ះៃីហែខុមិថុ្មីនា ២០១៨ និ៍ងហែខុមិថុ្មីនា

 ២០១៩  ស�មីភាៃ គឺភាគឈើ�ច្បាើន៍សាិតិ�ើុងចំ្បាណ្តាត់ិថាើ �់
ទី្ធ២។ 
ស�មីភាៃកាប់ឈើ�ើខុុសច្បាាប់ គឺរាបបាន៍៩៧% បាន៍
ដ្ឋា�់បញូឹ្ជីលខុណ៍ៈហែដលសមី�ន៍ហែរ ា សមី�ន៍ដីឈើសដា�ិច្បាឹ
  ឈើន៍សាទ្ធខុុសច្បាាប់ និ៍ងឈើន៍សាទ្ធខុុសច្បាាប់ �ឺម៉ាន៍ភា�
រយតិិច្បា។ ឈើន៍ះ�ឺវាដូច្បាឈើ�នឹ៍ងឯ�សារហែដលបាន៍ឈើ�ើើកាលៃី
ឆ្នាំើ ំមុន៍ៗ។ 
ដូច្បាម៉ាន៍ការអំ�ិបាយ�ើុងរបូភាៃ៦ �ើុងចំ្បាណ្តាត់ិថាើ �់ព្រៃន៍
ការកាប់បំផ្លាា ញព្រៃ�ៃឈើ�ើ ឈើសាើរហែតិពា�់�ណ្តាា លព្រៃន៍ការ
ដ្ឋា�់បញូឹ្ជីលទិ្ធន៍ើ័យ�ើុងរបាយការណ៍៍ គឺគល់ហែដលបាន៍
កាត់ិ(៤៩%) ជំុំនួ៍សឈើដ្ឋាយការកាត់ិឈើ�ើ�បណី៍តិ ដូច្បាជា
ឈើ�ើ�ល  (របូ៧) �ឈើកាះ  ឈើផុា�� គឺយ�ឈើ�ឈើ�ើើឈើ�គឿង
ស�ា រមឹ នំាឈើច្បាញនូ៍វិការផុលិតិហែដលជា�បឈើភិទ្ធឈើ�ើ
ចុ្បាងឈើ�កាយ។ ឈើលើសៃីឈើន៍ះ អំើ��តិួតិៃិនិ៍តិយគឺបាន៍ឆ្លាងកាត់ិ
 ឈើ�ើឈើ�ច្បា��រចួ្បា (២៤%) (របូឈើ�ឈើ�កាយ និ៍ងឈើ���ប) ហែដល
ជា�មីតាបាន៍ទុ្ធ�ឈើចាលឈើដ្ឋាយអំើ�កាត់ិឈើ�ើឈើដើមីី�តិឡប់
ម�យ�ឈើ�ឈើៃលឈើ�កាយនិ៍ងដឹ�ឈើច្បាញ។ កាប់�ូសឆ្នាំយ
 (១២%) បាន៍ប�ា ញព្រៃផុាដី�ំៗហែដលឈើដើមឈើ�ើ�តិូវិបាន៍ឈើគ
កាត់ិយ�  ស�ម៉ាប់�សិ�មី  រ�ហែរ ា ឬស�មីភាៃៃ�ងី�ដី( 
របូ៨)។ ការកាប់ឆ្នាំា រ�ំងឈើនាះ គឺម៉ាន៍ទំ្ធហំខុុសៗគ្នាើ   បាុហែន៍ា
របាយការណ៍៍ៃីមុន៍បាន៍ប�ា ញថា វា�បហែហលជាទំ្ធហំ�ំ
ដល់ឈើ�១០០ហិតា។
 

របូភាៃ៨:របូភាៃ៨: ជាតំិបន់៍បាន៍កាប់រាន៍ឈើ��ើុងហែដន៍ជុំ�ម�សតិើព្រៃ�ៃ
ព្រៃ�ៃឡង់ ឈើខុតិាសាឹងហែ�តិង �ើុងហែខុម�រា ២០១៩

របូភាៃ៧:របូភាៃ៧:ដងាត់ិឈើដើមឈើ�ើ�ល (Dipterocarpus alatus Roxb. 
& G.Don)បាន៍រ�ឈើ�ើញ�ើុងឈើៃលលាតិ�ើុងឈើខុតិាសាឹងហែ�តិង ហែខុ
មិនា២០១៩។

របូភាៃទី្ធ៣ របូភាៃទី្ធ៣ ការហែបងហែច្បា�ទិ្ធន៍ើន័៍យកាប់ឈើ�ើជា(%) ចាប់ៃីហែខុមិថុ្មីនា
 ២០១៨ ដល់ហែខុមិថុ្មីនា ២០១៩ និ៍ង ហែខុ�ុមៈៈ ២០១៥ ដល់ហែខុមិថុ្មីនា
 ២០១៩

