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គសចរតីថ្លេងអំណរគ្ណុ 

 ាបឋម្ក្សនុងនាម្ថ្នន ក់្សដឹក្សនា ំ និងម្ស្រនតីរា កា  នននាយក្សោា នអភិ ក្សសតំបន់កា ពា ធម្មាតិដីរោក្ស
ខាងរ ីងបឹងទរនេាប ននអរគនាយក្សោា ន ដា លកា ពា និងអភិ ក្សសធម្មាតិ ប្ក្សសួងប ាិា ន ខំុ្សូម្លថ្េង
អំណ្ រុណ្ចំរពាោះ រោក្ស រសង រឹម្ហ្ ត់ ប្បធានកា យិាល័យសិក្សាប្ាវប្ាវនិងប្រប់ប្រងទិននន័យ នន
នាយក្សោា នអភិ ក្សសតំបន់កា ពា ធម្មាតិដីរោក្សខាងរ ីងបឹងទរនេាប លដល នខិតខំប្ាវប្ាវ ប្បមូ្ល
ព័ត៌មាន ទិននន័យអំពីធនធានធម្មាតិ មួ្មាន  ុក្សាាតិ សតវនប្ព  ីវៈចប្ម្រោះ និងព័ត៌មានពាក់្សព័នធរផ្សងរទៀតទងំ
ព័ត៌មានបឋម្ និងមានប្ាប់ពីប្បភពនានាារប្ចីន  មួ្ទងំនម្ររហ្ទំព័  បណ្តត ញទំនាក់្សទំនងសងគម្ និង
ា ព័ត៌មានរផ្សងៗ រដីម្ែយីក្សម្ក្សរ ៀបចំចងប្ក្សងារសៀវរៅសតីពីធនធានធម្មាតិ និងាា នភាពសតវនប្ពក្សនុង
ប្បព័នធតំបន់កា ពា ធម្មាតិ និង របៀងអភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះឧតត  ភូមិ្ាស្រសតខាងរ ីងបឹងទរនេាប ដ៏មាន
ា ៈសំខាន់រនោះ។ ខំុ្ក៏្សសូម្អ រុណ្ផ្ងលដ ដល់សហ្កា ទីងំអស់នននាយោា នអភិ ក្សសតំបន់កា ពា ធម្មាតិ
ដីរោក្សខាងរ ីងបឹងទរនេាប ចំរពាោះកា ចូល មួ្ផ្តល់ធាតុចូល និងម្តិរយាបល់សប្មាប់កា លក្សលម្អខេឹម្ា 
រៅក្សនុងរសៀវរៅរនោះ។ រាល់ព័ត៌មាន និងទិននន័យអំពីធនធានធម្មាតិ និងព័ត៌មានពាក់្សព័នធរផ្សងរទៀត ច ំច់
ប្តូវរធវីបចចុបែននភាពាបនតបនាា ប់ រដីម្ែរីែេីយតបរៅនឹងកា វវិតតន៍ននាា នភាពទី ប្ម្ក្ស វតតមានសតវនប្ព និង ីវៈ
ចប្ម្រោះក្សនុងប្បព័នធតំបន់កា ពា ធម្មាតិ និង របៀងអភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះឧតត  ភូមិ្ាស្រសតខាងរ ីងបឹងទរនេាប។  

 ក្សនុងនាម្នាយក្សោា នអភិ ក្សសតំបន់កា ពា ធម្មាតិដីរោក្សខាងរ ីងបឹងទរនេាប ខំុ្សូម្សលម្តងនូវ
អំណ្ រុណ្រោ ព ូន ឯក្សឧតតម្ ា សំអាង  ដារលខាធិកា ប្ក្សសួងប ាិា ន ឯក្សឧតតម្ មាស សុផ្ល អនុ ដា
រលខាធិកា ប្ក្សសួងប ាិា ន ឯក្សឧតតម្ សុខរខង នវនិា អនុ ដារលខាធិកា ប្ក្សសួងប ាិា ន  និងឯក្សឧតតម្ រឹម្ ណុ្ង 
អរគនាយក្ស ននអរគនាយក្សោា ន ដា លកា ពា  និងអភិ ក្សសធម្មាតិ លដលលតងលតចូល មួ្ផ្តល់ម្តិលក្សលម្អ និង
កា ោបំ្ទរលីកា ង្ក រ ៀបចំរសៀវរៅរនោះ។ ាងរនោះរទៀត ខំុ្សូម្លថ្េងអំណ្ រុណ្ផ្ងលដ ដល់នាយក្សោា ន
ពាក់្សព័នធននប្ក្សសួងប ាិា ន ាពិរសស នាយក្សោា នរសវាក្សម្មព័ត៌មានភូមិ្ាស្រសត ននអរគនាយោា នចំរណ្ោះដឹង
និងព័ត៌មានប ាិា ន នាយក្សោា ន ីវភាពសហ្រម្ន៍ និងនាយក្សោា នតំបន់របតិក្សភណ្ឌ  ននអរគសហ្រម្ន៍
មូ្លោា ន រោក្ស រោក្សប្សីប្បធាន អនុប្បធាន និងម្ស្រនតីម្នាី ប ាិា នរខតត នាយក្សនិងម្ស្រនតីឧទានុ ក្សសពាក់្សព័នធ 
រោក្ស Ben Davis នដរូអភិវឌ្ឍន៍ និងអងគកា មិ្នលម្ន ោា ភិ លនានា ាពិរសស អងគកា សមារម្អភិ ក្សស
សតវនប្ព (WCS) លដល ន មួ្សហ្កា ផ្តល់ព័ត៌មាន ទិននន័យ  ូបភាពសតវនប្ព  ូបភាពនប្ពរ  ីនិង ូបភាព
ប្ ាទបុរាណ្រៅក្សនុងប្បព័នធតំបន់កា ពា ធម្មាតិ និង របៀងអភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះឧតត  ភូមិ្ាស្រសតខាងរ ីង
បឹងទរនេាប។ 
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១. គសចរតីគ្តើម្ 
ប្បរទសក្សម្ពុា សាិតរៅក្សនុងតំបន់ ីវៈចប្ម្រោះឥណ្ឌូ -ភូមា (Myers et al. 2000; CEPF 2012) ក្សនុងចំរណ្តម្

បណ្តត ប្បរទសក្សនុងតំបន់ លដលមាន ីវៈចប្ម្រោះរប្ចីនបំផុ្តរលីភពលផ្នដី និងមានប្បរភទទី ប្ម្ក្សរផ្សងៗោន
ដូចា នប្ពរប្ាងសាិតរៅ ួ ភនំប្ក្សវាញ នប្ពពាក់្សក្សណ្តត លរប្ាង នប្ព រ ោះដុោះរៅនម្តំបន់ខពង់រាប វាលទំនាប 
នប្ពលិចទឹក្ស តំបន់វាលរមម លិចទឹក្សនម្ ដូវកាល និងាអចិនស្រនតយក៍្សនុងតំបន់បឹងទរនេាប តំបន់ទំនាបលិច
ទឹក្សទរនេរម្រងគ និងនប្ពរកាងកាងដុោះនម្តំបន់រែន សមុ្ប្ទ (Seng Kimhout et al., 2003; CEPF 2012)។ នប្ព រ ោះ
 នដុោះោតសនធឹងយា៉ា ងធំរធងកាលពីអតីតកាលរៅនម្តំបន់អាងទរនេរម្រងគ បចចុបែនន ប្បរភទ ប្ម្ក្ស
លបបរនោះ មានរៅតំបន់លប៉ាក្សខាងរ ីង និងខាងរកី្សតននប្បរទសក្សម្ពុា រហ្យីនិងរៅនម្តំបន់មួ្យចំនួនក្សនុង
ប្បរទសឡាវ និងប្បរទសរវៀតណ្តម្ លដលសាិតរៅាប់ៗនឹងប្បរទសក្សម្ពុាលតប៉ារណ្តណ ោះ (Tordoff et al. 2005)។ 
នប្ព រ ោះរៅក្សនុងតំបន់ទងំរនោះ បរងាីត នទងំរប្ម្បនប្ពរបីក្សចំហ្ និងបិទ ិតដុោះោលក្សនុងតំបន់វាលរមម  
ក្សនុងនប្ពពាក់្សក្សណ្តត លរប្ាងដុោះាលផ្នក្សតូចៗ  និងមានប្តពាងំារប្ចីនក្សលនេង លដលមានប្បភពទឹក្សនម្ ដូវកាល 
និងាអចិនស្រនតយ ៍(CEPF, 2012)។ 

ប្បរទសក្សម្ពុា រៅមានតំបន់នប្ព រ ោះរប្ចីនាងរររៅក្សនុងតំបន់អាងទរនេរម្រងគលប៉ាក្សខាងរប្កាម្ 
(Tordoff et al., 2005)។ តំបន់នប្ព រ ោះទងំរនោះ មានលក្សាណ្ៈសំខាន់ណ្តស់ក្សនុងកា ផ្តល់ទី ប្ម្ក្ស និង
ប្បភពចំណី្ដល់ពពួក្សថ្និក្សសតវ សតវាេ ប និងឧ ងគសតវ លដលាប្បរភទទទួល ងកា រំរាម្កំ្សលហ្ងរៅរលី
ពិភពរោក្ស រហ្យីបចចុបែនន ប្បរភទមួ្យចំនួន នផុ្តពូ  និងប្បរភទខេោះរទៀតកំ្សពុងឈានរៅ ក្សកា ផុ្តពូ 
រៅក្សនុងតំបន់ឥណ្ឌូ ចិន មានាអាទិ៍ ទរនាង  មាងំ និងប្តយងយក្សស។  

ាងរនោះរទៀត បឹងទរនេាបរឺាបឹងមួ្យធំបំផុ្តរៅក្សនុងតំបន់អាសុីអាររនយ។៍ វាមាន បប ល
ាស្រសតលបេក្សររាលក្សាណ្ៈឯក្សរឺថ្ន រៅ ដូវប្ ងំមានលំហូ្ ទឹក្សពីបឹងទរនេាបចូលរៅក្សនុងទរនេរម្រងគ ហូ្ត
ដល់លខមិ្ថុ្នា និងរៅ ដូវវសាមានលំហូ្ ទឹក្សពីទរនេរម្រងគចូលរៅបឹងទនេាបវញិ  នរធវីឱ្យធាទឹក្សក្សនុង
បឹងទនេាបរកី្សនរឡងី៥ដងននទំហ្ទឹំក្សរៅក្សនុង ដូវប្ ងំ និងមាន រប្ៅរប្ៅ រធវីឱ្យ ន់លិចតំបន់នប្ពលិចទឹក្ស 
នប្ពរុរមាព ត និងលិចតំបន់វាលរមម លដលមានទំហ្ធំំលវឹងរលវីយ មុ្ននឹងទឹក្សចប់រផ្តីម្ហូ្ រចញម្តងរទៀតពីបឹង
ទរនេាបរៅក្សនុងលខតុោ មុ្នរពលចប់រផ្តីម្វដដម្តងរទៀត។ បឹងទរនេាបមានតនម្េសងគម្ វបែធម្៌ និង
ប ាិា នយា៉ា ងម្ហ្ិមាលដលមិ្នអាចកាត់នថ្េ ន រោយា វាាប្បព័នធ លាស្រសតអំរណ្តយផ្លបំផុ្ត
សប្មាប់ ប្ម្ក្សធនធានម្ចឆាតិរៅក្សនុងពិភពរោក្ស លដលផ្តល់ឱ្យប្បា នក្សម្ពុាទទួល ននូវប្បូរតអីុន
៦០ភារ យ។ បឹងទរនេាបក៏្សមានា ៈសំខាន់ផ្ងលដ សប្មាប់ពពួក្សសតវាេ បទឹក្ស ពស់ទឹក្ស និងក្សនាធ យ
លដលទទួល ងកា រំរាម្កំ្សលហ្ងរៅរលីពិភពរោក្ស។ តំបន់រា៉ា ម្ា សនូលលប្ពក្សទល់ មាននផ្ាដីស ុប ២១.៣៤២
ហ្កិ្សន សាិតរៅក្សនុងបឹងទរនេាប និងមាននប្ពលិចទឹក្សរប្ចីនាងររ លដលាទី ប្ម្ក្សពងកូ្សនធំបំផុ្ត បស់
ហ្វូងសតវាេ បទឹក្សរៅក្សនុងតំបន់អាសុីអាររនយ ៍ និងប្ទប្ទង់ពពួក្សសតវ នាល លដលមានចំនួនាង១០មឺុ្នក្សាល 
ដូចា ពពួក្សប្តយង  នាលពណ៌្ ទុង ប្ក្សា កុ្សក្ស រាម ញ និងលក្សអក្សទឹក្ស។ ពពួក្សសតវាេ បទងំរនោះ  មួ្មានទងំ
ហ្វូងប្តដក់្សធំផ្ងលដ   នពងកូ្សនរៅក្សនុងតំបន់រនោះ លដលមានចំនួនរប្ចីនទីពី រៅរលីពិភពរោក្ស និងា
ក្សលនេងពងកូ្សន បស់ទុងប្បរផ្ោះ លតមួ្យរត់រៅក្សនុងតំបន់អាសុីអាររនយ ៍(WCS: Cambodia’s Wonderful Protected 
Areas and Amazing Wildlife)។  
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ទិដាភាពននបឹងទរនេាប វាលទំនាបលិចទឹក្សនម្ ដូវកាល និងាអចិនស្រនតយ ៍ 
និងតំបន់រា៉ា ម្ា សនូលលប្ពក្សទល់ លដលាទី ប្ម្ក្សពង-កូ្សន និងផ្តល់ប្បភពចំណី្ 