�ំណ្តាត់ិគល់ឈើ�ើ ៤៩%�ំណ្តាត់ិគល់ឈើ�ើ ៤៩%

ឈើ�ើបន៍ាះ ២៤%ឈើ�ើបន៍ាះ ២៤%

ការដឹ�ជុំញូី្ជីន៍ ១៦% ការដឹ�ជុំញូី្ជីន៍ ១៦% 

តំិបន់៍ហែដល�តិូវិបាន៍កាប់តំិបន់៍ហែដល�តិូវិបាន៍កាប់
បំផ្លាា ញ ១២%បំផ្លាា ញ ១២% 

ការបញូឹ្ជីលទិ្ធន៍ើន័៍យកាប់ឈើ�ើការបញូឹ្ជីលទិ្ធន៍ើន័៍យកាប់ឈើ�ើ 3

បញូឹ្ជីលទិ្ធន៍ើន័៍យសរបុ

3681 10731

89 83

ការបញូឹ្ជីលជា�់��់

អំ�តា�តឹិម�តិូវិ

ម�យមភាគព្រៃន៍កាបញូឹ្ជីលស�មីភាៃកាប់ឈើ�ើ
ខុុសច្បាាប់�ើុង១ហែខុ

កម្ភៈៈ� ២០១៥ ដល់់មិ្ភៈថុុនា ២០១៩

5144 23419

72% 46%

មិិថុុនា ២០១៨ ដល់់មិិថុុនា ២០១៩

ស�មីភាៃ

អាកាសធាតុិ

�ន៍ធាន៍

ឈើផុសងៗ ឈើសច្បា�ាី
រាយការណ៍៍
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5 �ឺជាការ�បមូលទិ្ធន៍ើន័៍យ�ាងច្បាាស់�ស់មួយ
  វាបាន៍ប�ា ញនូ៍វិការឈើ�ើើផុាូវិ និ៍ងការដឹ�ជុំញូី្ជីន៍
ឈើ�ើ ជុំះឥទ្ធធិភិលដល់ព្រៃ�ៃឈើ�ើ។ ឧ�ហរណ៍៍  
ការកាប់ឈើ�ើគឺឈើ�ហែតិដឹ�ឈើច្បាញឈើដ្ឋាយឈើ�បើម៉ាសីុន៍
ឈើគ្នាយន៍ា (៨២% បាន៍បញូី្ជីល របូមុខុនិ៍ងឈើ�កាយ
) ខុណ៍ៈហែដលដឹ�តាមមាូតូិនិ៍ងរថ្មីយន៍ា១៤% (របូ៩
)។ �ាងឈើហាច្បាណ្តាស់ការ ៃ�ងឹ�និ៍ងជួុំសជុុំល
ផុាូវិឈើ�កាន់៍ហែដន៍ជុំ�ម�សតិើព្រៃ�ៃព្រៃ�ៃឡង់ គឺបាន៍
បឈើងាើន៍ស�មីភាៃកាប់ឈើ�ើឈើន៍ះឈើបើឈើ�ងតាមអំើ�
រស់ឈើ�មូលដ្ឋាា ន៍។  
ជាមូលដ្ឋាា ន៍�គឹះ�ើុងរយៈឈើៃល ៥ឆ្នាំើ ំ ព្រៃន៍ការ
�បមូលទិ្ធន៍ើន័៍យឈើដ្ឋាយឈើ�បើហែអំៃព្រៃ�ៃឡង់ គឺឈើយើង
អាច្បានឹ៍ងអំឈើងាតិនូ៍វិនិ៍នាើ ការ និ៍ង�ំណ៍ត់ិបាន៍នូ៍វិ
ការគ�ម៉ាម�ំហែហងសំខាន់៍ៗ�ើុងព្រៃ�ៃឡង់។ 
ឈើ�ប�បឈើ�ៀបជាមួយរដូវិឈើ�ា កាលៃីៃីរឆ្នាំើ ំ�ន៍ាងឈើ�  
ឈើយើងអាច្បាឈើមើលឈើ�ើញថា ម៉ាន៍ការឈើ�ើន៍ឈើឡើងមួយ
ហែដលបាន៍រាយការណ៍៍អំំៃីស�មីភាៃកាប់ឈើ�ើ
ខុុសច្បាាប់�ើុងឆ្នាំើ ំ ២០១៩ ឈើ�ើន៍ឈើឡើងជាង ២៣
%។ រដូវិឈើ�ា ឈើ��មពុជាគឺៃីហែខុ�ើូដល់ហែខុឈើមសា (
របូភាៃ១២) 
ការឈើលច្បាឈើឡើងនូ៍វិឈើសច្បា�ាីរាយការណ៍៍ៃី
ស�មីភាៃកាប់បំផ្លាា ញព្រៃ�ៃឈើ�ើ ជាស�មីភាៃ
បនាា ន់៍រមួគ្នាើ មួយឈើដើមី�ីបឆំ្នាំងនឹ៍ងការកាប់បំផ្លាា ញ
ព្រៃ�ៃឈើ�ើ�ើុងហែដន៍ជុំ�ម�សតិើព្រៃ�ៃ ព្រៃ�ៃឡង់។

12  Plough machine or goh-yun in Khmer is 
a tractor and the most used means of forest transport  

 របូភាៃទី្ធ៩: របូភាៃទី្ធ៩: ការប�ា ញព្រៃន៍ស�មីភាៃដឹ�ជុំញួី្ជីន៍ឈើ�ើ
ខុុសច្បាាប់�ើុងហែខុមិថុ្មីនា២០១៨ ដល់ហែខុមិថុ្មីនា ២០១៩�៍
ដូច្បាជា ហែខុ�ុមៈៈ២០១៥ ដល់មិថុ្មីនា ២០១៩

របូភាៃ១២៖របូភាៃ១២៖ ការឈើ�ប�បឈើ�ៀបព្រៃន៍ការ�ត់ិ�តានូ៍វិស�មីភាៃ
�ើុង�ំឡុងរដូវិ�បំាង២០១៨ និ៍ង២០១៩(រដូវិ�បំាងៈហែខុ�ើូរ
ដល់ហែខុឈើមសា)

ការដាក់់បញូ្ចូ� លទិិន្ននន័្នយការដឹឹក់ជញូ្ចូ� ន្នខែ�មិិថុុនា 
២០១៨ ដឹល់មិិថុុនា ២០១៩

បញូ្ចូ� លទិិន្ននន័្នយការដឹឹកជញូ្ចូ� ន្នខែ�កុម្ភៈៈ� ២០១៥  ដឹល់
មិ្ភៈថុុនា ២០១៩

7%

7%

4%

7%

9%

2%

2%

80%

82%ឈើគ្នាយន៍ា

មាូតូិ

រឈើទ្ធះឈើគ្នា

ទូ្ធ�

ឡាន៍�ំ

100

2019

2018

200300400500600

487

395

ឈើសច្បា�ាីរាយការណ៍៍អំំៃីស�មីភាៃ

បញូឹ្ជីលទិ្ធរដូវិ�បំាងបញូឹ្ជីលទិ្ធរដូវិ�បំាង

ទិ្ធន៍ើន័៍យការដឹ�ជុំញូី្ជីន៍ទិ្ធន៍ើន័៍យការដឹ�ជុំញូី្ជីន៍4
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របូភាៃទី្ធ៦របូភាៃទី្ធ៦ ការបញូឹ្ជីលទិ្ធន៍ើន័៍យ ការហែច្បា�ចាយ�ន៍ធាន៍
ម៉ាន៍តិព្រៃមា ចាប់ៃីហែខុ ឆ្នាំើ ំមិថុ្មីនា ២០១៨ ដល់ហែខុមិថុ្មីនា
 ឆ្នាំើ ំ២០១៩ និ៍ង ហែខុ�ុមៈៈ ឆ្នាំើ ំ២០១៥ ដល់ហែខុ មិថុ្មីនា
 ឆ្នាំើ ំ២០១៩

ការដាក់់បញូ្ចូ� លទិិន្ននន័្នយធន្នធាន្នខែ�កុ់ម្ភៈៈ� 
២០១៥  ដល់មិ្ភៈថុុនា ២០១៩

ការដាក់់បញូ្ចូ� លទិិន្ននន័្នយធន្នធាន្នពីីខែ�មិិថុុនា 
២០១៨  ដល់មិិថុុនា ២០១៩២០១៩

ទិ្ធន៍ើន័៍យ�ន៍ធាន៍�មីជាតិិទិ្ធន៍ើន័៍យ�ន៍ធាន៍�មីជាតិិ

7 8

6

 របូភាៃ១៣ ប�ា ញការ�ត់ិ�តា
�ន៍ធាន៍�ើុង�ំឡុងហែខុមិថុ្មីនា ២០១៨
 ដល់មិថុ្មីនា ២០១៩។ �ើុងការបញូឹ្ជីល  
ៃ័ត៌ិម៉ាន៍�ំងអំស់គឺភាគឈើ�ច្បាើន៍ជាឈើដើម
ឈើ�ើ (បញូឹ្ជីល២១១៣) តាមឈើដ្ឋាយ
អំនុ៍ផុលព្រៃ�ៃឈើ�ើ (បញូឹ្ជីល២៧៣)
។ ឈើ�សល់ចំ្បាណ្តាត់ិថាើ �់២ឈើទ្ធៀតិ
គឺសតិើព្រៃ�ៃ (បញូឹ្ជីល៨៤) និ៍ងតំិបន់៍
ជំុំឈើន៍ឿ (បញូឹ្ជីល២)។ ភាគរយឈើន៍ះគឺ
ដូច្បាគ្នាើ ឈើ�នឹ៍ងលទ្ធធផុល�ំឡុងហែខុ�ុមៈៈ 
២០១៥ ដល់ហែខុមិថុ្មីនា ២០១៩។ 
របូភាៃ១៤ ប�ា ញអំំៃី�បឈើភិទ្ធ
ៃូជុំឈើ�ើ។ ភាគឈើ�ច្បាើន៍រាយការណ៍៍នូ៍វិ
ឈើដើមឈើ�ើ�ល (របូភាៃ១៥) ហែដល
ឈើ�បើស�ម៉ាបយ�ជ័ុំរ។ ឈើ�ងឈើ�តាម
បណ្តាា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់
  ឈើដើមឈើ�ើ�បឈើភិទ្ធឈើន៍ះគឺ�តិូវិបាន៍
ឈើគកាត់ិជាញឹ�ញាប់ (របូ៧) និ៍ងជា