ដល់ពពកួ្សសតវាេ បទឹក្សារប្ចីនប្បរភទ 
 

 

បឹងទរនេាប នប្ពលិចទឹក្ស 

 

នប្ពលិចទឹក្ស 

 

ទុងប្បរផ្ោះ 

 

 នាលពណ៌្ 

 

លក្សអក្សទឹក្ស 

 
រាម ញ 
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២. ក្បព័នធតំបន់ការពារធម្មជាតិ  
ប្បរទសក្សម្ពុា នបរងាីតតំបន់កា ពា ធម្មាតិមុ្នរររៅអាសុីអាររនយ ៍ រឺឧទានាតិអងគ លដល

ប្តូវ នបរងាីតរឡងីរៅក្សនុងឆ្មន ១ំ៩២៥។ ម្ក្សដល់ឆ្មន ១ំ៩៦៩ លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពចំនួន៦ក្សលនេងបលនាម្រទៀត
ប្តូវ នបរងាីតរឡីង លដលប្របដណ្ត ប់រលីនផ្ាដីស ុប ២,២ោនហ្ិក្សន ឬ រសមីនឹង១២% នននផ្ាដីប្បរទស 
សប្មាប់កា កា ពា សតវនប្ព ាពិរសស ពពួក្សថ្និក្សសតវធំៗ (National Report on Protected Areas and 
Development, 2003)។ សស្រង្កគ ម្សុីវលិលដលមាន យៈរពលយូ អលងវង  ននាឱំ្យមានកា  ត់បង់ននប្បព័នធ
តំបន់កា ពា ធម្មាតិទងំរនោះ។ បនាា ប់ពីសស្រង្កគ ម្សុីវលិរុានំ ៉ារនោះ នប្តូវបញ្ច ប់ រា  ោា ភិ លក្សម្ពុា ន
បរងាីតតំបន់កា ពា ធម្មាតិចំនួន២៣ក្សលនេង រោយប្ពោះរា ប្កឹ្សតយចុោះនថ្ៃទី០១ លខវចិឆិកា ឆ្មន ១ំ៩៩៣ និង
តំបន់រា៉ាម្ា សាឹងលប្តងរៅក្សនុងឆ្មន ១ំ៩៩៦ លដលប្បព័នធតំបន់កា ពា ធម្មាតិទងំរនោះមានវាិលភាពប្រប
ដណ្ត ប់រលីនផ្ាដីស ុបប្បមាណ្ ៣,៣ោនហ្កិ្សន រសមីនឹងាង១៨% នននផ្ាដីប្បរទស។  

នម្ យៈកំ្សលណ្ទប្ម្ង់សុី រប្ៅរលីវសិ័យប ាិា ន និងធនធានធម្មាតិ រា  ោា ភិ ល នរផ្ា 
តំបន់នប្ពកា ពា  និងតំបន់អភិ ក្សសនប្ពរ ចំីនួន១៣ក្សលនេង និងតំបន់នប្ពផ្តល់ផ្លចំនួន៥ក្សលនេងរផ្សងរទៀត
ពីប្ក្សសួងក្សសិក្សម្ម  ុកាា ប្បមាញ់ និងរនាទ ម្ក្សរប្កាម្កា ប្រប់ប្រង បស់ប្ក្សសួងប ាិា ន រៅនថ្ៃទី២៨ លខរម្ា 
ឆ្មន ២ំ០១៦ លដលមាននផ្ាដីបលនាម្ស ុប ២.៧១០.០៨៧ហ្កិ្សន។ រិតប្តឹម្លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០២០ រា  ោា ភិ ល
ក្សម្ពុា  នបរងាីតតំបន់កា ពា ធម្មាតិចំនួន៦៥ក្សលនេង  មួ្មានឧទានាតិចំនួន១២ក្សលនេង លដន ប្ម្ក្ស
សតវនប្ពចំនួន១៩ក្សលនេង តំបន់កា ពា រទសភាពចំនួន១៤ក្សលនេង តំបន់រប្បីប្ ស់រប្ចីនយា៉ា ងចំនួន៨ក្សលនេង 
តំបន់រា៉ាម្ា ៥ក្សលនេង (តំបន់រា៉ា ម្ា សាឹងលប្តង និងតំបន់រា៉ាម្ា ៤ក្សលនេងរផ្សងរទៀតសាិតក្សនុងតំបន់កា ពា 
ធម្មាតិដនទ) និងតំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិចំនួន១១ក្សលនេង ប្ពម្ទងំ នបរងាីត របៀងអភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះ
ប្បព័នធតំបន់កា ពា ធម្មាតិ លដលលចក្សាបី មួ្មាន  របៀងអភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះឦានមាននផ្ាដី៧៥៧.៦៦១
ហ្កិ្សន  របៀងអភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះឧតត មាននផ្ាដី៥០០.៨១០ហ្ិក្សន និង របៀងអភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះ ួ ភនំប្ក្សវាញ
មាននផ្ាដី១៦៩.៤៦៩ហ្កិ្សន លដលទងំប្បព័នធតំបន់កា ពា ធម្មាតិ និង របៀងអភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះ ប្របដណ្ត ប់
រលីនផ្ាដីស ុបាង៧,២ោនហ្ិក្សន រសមីនឹងាង៤០% នននផ្ាដីប្បរទស សាិតរប្កាម្កា ប្រប់ប្រង បស់
ប្ក្សសួងប ាិា ន (លផ្នទី ១)។ ប្ក្សសួងប ាិា ន  នរធវីកា វាយតនម្េធនធានរប្ម្បនប្ពរ ាីតិឆ្មន ២ំ០១៦ 
រោយលទធផ្លបង្កា ញថ្ន នផ្ាដីរប្ម្បនប្ពរ សី ុបទូទងំប្បរទសមានប្បមាណ្ ៨.៧៤២.៤០១ហ្កិ្សន 
រសមីនឹង៤៨,១៤% លដលមានអប្នលប្បប្បួលរិតាម្ធយម្ប្បចឆំ្មន រឺំ ០,៦៧% (រយាងនម្រសៀវរៅធនធាន
រប្ម្បនប្ពរ កី្សម្ពុាឆ្មន ២ំ០១៦) និងមានសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិចំនួន១៦៨ក្សលនេង ប្របដណ្ត ប់
រលីនផ្ាដីស ុប ២៨៥.៦០៩ហ្កិ្សន មានរៅក្សនុងតំបន់កា ពា ធម្មាតិចំនួន២៧ក្សលនេង លដលសាិតរៅក្សនុង
១៦រខតតរៅទូទងំប្បរទស ក្សនុងរនាោះមាន១១៣ក្សលនេង ប្តូវ នទទួលាគ ល់រោយប្បកាស បស់ប្ក្សសួងប ាិា ន
 ចួរហ្យី (រយាងនម្ទិននន័យរិតប្តឹម្លខវចិឆិកា ឆ្មន ២ំ០១៩  បស់នាយក្សោា ន ីវភាពសហ្រម្ន៍ននអរគ
នាយក្សោា នសហ្រម្ន៍មូ្លោា ន)។ 
៣. ការក្គ្ប់ក្គ្ងក្បពន័ធតំបន់ការពារធម្មជាតិ 