�បឈើភិទ្ធជិុំតិផុុតិៃូជុំ ឈើន៍ះឈើបើឈើ�ង
តាម IUCN �ើុងបញីី្ជី��ហម។ ឈើ�
លំដ្ឋាប់ទី្ធៃីរ គឺបាន៍រាយការណ៍៍ និ៍ង
ទី្ធ៣គឺអំំៃីការកាប់ឈើ�ើ ជា�បឈើភិទ្ធ
ឈើផុា�� គឺជា�បឈើភិទ្ធជិុំតិផុុតិៃូជុំហែដរ។
 �បឈើភិទ្ធ៣គឺ�បឈើភិទ្ធចំ្បាប�់ (របូ១៦)។
 ជាទូ្ធឈើ� ៤/១០ គឺជាៃូជុំឈើ�ើហែដល
ឈើ��ើុងបញីី្ជី��ហមរបស់ IUCN។ 
ភាគឈើ�ច្បាើន៍ឈើ��ើុងព្រៃ�ៃឡង់គឺម៉ាន៍ៃូជុំ
ឈើ�ើឈើ�ច្បាើន៍ជាគុណ៍តិព្រៃមា�ើុងការ
អំភិិរ�ស បាុហែន៍ា�បឈើភិទ្ធ�ំងឈើន៍ះ�ំៃុងហែតិ
ទ្ធទួ្ធលរងការគ�ម៉ាមៃីកាប់បំផ្លាា ញ។

របូភាៃ១៤: របូភាៃ១៤: �បឈើភិទ្ធឈើ�ើភាគឈើ�ច្បាើន៍�តិូវិបាន៍រាប់ជាចំ្បានួ៍ន៍មួយព្រៃន៍ការ�ត់ិ�តាចាប់តំាងៃីហែខុ�មៈៈ ឆ្នាំើ ំ២០១៥

របូភាៃ១៥:របូភាៃ១៥: ឈើដើមឈើ�ើ�លA
(Dipterocarpus alatus Roxb. & G.Don)

របូភាៃ១៦:របូភាៃ១៦:ឈើដើមចំ្បាប�់ (Irvingia malayana 
Oliv. ex A.W.Benn.). 

638 ឈើដើមឈើ�ើ�ឈើដើមឈើ�ើ�លល Chhertheal (Resin) 
Dipterocarpus alatus Roxb. & G.Don

439 ឈើដើមឈើផុា��ឈើដើមឈើផុា��  Pdeak 
Anisoptera costata Korth.

331 ឈើដើមចំ្បាប�់ ឈើដើមចំ្បាប�់ Chombork 
Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn.

233 Korkoh 
Sindora siamensis Miq. 

141 ឈើដើម�សឈើ� ឈើដើម�សឈើ� Sralao’ 
Lagerstroemia calyculata Kurz

101 ឈើដើមឈើមៀន៍ព្រៃ�ៃ ឈើដើមឈើមៀន៍ព្រៃ�ៃ Mean/Meanprey 
Dimocarpus longan Lour.
98 ឈើដើមដួងហែច្បាម ឈើដើមដួងហែច្បាម Doungchem
Heritiera javanica (Blume) Kosterm.)
70 ឈើដើម�តាច្បា ឈើដើម�តាច្បា Trach (Resin) 
Dipterocarpus intricatus Dyer
64 ឈើដើមៃហែៃល ឈើដើមៃហែៃល Porpael 
Shorea roxburghii G. Don
62 ឈើដើម�ច្បាម៉ាា ស់ ឈើដើម�ច្បាម៉ាា ស់ Chrormas 
Vatica odorata (Griff.) Symington
60 ឈើដើមៃង់ ឈើដើមៃង់ Paong 
Calophyllum calaba var. bracteatum (Wight) P.F.Stevens 

Chhertheal
Pdeak

Korkoh

Chombork
ChrormasPorpael

Trach PaongMeanprey

Doungchem

Sralaò

331

141

101 70

233

64

98

63862

439

60

ឈើ�ីះឈើ�ើភាគឈើ�ច្បាើន៍ ហែដលបាន៍�ត់ិ�តាឈើ�ីះឈើ�ើភាគឈើ�ច្បាើន៍ ហែដលបាន៍�ត់ិ�តា7

11%

13%

85%

83%

3%

3%

1%

1%

សតិើព្រៃ�ៃ

ព្រៃ�ៃឈើ�ើ

អំនុ៍ផុល ព្រៃ�ៃជំុំឈើន៍ឿ
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ភាគឈើ�ច្បាើន៍រាយការណ៍៍ៃីអំនុ៍ផុលព្រៃ�ៃឈើ�ើប�ា ញ
�ើុងរបូភាៃ១៧។ ខាន់៍ម៉ាា  ឬ ខុាង់ (របូ១៨) គឺជាៃូជុំ
រ�ុខ      ជាតិិ។ ខុាង់គឺជារ�ុខជាតិិឱសថ្មីឈើ�បើជាទឹ្ធ�ហែតិ
 ជួុំយៃាបាលជុំមៃឺរាគ និ៍ងឈើដើមវិលា�ឈើ�បើស�ម៉ាប់
តិាញ�ង្ក្រាន៍ា�  �ឈើន៍ាល  និ៍ងឈើ�គឿងស�ា រមឹ ឬជាសីូវិ
�ប�់ដំបូល។ សំខាន់៍បំផុុតិ ខុាង់គឺឈើ�ើើច្បាឈើងែរអំុំ�សូវិ។
 លំដ្ឋាប់ទី្ធ២ជាៃួ�អំនុ៍ផុល ច្បាើូ  ម៉ាន៍រាងដូច្បាខុាង់ហែដរ។
 ហែផុើ�ទី្ធ៣គឺអំហែ�ងហែដ�  ម៉ាន៍សារជាតិិឱសថ្មីឈើ�ច្បាើន៍។

 ឧ�ហរណ៍៍  សាឹ�វាដំ្ឋាទឹ្ធ�ដូច្បាទឹ្ធ�ហែតិគឺជួុំយឲ្យយ�ម
រតិ�សួល។ ឈើលើសៃីឈើន៍ះ ឈើបើផុសំឈើដ្ឋាយយ�សាឹ�
និ៍ងផ្លាា ព្រៃន៍ឈើដើមច្បាើូ គឺជួុំយដល់ស្ត្រសាីឈើៃលស�ម៉ាល�ូន៍
វាៃាបាលបំបាន៍និ៍ងជួុំយបឈើងាើន៍ទឹ្ធ�ឈើដ្ឋាះ។
 ជាចុ្បាងឈើ�កាយ  សាឹ�ខុឹីៗគឺ�តិូវិថាើ ំ និ៍ងឈើដើមវាស�ម៉ាប់
ឈើ�ច្បា��។ 

 របូភាៃ១៧:  របូភាៃ១៧: �បឈើភិទ្ធអំនុ៍ផុលព្រៃ�ៃឈើ�ើភាគឈើ�ច្បាើន៍ �តិូវិបាន៍រាប់ជាចំ្បានួ៍ន៍មួយព្រៃន៍ការ�ត់ិ�តាចាប់តំាងៃីហែខុ�មៈៈ ឆ្នាំើ ំ២០១៥

Ktong
Angraedaek

Mushrooms
ChnouSaom

Paav

Resin
Chnarb

Trormoong

Smarch
AntongSor

37 ឈើដើមខុាង់ឬខាន់៍ម៉ាា  ឈើដើមខុាង់ឬខាន់៍ម៉ាា  Ktong (Medicinal)
(Ancistrocladus tectorius (Lour.) Merr.)

35 វិលា��ើូ វិលា��ើូ Chnou (Crafts) 
(Myrialepis paradoxa (Kurz) J. Dransf.)

29 ឈើដើមអំហែ�ងហែដ� ឈើដើមអំហែ�ងហែដ� Angraedaek (Medicinal) 
(Dracaena angustifolia (Medik.) Roxb.)

25 ផុសិតិ ផុសិតិ Mushrooms (Edible) 
(Different species) 

15 វិលា�ឈើសាម វិលា�ឈើសាម Saom (Edible) 
(Daemonorops jenkinsiana (Griff.) Mart.)

13 ឈើដើមអំន៍ាង់ស ឈើដើមអំន៍ាង់ស Antong Sor (Medicinal) 
(Eurycoma longifolia Jack)
12 ឈើដើមវិលា�គុយ ឈើដើមវិលា�គុយ Resin (Crafts)
12 ឈើដើមផ្លាែ វិ ឈើដើមផ្លាែ វិ Paav (Edible) 
(Licuala spinosa Wurmb)
6 ឈើដើមចាើ ប ឈើដើមចាើ ប Chnarb (Crafts)
(Areca triandra Roxb. ex Buch.-Ham.)
6 ឈើដើម�តិមូង ឈើដើម�តិមូង Trormoong (Edible)
(Garcinia oliveri Pierre)
5 ឈើដើមសីាច់្បា ឈើដើមសីាច់្បា Smarch (Edible) 
(Syzygium zeylanicum (L.) DC.)

25

15

5

13

29

12

12

37

6

35

6

ឈើ�ីះអំនុ៍ផុលព្រៃ�ៃឈើ�ើភាគឈើ�ច្បាើន៍ ហែដលបាន៍�ត់ិ�តាឈើ�ីះអំនុ៍ផុលព្រៃ�ៃឈើ�ើភាគឈើ�ច្បាើន៍ ហែដលបាន៍�ត់ិ�តា
8

 រ
បូ

ភា
ៃ

១
៩

:
 រ

បូ
ភា

ៃ
១

៩
: ឈើ

ដ
ើម

អំ
រគី

ឈើដ
 ជា

ស
ណ្តា

ា
ន៍

រ
ប

ស់
 V

an
da

របូ
ភា

ៃ
១

៨
:

របូ
ភា

ៃ
១

៨
: ឈើ

ដ
ើម

ខុ
ាង់

 ឬ
ខា

ន៍
ម៉ា

ា(A
nc

is
tro

cl
ad

us
 

te
ct

or
iu

s 
(L

ou
r.)

 M
er

r.)