រដីម្ែពីប្ងឹងប្បសិទធភាពក្សនុងកា កា ពា  និងកា ប្រប់ប្រងប ាិា ន និងធនធានធម្មាតិ ប្ក្សសួងប ាិា ន 
 ននិងកំ្សពុងខិតខំរធវីកិ្សចចកា រលីកា កំ្សណ្ត់ និងកា លបក្សលចក្សតំបន់ប្រប់ប្រង កា រ ោះបរង្កគ លកំ្សណ្ត់
ប្ពំប្បទល់តំបន់កា ពា ធម្មាតិ កា រ ៀបចំលផ្នកា ប្រប់ប្រងតំបន់កា ពា ធម្មាតិ កា ទប់ាា ត់បទរលមីស
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ធនធានធម្មាតិ កា រោោះប្ាយទំនាស់ដីធេី កា សហ្កា ចុោះបញ្ជ ីដីធេី និងកា រ ៀបចំលផ្នទីសប្មាប់កា ប្រប់ប្រង 
និងរប្បីប្ សដី់ធេី ដូចាដីលំរៅឋាន ដីសមូ្ហ្ភាព នាតិរដីម្ភារតិច សម្ែទនដីរសដាកិ្សចច សម្ែទន
ដីសងគម្កិ្សចចរៅក្សនុងតំបន់កា ពា ធម្មាតិ និងសប្មាប់កា កំ្សណ្ត់បរងាីតតំបន់កា ពា ធម្មាតិថ្មីៗបលនាម្រទៀត។ 
ប្ក្សសួងប ាិា ន ក៏្ស ននិងកំ្សពុងយក្សចិតតទុក្សោក់្សផ្ងលដ  រលីកា ពប្ងឹងសម្តាភាពសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា 
ធម្មាតិលដលមានប្ាប់ ប្ពម្ទងំរ ៀបចំបរងាីតសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិថ្មីៗបលនាម្ ក្សនុងរោលបំណ្ង
រលីក្សក្សម្ពស់ក្សប្មិ្ត ីវភាព ស់រៅ បស់សហ្រម្ន៍ រដីម្ែ ំី ុញកា ចូល មួ្ បស់សហ្រម្ន៍ក្សនុងកា ង្ក ប្រប់ប្រង
ធនធានធម្មាតិ កា អភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះ និងកា  ក្សាតនម្េវបែធម៌្ និងប្បនពណី្ បស់បងបអូន នាតិរដីម្ភារតិច។  
រលីសពីរនោះរទៀត ប្ក្សសួង នរ ៀបចំបរងាីតលិខិតបទោា នរតិយុតត និងបរចចក្សរទសសប្មាប់ោបំ្ទបលនាម្រលី
កា ង្ក ប្រប់ប្រងធនធានធម្មាតិ កា អនុវតតចាប់ និងកា អនុវតតរោលនរយា យ បស់រា  ោា ភិ ល លដល
មានដូចខាងរប្កាម្៖  

- ចាប់សតីពីកិ្សចចកា ពា ប ាិា ន និងកា ប្រប់ប្រងធនធានធម្មាតិ ឆ្មន ១ំ៩៩៦ 
- ចាប់សតីពីនប្ពរ  ីឆ្មន ២ំ០០២ 
- ចាប់សតីពី លផ្ល ឆ្មន ២ំ០០៦ 
- ចាប់សតីពីតំបន់កា ពា ធម្មាតិ ឆ្មន ២ំ០០៨ 
- អនុប្កឹ្សតយរលខ ៦៩ អនប្ក្ស.បក្ស ចុោះនថ្ៃទី២៨ លខរម្ា ឆ្មន ២ំ០១៦ សតីពីកា រផ្ា នប្ពកា ពា  តំបន់
អភិ ក្សសនប្ពរ  ី តំបន់នប្ពផ្តល់ផ្ល និងសម្ែទនដីរសដាកិ្សចច  វាងប្ក្សសួងក្សសិក្សម្ម  ុកាា ប្បមាញ់ 
និងរនាទ និងប្ក្សសួងប ាិា ន  

- ារាច លណ្នារំលខ ០៥ ស. .ណ្.ន. ចុោះនថ្ៃទី២២ លខក្សញ្ា  ឆ្មន ២ំ០១៦  បស់រា  ោា ភិ ល
សតីពីវធិានកា ច ំច់នានាក្សនុងកា ពប្ងឹងកា ប្រប់ប្រងធនធានធម្មាតិ រោយសហ្កា ាមួ្យរណ្ៈ
បញ្ជ កា ឯក្សភាពរា ធានី រខតត ប្ក្សរង ប្សរក្ស ខណ្ឌ  រដីម្ែពីប្ងឹងកា ប្រប់ប្រង លថ្ ក្សា និងកា ពា ធនធាន
ធម្មាតិរោយ នចត់វធិានកា ទប់ាា ត់ និងបស្រង្កា បបទរលមីសធនធានធម្មាតិប្រប់ប្បរភទ 

- ប្បកាស បស់ប្ក្សសួងប ាិា នសតីពីលបបបទ និងសិទធិសរប្ម្ចពិន័យអនត កា ណ៍្ (២០១៧)   
- ប្បកាសអនត ប្ក្សសួងរលខ ០៦៥ ប្បក្ស ប.សា ក្សយ ចុោះនថ្ៃទី៣០ លខម្ក្សរា ឆ្មន ២ំ០១៧  វាងប្ក្សសួង
ប ាិា ន និងប្ក្សសួងយុតតិធម៌្ សតីពីទប្ម្ង់លបបបទននកា រធវីកំ្សណ្ត់រហ្តុបទរលមីសធនធានធម្មាតិ 

- ប្បកាសរលខ ០១០ ប្បក្ស ប.សា ចុោះនថ្ៃទី៣ លខម្ក្សរា ឆ្មន ២ំ០១៧  បស់ប្ក្សសួងប ាិា នសតីពីលបបបទ 
និងសិទធិសរប្ម្ចពិន័យអនត កា ណ៍្ 

- ប្បកាសអនត ប្ក្សសួងរលខ ៤១០ ប្បក្ស ប.សា ចុោះនថ្ៃទី១៨ លខសីហា ឆ្មន ២ំ០១៧  វាងប្ក្សសួងប ាិា ន 
និងប្ក្សសួងរសដាកិ្សចចនិងហ្ ិញ្ាវតាុ សតីពីកា កំ្សណ្ត់តនម្េាមូ្លោា នននធនធានធម្មាតិសប្មាប់រធវី
កា  ួស ុលាត  កា ខូចខាត 

- លផ្នកា យុទធាស្រសតាតិសប្មាប់ប្រប់ប្រងតំបន់កា ពា ធម្មាតិ (២០១៧-២០៣១)  
- លផ្នកា សក្សម្មភាព រដីម្ែអីនុវតតលផ្នកា សក្សម្មភាពយុទធាស្រសតាតិសប្មាប់ប្រប់ប្រងតំបន់កា ពា 
ធម្មាតិ (២០១៨-២០២២) 

http://www.opendevelopmentcambodia.net/pdf-viewer/?pdf=download/law/Law%20on%20Forestry_August_31_2002_Khm.pdf
http://www.opendevelopmentcambodia.net/pdf-viewer/?pdf=download/law/Law_on_Fishery_KHM__21.05.2006.pdf
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- យុទធាស្រសតរ ដបូក្សាតិឆ្មន ២ំ០១៧-២០២៦ លដលាឯក្សា រោលសំរៅ មួ្ចំលណ្ក្សក្សនុងកា កាត់
បនាយកា លប្បប្បួលអាកាសធាតុរៅក្សនុងប្បរទស និងពិភពរោក្សនម្ យៈកា រធវីឱ្យប្បរសី រឡងី
កា ង្ក ប្រប់ប្រងធនធានធម្មាតិ និងនប្ពរ  ី

- លផ្នកា យុទធាស្រសតថ្វកិាសប្មាប់ឆ្មន ២ំ០១៨-២០២០  បស់អរគនាយក្សោា ន ដា លកា ពា  និង
អភិ ក្សសធម្មាតិ លដលាលផ្នទីបង្កា ញផ្េូវសប្មាប់រលីក្សក្សម្ពស់ប្បសិទធភាពននកិ្សចចោពំា ប ាិា ន 
កា ប្រប់ប្រងធនធានធម្មាតិ កា អភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះ និងកា អភិវឌ្ឍរោយចី ភាព 

- ក្សម្មវធីិប្រប់ប្រងឧទានាតិប្ពោះ ័យវ មន័-នររាតតម្ «ភនំរូលលន» ២០១៨-២០២៧ 
- លផ្នកា សក្សម្មភាពឧទានាតិប្ពោះ ័យវ មន័-នររាតតម្ «ភនំរូលលន» ២០១៨-២០២៧  
- រោលកា ណ៍្លណ្នាសំតីពីកា កំ្សណ្ត់លបងលចក្សតំបន់ក្សនុងតំបន់កា ពា ធម្មាតិ 
- រសៀវរៅធនធានរប្ម្បនប្ពរ កី្សម្ពុាឆ្មន ២ំ០១៦ 
- ក្សប្ម្ងទិននន័យបលប្ម្បប្មួ្លរប្ម្បនប្ពរ  ីននប្បព័នធតំបន់កា ពា ធម្មាតិឆ្មន ២ំ០០៦-២០១៦ 
- រោលកា ណ៍្លណ្នាសំតីពីនីតិវធីិ និងដំរណី្ កា រ ៀបចំសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិ(ឆ្មន ២ំ០១៧) 
-  នរ ៀបចំរសចក្សតីប្ពាង «ប្ក្សម្ប ាិា ននិងធនធានធម្មាតិ» រោយកា រធវីសមាហ្ ណ្ក្សម្មចាប់ 
និងលិខិតបទោា នរតិយុតតលដលមានប្ាប់ាប្ក្សបខ័ណ្ឌ រតិយុតតាតិ។  
ប្ក្សសួងក៏្ស នអនុវតតផ្ងលដ នូវអនុសញ្ា អនត ាតិមួ្យចំនួនរលីវសិ័យប ាិា ន និងកា អភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះ 

លដលប្បរទសក្សម្ពុារឺាប្បរទសហ្តារលខីននអនុសញ្ា សតីពី ីវៈចប្ម្រោះក្សនុងឆ្មន ១ំ៩៩៥ (CBD: http://www.cbd.int) 
អនុសញ្ា រា៉ា ម្ា ក្សនុងឆ្មន ១ំ៩៩៩ (Ramsar: http://www.ramsar.org) អនុសញ្ា សតីពីពាណិ្ ជក្សម្មអនត ាតិ
រលីសតវនប្ព ិតផុ្តពូ ក្សនុងឆ្មន ១ំ៩៩៧ (CITES: https://www.cites.org/eng) ។ល។ 

ាមួ្យោន រនោះ ក៏្សមានបញ្ា ប្ប ម្ារប្ចីនផ្ងលដ រលីកិ្សចចោពំា  និងកា ប្រប់ប្រងប ាិា ន និង
ធនធានធម្មាតិ  មួ្មានដូចខាងរប្កាម្៖ 