9

10

ទីិនន�លព្រៃ�ពមើ�ើណែ�ល�ិនណែ�នជា�មើ�ើ�មើ�ើ
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ឈើយើងខុាុំ�ំងអំស់គ្នាើ បាន៍តាមដ្ឋាន៍
�ាងយ�ចិ្បាតិាទុ្ធ�ដ្ឋា�់ចំ្បាឈើពាះការខិុតិខំុ
�បឹងហែ�បងរបស់រាជុំរដ្ឋាា ភិិបាល �ើុង
បុៃើឈើហតុិការពារ�ន៍ធាន៍�មីជាតិិ និ៍ង
ការសាា រព្រៃ�ៃឈើ�ើឈើឡើងវិញិ។ ឈើ��ើុងរយៈ
ឈើៃលថ្មីីីៗឈើន៍ះឈើយើងខុាុំបាន៍សឈើងាតិឈើ�ើញ
ថា គណ៍ៈ�មីការជាតិិឈើដើមីីទ្ធប់សាា ត់ិ
 និ៍ងបង្ក្រា�ា បបទ្ធឈើលីើស�ន៍ធាន៍�មីជាតិិ 
��សួងបរសិាា ន៍ និ៍ងអាជាា �រពា�់ៃ័ន៍ធបាន៍
ឈើ�ើើស�មីភាៃ�ាងខាា ំងកាា  រហូតិម៉ាន៍ការ
ចាប់ខុាួន៍(ឈើមជូុំញដូរឈើ�ើ�ំៗ និ៍ងមង្ក្រាន៍ាី
ហែដលពា�់ៃ័ន៍ធបទ្ធឈើលីើស)ជាឈើ�ច្បាើន៍នា�់
 ការបិទ្ធ(ទី្ធតំាងសាុ�ឈើ�ើ ឈើរាងម៉ាា សីុន៍
ហែ�ព្រៃឆ្លើឈើ�ើ និ៍ងឈើរាងសិបី�មីហែ�ព្រៃឆ្លើឈើ�ើ)
ជាឈើ�ច្បាើន៍�ហែន៍ាង ការរបឹអូំសឈើ�ើជាឈើ�ច្បាើន៍
ពាន់៍ហែមា�តិគូប និ៍ងការរបឹអូំសនិ៍ង�ំឈើទ្ធច្បា
មឈើ�ាបាយកាប់និ៍ងដឹ�ជុំញូី្ជីន៍ឈើ�ើ
ជាឈើ�ច្បាើន៍រយឈើ�គឿង។ ស�មីភាៃបង្ក្រា�ា ប
�ំងឈើន៍ះ បាន៍និ៍ង�ំៃុងបន៍ាជាហូរហែហ
ឥតិ�សា��សាន៍ា ឈើដើមីីការពារព្រៃ�ៃឈើ�ើ
ហែដលឈើ�ឈើសសសល់។ 

មួយវិញិឈើទ្ធៀតិ ឈើយើងខុាុំ�៏បាន៍
សឈើងាតិឈើ�ើញ �សបឈើៃលស�មីភាៃ
បង្ក្រា�ា បបទ្ធឈើលីើសព្រៃ�ៃឈើ�ើ�ំៃុងបន៍ា
ជាហូរហែហ គឺស�មីភាៃដឹ�នំាការដំ្ឋា
�ូន៍ឈើ�ើឈើឡើងវិញិជាឈើ�ច្បាើន៍មឺុន៍ឈើដើម ឈើដ្ឋាយ
��សួងបរសិាា ន៍ និ៍ងអំើ�ពា�់ៃ័ន៍ធឈើផុសងៗ
ឈើទ្ធៀតិ បាន៍ប�ា ញឱយឈើ�ើញនូ៍វិការឈើបាជាា
ចិ្បាតិា របស់រាជុំរដ្ឋាា ភិិបាល�ើុងបុៃើឈើហតុិ
អំភិិរ�ស�ន៍ធាន៍�មីជាតិិឈើ��មពុជា។

ឈើយើងខុាុំឈើជុំឿជា�់�ាងមុតិមំ៉ាចំ្បាឈើពាះ
ស�មីភាៃសាា រព្រៃ�ៃឈើ�ើឈើឡើងវិញិ និ៍ង
វិធិាន៍ការបង្ក្រា�ា បបទ្ធឈើលីើសព្រៃ�ៃឈើ�ើនឹ៍ង
ឈើ�ហែតិបន៍ារហូតិបញឹ្ជីប់រាល់បទ្ធឈើលីើស
�គប់របូភាៃ និ៍ងសងឹឹម�ាងមុតិមំ៉ា
ចំ្បាឈើពាះ គណ៍ៈ�មីការជាតិិឈើដើមីីទ្ធប់សាា ត់ិ
 និ៍ងបង្ក្រា�ា បបទ្ធឈើលីើស�ន៍ធាន៍�មីជាតិិ
 នឹ៍ងម៉ាន៍វិធិាន៍ការបិទ្ធឈើរាងម៉ាា សីុន៍អារ
 ហែ�ព្រៃច្បាើឈើ�ើ និ៍ងផុលិតិកាា របន៍ាះ របស់
��ុមហុុន៍ សីុង បាយអូំ ឈើថ្មី� (ឈើខុមបូ
ឌា) ខូុអិំល�ីឌី្ឍ ឈើ�ចំ្បាណុ៍ច្បាភូិមិសាស្ត្រសា
ភូិមិ�ំៃង់ដំរ ី�ំុបឹងចារ �សុ�សំបូរ
 ឈើខុតិា��ឈើច្បាះ។ 