- តំបន់កា ពា ធម្មាតិភាររប្ចីន មិ្នទន់ នកំ្សណ្ត់ និងលបងលចក្សតំបន់ប្រប់ប្រង រ ោះបរង្កគ លប្ពំ
និងរ ៀបចំលផ្នកា ប្រប់ប្រងរៅរឡយី 

- កា យល់ដឹង បស់ប្បាពល ដា និងកា ចូល មួ្ពីប្រប់ភារីពាក់្សព័នធទងំថ្នន ក់្សាតិ និងថ្នន ក់្សរប្កាម្ាតិ
រលីកិ្សចចោពំា  និងកា ប្រប់ប្រងប ាិា ន និងធនធានធម្មាតិរៅមានក្សប្មិ្ត  

- ចំនួនប្បា នមានកា រកី្សនរទែងី និងមានអនក្សចំណូ្លប្សរក្សម្ក្សនងំទីលំរៅោា នរោយខុសចាប់
រៅក្សនុងតំបន់កា ពា ធម្មាតិ និង របៀងអភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះ ាពិរសសរៅនម្តំបន់លដលមានកា 
ក្សាងរហ្ោា  ចនាសម្ព័នា ូបវនត  

- ចំនួនម្ស្រនតីឧទានុ ក្សស មិ្នទន់សមាមាប្តរៅនឹងទំហ្នំផ្ាដីននតំបន់កា ពា ធម្មាតិនារពលបចចុបែនន 
លដលបងាឱ្កាសឱ្យមានបទរលមីសរកី្សតមាន រហ្យីម្ស្រនតីឧទានុ ក្សសលតងលតទទួលនូវកា រំរាម្កំ្សលហ្ង
រោយផ្ទា ល់ និងរោយប្បរយាលពី នរលមីស។ សម្តាភាព បស់ម្ស្រនតីឧទានុ ក្សស រៅមិ្នទន់រែេីយ
តបនឹងកា អនុវតតកា ង្ក ឱ្យមានប្បសិទធភាព ដូចា កា យល់ដឹងអំពីចាប់ពាក់្សព័នធ កា រប្បីប្ ស់
ឧបក្ស ណ៍្ប្បព័នធព័ត៌មានភូមិ្ាស្រសត (GPS) កា រប្បីលផ្នទី កា ស រស   យកា ណ៍្ និងកា 
ស រស កំ្សណ្ត់រហ្តុបទរលមីស ។ល។  

- រៅមានកា ខវោះខាត់ឧបក្ស ណ៍្ សមាា   និងម្រធា យ ក្សនុងកា បំរពញកា ង្ក  និងកា អនុវតតចាប់។ 

http://www.cbd.int/
http://www.ramsar.org/
https://www.cites.org/eng
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៤. ក្បព័នធតំបន់ការពារធម្មជាតិ សាតិរនងុភូម្ិស្ថស្រសតខាងគ ើងបឹងទគនេស្ថប 
ប្បព័នធតំបន់កា ពា ធម្មាតិសាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតខាងរ ីងបឹងទរនេាប ប្របដណ្ត ប់រោយតំបន់

វាលរមម  នប្ពរុរមាព ត នប្ពឫសស ីនប្ពលិចទឹក្សនម្ ដូវកាល និងាអចិនស្រនតយ ៍នប្ព រ ោះ នប្ពពាក់្សក្សណ្តត លរប្ាង 
និងនប្ពរប្ាង។ តំបន់រទសភាពភារខាងរ ីងននប្បរទសក្សម្ពុា រៅរសសសល់នប្ព រ ោះរប្ចីនាងរររៅក្សនុង
តំបន់ឥណ្ឌូ ចិន លដលាតំបន់មួ្យប្ទប្ទង់ ីវៈចប្ម្រោះរប្ចីនក្សនុងចំរណ្តម្២៥តំបន់រៅរលីពិភពរោក្ស និងមាន
រទសភាពាអ តបំផុ្តក្សនុងតំបន់អាសុីអាររនយស៍ប្មាប់ ីវៈចប្ម្រោះ និងាទី ប្ម្ក្សយា៉ា ងសំខាន់សប្មាប់ពពួក្ស
សតវនប្ពារប្ចីនប្បរភទ។ រយាងនម្កា សិក្សាប្ាវប្ាវក្សនេងម្ក្សរៅក្សនុងតំបន់រទសភាពភារខាងរ ីងរនោះ 
មានថ្និក្សសតវប្បមាណ្៨០ប្បរភទ លដលក្សនុងរនាោះមានថ្និក្សសតវធំៗារប្ចីនប្បរភទកំ្សពុងទទួល ងកា 
រំរាម្កំ្សលហ្ងរៅរលីពិភពរោក្ស សាិតក្សនុងាា នភាព ិតផុ្តពូ  និង ងរប្ោោះថ្នន ក់្ស ដូចា ដំ  ី ទរនាង 
ខាីង លក្សោះ ខាេ  ខិន ខាេ ពពក្ស  មាងំ ខាេ ឃមុធំំ ខាេ ឃមុតូំច រទចម្ាុដ ាវ រប្នស ាវ ប្ពាម្ និងមានសតវាេ ប
ប្បមាណ្៣៣០ប្បរភទ ក្សនុងរនាោះមានសតវាេ បរប្ចីនប្បរភទកំ្សពុងទទួល ងកា រំរាម្កំ្សលហ្ងរលីពិភពរោក្ស 
សាិតក្សនុងាា នភាព ិតផុ្តពូ  និង ងរប្ោោះថ្នន ក់្ស ដូចា ប្តយងយក្សស (ាបក្សសនិីមិ្តត ូបននប្ពោះរាាណ្តចប្ក្ស
ក្សម្ពុា) ប្តយងចងាំក្សស អងាត់រមម  រប្ក្សៀល ប្តដក់្សធំ ប្តដក់្សតូច រកាៃ ក្ស ទនប្ពាេ បស និងនម តរភេីង នម តរផ្ោះ 
និងនម តរនន ត (ឧបសម្ព័នធ២)។ តំបន់រទសភាពភារខាងរ ីងននប្បរទសក្សម្ពុា ក៏្សាទី ប្ម្ក្សពង-កូ្សនយា៉ា ង
សំខាន់ បស់សតវប្តយងយក្សស ប្តយងចងាំក្សស នម តទងំបីប្បរភទ ប្តដក់្សធំ ប្តដក់្សតូច សតវរប្ក្សៀល និង
សតវាេ បទឹក្សធំៗរផ្សងរទៀត។ 

រិតប្តឹម្លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០២០ រៅក្សនុងភូមិ្ាស្រសតខាងរ ីងបឹងទរនេាប មានតំបន់កា ពា ធម្មាតិ
ចំនួន២៥ក្សលនេង លដលប្របដណ្ត ប់រលីនផ្ាដីស ុប ១.៦៧៦.២៧៨,៤១ហ្កិ្សន  មួ្មានឧទានាតិ១ក្សលនេង 
លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ព៧ក្សលនេង តំបន់កា ពា រទសភាព៨ក្សលនេង តំបន់រា៉ា ម្ា ២ក្សលនេង និងតំបន់របតិក្សភណ្ឌ
ធម្មាតិ៧ក្សលនេង ប្ពម្ទងំ របៀងអភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះឧតត លដលមាននផ្ាដីស ុប៥០០.៨១០ហ្កិ្សន សាិតរៅ
ក្សនុងរខតតសាឹងលប្តង រខតតប្ក្សរចោះ រខតតកំ្សពង់ធំ រខតតប្ពោះវហិា  រខតតរសៀម្រាប រខតតឧតត មាន ័យ និង
រខតតបនាា យមាន ័យ (លផ្នទី ២ និងឧបសម្ព័នធ១)។  

កា រំរាម្កំ្សលហ្ងរលីពពួក្សសតវនប្ព និងទី ប្ម្ក្ស បស់ពួក្សវារៅក្សនុងប្បព័នធតំបន់កា ពា ធម្មាតិ 
និង របៀងអភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះ បណ្តត លម្ក្សពីក្សនត ារប្ចីនលដលរសា ីលតទងំអស់ាសក្សម្មភាពខុសចាប់ ដូចា 
កា កាប់នប្ពរ  ីកា ចូល ូសឆ្មយ កាប់ឆ្មា   ដុត ុក្សរាន ទស្រនាា ន និងវាតទីកាន់កាប់ដីនប្ពរ  ីបស់ ដារធីវា
ក្សម្មសទិធិ និងកា ប  ញ់ កា បំពុល និងកា  ួញដូ សតវនប្ពខុសចាប់ សក្សម្មភាព ខំាន បស់ម្នុសស និងក្សនត
រប្ោោះម្ហ្នតរាយធម្មាតិរផ្សងៗ។   

 ប្បាពល ដាលដល ស់រៅក្សនុង និងលក្សែ តំបន់កា ពា ធម្មាតិ សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតខាងរ ីងបឹងទរនេាប 
ពួក្សោត់ភាររប្ចីនប្បក្សបមុ្ខ ប រធវីលប្សចំកា  និងមុ្ខ ប  មួ្ផ្សរំផ្សងរទៀត ដូចា កា ដង ័ ទឹក្ស កា  ក្សទឹក្សឃមុ ំ
ផ្សតិ ទំពាងំ ឫសរ  ីដំឡូងនប្ព រមី្ម្ ុក្សាាតិរផ្សងរទៀត កា រនាទ និងកា ចិញ្ច ឹម្សតវ លដលមុ្ខ ប ទងំរនោះ
ាប្បភពប្ ក់្សចំណូ្លយា៉ា ងសំខាន់  មួ្ចំលណ្ក្សដល់កា រលីក្សក្សម្ពស់ ីវភាព ស់រៅ បស់ពួក្សោត់។ 

រយាងនម្  យកា ណ៍្ឆ្មន ២ំ០១៩  បស់ម្នាី ប ាិា នរខតតទងំ៧ និងឯក្សា ពាក់្សព័នធរផ្សងរទៀត 
ប្បព័នធតំបន់កា ពា ធម្មាតិសាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតខាងរ ីងបឹងទរនេាប លដលម្នាី ប ាិា នរខតតនីមួ្យៗ ន
និងកំ្សពុងប្រប់ប្រង មានដូចខាងរប្កាម្៖ 
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១. ម្នាី ប ាិា នរខតតប្ពោះវហិា  មានតំបន់កា ពា ធម្មាតិចំនួន៩ក្សលនេង លដលប្របដណ្ត ប់រលីនផ្ាដី
ស ុបប្បមាណ្ ៧៧៤.៥៦៨,៤១ហ្កិ្សន  មួ្មានដូចខាងរប្កាម្៖ 
- លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ព «នប្ពឡង់» មាននផ្ាដីប្បមាណ្ ៨០.៩៧៧ហ្កិ្សន 
- លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពបឹងលព  មាននផ្ាដីប្បមាណ្ ១១៥.៥៨៩ហ្កិ្សន  
- លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរូលលន-ប្ពហ្មរទព មាននផ្ាដីប្បមាណ្ ២៤០.២៧២ហ្កិ្សន 
- លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពប្ពោះ កា  មាននផ្ាដីស ុប ៩០.៣៦១ហ្កិ្សន 
- លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពលែប មាននផ្ាដីស ុប ១៩០.០២៧ហ្កិ្សន 
- លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ព «ភនំរនន ត-ភនំពក្ស» មាននផ្ាដីប្បមាណ្ ២៤.៩៤៩ហ្កិ្សន 
- តំបន់កា ពា រទសភាពប្ពោះវហិា  មាននផ្ាដីស ុប ៥.០០០ហ្កិ្សន 
- តំបន់កា ពា រទសភាព «ប្ ាទ កាន (ប្ពោះខ័នកំ្សពង់ាវ យ)» មាននផ្ាដីស ុប ២.១២៤ហ្កិ្សន 
- តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិភនំលតែង មាននផ្ាដីស ុប ២៥ .២៦៩,៤១ហ្កិ្សន និង 
-  របៀងអភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះ មាននផ្ាដីស ុបប្បមាណ្ ១៩១.៣១៣ហ្កិ្សន។ 