ឈើយើងខុាុំ�ំងអំស់គ្នាើ ម៉ាន៍�ាីឈើសាមន៍
រ�ីរាយព្រៃ��ហែលង និ៍ងសូមបួងសួងដល់
វិតិាុស�ាិសិទ្ធធ តាមហែថ្មីរ�ាការពារមង្ក្រាន៍ាី
�គប់របូ ព្រៃដគូអំភិិវិឌ្ឍឈ អំើ�សារៃ័ត៌ិម៉ាន៍
 និ៍ងសហគមន៍៍ ហែដល�ំៃុងបំឈើៃញឈើប
សស��មីការពារ�ន៍ធាន៍�មីជាតិិ ឱយ
ជួុំប�បទ្ធះហែតិនឹ៍ងឈើសច្បា�ាីសុខុសុវិតិាិភាៃ
�គប់ឈើៃលឈើវិ� និ៍ងទ្ធទួ្ធលបាន៍ឈើជាគជ័ុំយ
�គប់ភារ�ិច្បាឹ�ំុបីឈើ�ា�ងឃ្លាា តិឈើឡើយ។ 

កា�រ�ីល់អ្វីនះស្ថា��មើ��យ�ណ៍ា�ញ
�ហគឺ�ន៍ព្រៃ�ពឡង់់

ស�ម៉ាប់ៃ័ត៌ិម៉ាន៍បហែន៍ាម សូមទំ្ធនា�់ទំ្ធន៍ង
តំិណ្តាងសហគមន៍៍តាមរយៈ
ឈើលខុទូ្ធរស័ៃាដូច្បាខាងឈើ�កាម៖

មើយើង់រួ�គ្នាន�
កា�រពា�រព្រៃ�ពឡង់់
 “ព្រៃ�ពឡង់់ ជា�
ព្រៃ�ពរ��់មើយើង់

ទាំ��ង់អ្វី�់គ្នាន�!“

ឈើយើងខុាុំ�ំងអំស់គ្នាើ ជាសម៉ាជិុំ�បណ្តាា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់�ំងបួន៍ឈើខុតិា ��ឈើច្បាះ

សាឹងហែ�តិង �ៃះវិហិារ និ៍ង�ំៃង់�ំ ហែដល
�ំៃុងឈើ�ើើការ�រសី័�គចិ្បាតិាការពារ ព្រៃ�ៃការពារ
ហែដន៍ជុំ�ម�សតិើព្រៃ�ៃ ព្រៃ�ៃឡង់ សូមសាទ្ធរ និ៍ង
គំ្នា�ទ្ធ ចំ្បាឈើពាះចំ្បាណ្តាត់ិការរបស់ គណ៍ៈ�មីការ
ជាតិិឈើដើមីីទ្ធប់សាា ត់ិ និ៍ងបង្ក្រា�ា បបទ្ធឈើលីើស
�ន៍ធាន៍�មីជាតិិ ��សួងបរសិាា ន៍ និ៍ងអាជាា �រ
ពា�់ៃ័ន៍ធ �ើុង�ិច្បាឹការបង្ក្រា�ា បបទ្ធឈើលីើសព្រៃ�ៃឈើ�ើ 
និ៍ងការសាា រព្រៃ�ៃឈើឡើងវិញិ។ 

១.១. ឈើ�� ឯ� សុវិណ្តាះ  ឈើ�� ឯ� សុវិណ្តាះ  ០៩៧ ៦៤៤ ៩៩៩៨/០៩៨
 ៨៤៥ ៩៧៩

២. ឈើ�� �សី ថី្មី២. ឈើ�� �សី ថី្មី ០៩៩ ៧២២ ១៨៧
៣. ឈើ�� មិុញ នី៍៣. ឈើ�� មិុញ នី៍ ០៩៦ ៣០០ ២៧៦២

៤. �ញ្ញាញ  �ង លី៤. �ញ្ញាញ  �ង លី ០៩៦ ៦៦៨ ០៦៧៣



ៃ័ត៌ិម៉ាន៍ហែដលដ្ឋា�់បញូឹ្ជីល�ើុងឯ�សារឈើន៍ះ គឺជា�មីសិទ្ធធិបញ្ញាញ របស់បណ្តាា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់។ ឈើយើងសូមសាើ គមន៍៍ដល់ការឈើ�បើ�បាស់  ដ��សង់ និ៍ង
ការហែច្បា�ចាយនូ៍វិឯ�សារឈើន៍ះ ហែដលបាន៍ផុាល់ជា�បភិៃព្រៃន៍ឯ�សារឈើ�ងផុង។ 
សា�លវិទិ្ធាល័យ �ប់បិុន៍ហាហែហាន៍ (University of Copenhagen) បាន៍អំឈើញី្ជីើញ��សួងបរសិាា ន៍ឈើដើមីីឈើ�ើើអំតាា �ិបាយឈើលើឯ�សារឈើន៍ះ ឈើហើយបាន៍ទ្ធទួ្ធល
ច្បាឈើមាើយ�តិឡប់ដូច្បាតិឈើ�៖ “��សួងបរសិាា ន៍ គឺមិន៍ម៉ាន៍ជំុំហរណ្តាមួយ�ើុងការផុាល់អំតាា �ិបាយឈើលើឈើសច្បា�ាី�ពាងរបាយការណ៍៍ឈើន៍ះឈើឡើយ។”
បណ្តាា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់សូមឈើ�ើើការហែថ្មីាងអំំណ៍រគុណ៍ ដល់មជុំឈមណ៍ឌ លសិ�ា�សាវិ�ជាវិរមួគ្នាើ  ( មជុំឈមណ៍ឌ លសិ�ា�សាវិ�ជាវិរមួគ្នាើ  ព្រៃន៍សហគមន៍៍អឺុំ
របុ) ហែដលបាន៍គំ្នា�ទ្ធនូ៍វិបឈើច្បាឹ�ឈើទ្ធសឈើដើមីីហែច្បា�រហំែល�ឈើដ្ឋាយឈើ�បើឧប�រណ៍៍ FCDM ប�ា ញនូ៍វិការបាត់ិបងនិ៍ងបាះពាល់ដល់គ�មបព្រៃ�ៃឈើ�ើ អំើ�ឈើ�ើើការហាត់ិ
ការម�ៃីសា�លវិទិ្ធាល័យ�ប់បិុន៍ហាហែហាន៍ និ៍ងហែថ្មីាងអំំណ៍រគុណ៍ដល់អំើ��គប់គ្នាើ ហែដលបាន៍សី័�គចិ្បាតិាជួុំយឈើ�ជាមហែ�ជុំង។ របាយការណ៍៍ឈើន៍ះនឹ៍ងមិន៍អាច្បា
ច្បាប់សៃើ�គប់ឈើឡើយ  �បសិន៍ឈើបើគី្នាន៍ការគំ្នា�ទ្ធៃីៃួ�គ្នាត់ិ�ំងអំស់គ្នាើ ។
ព្រៃ�ៃឡង់ហែអំៃបាន៍�សាងឈើឡើងហែផុែ�ឈើ�ឈើលើ�មីវិ�ីិ Sapelli ជាគឈើ�ម៉ាងឈើបើ�ទូ្ធ�យហែដលស�មបស�មួលដល់ការ�បមូលៃ័ត៌ិម៉ាន៍តាមភាសាខុុសគ្នាើ  និ៍ង
អំើ�មិន៍ឈើច្បាះអំ�សរ តាមរយៈការ�ំណ៍ត់ិបាន៍នូ៍វិរច្បានាសមពន៍ធ័ហែដលដំឈើណ៍ើ រការឈើដ្ឋាយរបួភាៃតំិណ្តាង�ប��់ចំ្បាណុ៍ច្បាគ្នាើ ។ ស�ម៉ាប់ៃ័ត៌ិម៉ាន៍លមែិតិ សូមចូ្បាល
ឈើ�កាន់៍ : http://www.sapelli.org/
របូភាៃ�ំងអំស់ គឺជា�មីសិទ្ធធិបញ្ញាញ របស់បណ្តាា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់
ហែផុន៍ទី្ធ�ំងអំស់ហែដលបាន៍ឈើ�ើើគឺឈើ�បើ�បាស់ QGIS.៣.៦.២ 
ការបឈើងាើតិ�កាហើិ�និ៍ងៃត៌ិម៉ាន៍�កាហើិ�គឺបាន៍ឈើរៀបចំ្បាឈើដ្ឋាយ Carolina Salassa
ឯ�សារឈើន៍ះគឺ�តិូវិបាន៍ការពារឈើដ្ឋាយ(CC BY-NC ៤.០)
ម៉ាន៍ហែផុើ�មួយគឺជាការគំ្នា�ទ្ធថ្មីវិកិាៃីមូលនិ៍�ិ  The Alexander Soros
�ំហែណ៍ឈើលើ�ទី្ធ១ �ើុងហែខុ�ញ្ញាញ ២០១៩

 របូភាៃ��បខាងឈើ�កាយៈ របូភាៃ��បខាងឈើ�កាយៈ លាតិរបស់បណ្តាា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់ឈើ�ើើឈើសច្បា�ាីរាយការណ៍៍ព្រៃន៍
ច្បាឈើ�ម��ឈើ�ើបាន៍រ�ឈើ�ើញ�ើុងតំិបន់៍មួយ �ើុងឈើខុតិា��ឈើច្បាះ (ឈើមសា ២០១៩)

របូ��បមុខុៈរបូ��បមុខុៈ ទ្ធប់សាា ត់ិឈើគ្នាយន៍ាដឹ�ជុំញូី្ជីន៍ឈើ�ើខុុសច្បាាប់ �ើុងឈើខុតិា��ឈើច្បាះ (�ុមៈៈ ២០១៩)
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