២. ម្នាី ប ាិា នរខតតកំ្សពង់ធំ មានតំបន់កា ពា ធម្មាតិចំនួន៦ក្សលនេង លដលប្របដណ្ត ប់រលីនផ្ាដី
ស ុបប្បមាណ្ ៤២១.៧៥៤ហ្កិ្សន  មួ្មានដូចខាងរប្កាម្៖ 
- លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពនប្ពឡង់ មាននផ្ាដីប្បមាណ្ ១២០.០០០ហ្កិ្សន  
- លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពបឹងលព  មាននផ្ាដីប្បមាណ្ ២៤២.៥០០ហ្កិ្សន  
- តំបន់កា ពា រទសភាពទំនាបខាងរ ីងទរនេាប មាននផ្ាដីប្បមាណ្ ២៦.៥២៣ហ្កិ្សន 
- តំបន់កា ពា រទសភាព «សំបូ នប្ពរុក្ស» មាននផ្ាដីស ុប ៤៣៨ហ្កិ្សន 
- តំបន់រា៉ាម្ា សនូលបឹងទរនេឆ្មម   មាននផ្ាដីប្បមាណ្ ២៣.០០០ហ្កិ្សន 
- តំបន់រា៉ាម្ា សាឹងលសន មាននផ្ាដីស ុប ៩.២៩៣ហ្កិ្សន និង 
-  របៀងអភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះនប្ពអង់លតន មាននផ្ាដីប្បមាណ្៤៨.០០០ហ្កិ្សន សាិតក្សនុងប្សរក្សសនាុក្ស 
និងប្សរក្សសណ្តត ន់។ 

៣. ម្នាី ប ាិា នរខតតរសៀម្រាប មានតំបន់កា ពា ធម្មាតិចំនួន៨ក្សលនេង លដលប្របដណ្ត ប់រលីនផ្ាដី
ស ុបប្បមាណ្ ២៣៤.០៦៧ហ្កិ្សន  មួ្មានដូចខាងរប្កាម្៖ 
- ឧទានាតិប្ពោះ ័យវ មន័-នររាតតម្ «ភនំរូលលន» មាននផ្ាដីស ុប ៣៧.៥០០ហ្កិ្សន 
- លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពបឹងលព  មាននផ្ាដីប្បមាណ្ ៣៦.៥៩១ហ្កិ្សន 
- លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរូលលន-ប្ពហ្មរទព មាននផ្ាដីប្បមាណ្ ៤១.៦០២ហ្កិ្សន 
- លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ព «ភនំរនន ត-ភនំពក្ស» មាននផ្ាដីប្បមាណ្ ២០.០០០ហ្កិ្សន 
- តំបន់កា ពា រទសភាពប្ ាទអងគ  មាននផ្ាដីស ុប ១០.៨០០ហ្កិ្សន 
- តំបន់កា ពា រទសភាពទំនាបខាងរ ីងទរនេាប មាននផ្ាដីប្បមាណ្ ៤.៨៧១ហ្កិ្សន 
- តំបន់រប្បីប្ ស់រប្ចីនយា៉ា ងបឹងទរនេាប មាននផ្ាដីប្បមាណ្ ៧៧.៧០៣ហ្កិ្សន 
- តំបន់រា៉ាម្ា សនូលបឹងទរនេឆ្មម   មាននផ្ាដីប្បមាណ្ ៥.០០០ហ្កិ្សន។ 

៤. ម្នាី ប ាិា នរខតតបនាា យមាន ័យ មានតំបន់កា ពា ធម្មាតិចំនួន៣ក្សលនេង លដលប្របដណ្ត ប់
រលីនផ្ាដីស ុបប្បមាណ្ ៥៩.៨៤៨ហ្កិ្សន  មួ្មានដូចខាងរប្កាម្៖ 
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- តំបន់កា ពា រទសភាពបនាា យឆ្មម   មាននផ្ាដីប្បមាណ្ ៤៥.៧៧៥ហ្កិ្សន 
- តំបន់កា ពា រទសភាព « នាម្ដូនសំ» មាននផ្ាដីប្បមាណ្ ១.៤២៣ហ្កិ្សន 
- តំបន់កា ពា រទសភាពអាងប្តពាងំថ្ម មាននផ្ាដីស ុប១២.៦៥០ហ្កិ្សន។ 

៥. ម្នាី ប ាិា នរខតតឧតត មាន ័យ មានតំបន់កា ពា ធម្មាតិចំនួន៣ក្សលនេង លដលប្របដណ្ត ប់
រលីនផ្ាដីស ុបប្បមាណ្ ១៩១.៤០៣ហ្កិ្សន  មួ្មានដូចខាងរប្កាម្៖ 
- លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរូលលន-ប្ពហ្មរទព មាននផ្ាដីប្បមាណ្ ១២២.៦៤៣ហ្កិ្សន 
- លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ព «សងឃ ុកាា វន័» មាននផ្ាដីស ុប ៣០.២៥៤ហ្កិ្សន 
- តំបន់កា ពា រទសភាពបនាា យឆ្មម   មាននផ្ាដីប្បមាណ្ ៣៨.៥០៦ហ្កិ្សន។ 

៦. ម្នាី ប ាិា នរខតតសាឹងលប្តង មានតំបន់កា ពា ធម្មាតិចំនួន៦ក្សលនេង លដលប្របដណ្ត ប់រលីនផ្ាដីស ុប
ប្បមាណ្ ៤១២.៧៩១ហ្កិ្សន។ រោយលឡក្ស រខតតរនោះមានមួ្យលផ្នក្សននលដន ប្ម្ក្សសតវនប្ព «នប្ពឡង់» 
លដលមាននផ្ាដីប្បមាណ្ ១២១.៩០៣ហ្ិក្សន សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតខាងរ ីងបឹងទរនេាប។ 

៧. ម្នាី ប ាិា នរខតតប្ក្សរចោះ មានតំបន់កា ពា ធម្មាតិចំនួន៥ក្សលនេង លដលប្របដណ្ត ប់រលីនផ្ាដី
ស ុបប្បមាណ្ ២២៦.៦១៤ហ្កិ្សន។ រោយលឡក្ស រខតតរនោះមានមួ្យលផ្នក្សននលដន ប្ម្ក្សសតវនប្ព «
នប្ពឡង់» មាននផ្ាដីប្បមាណ្ ១០៤.១១៥ហ្កិ្សន សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតខាងរ ីងបឹងទរនេាប។ 

 
 
 
  
  

  

សមាគ ល៖់ នផ្ាដីតំបន់កា ពា ធម្មាតនិីម្ួយៗលដលសាតិក្សនុង ដា លរខតតចប់ព២ីរខតតរឡងីរៅ លដលបណ្តត ម្នាី       
ប ាិា នរខតត ននិងក្សំពុងប្រប់ប្រង រឺអាប្ស័យរៅនម្ភូម្ិាស្រសតាក្ស់លសតង មានន័យថ្ន រៅរពលបូក្សបញ្ចូ លោន
ននតួរលខនផ្ាដតីំបន់កា ពា ធម្មាតិម្ួយលដលក្សពុំងប្រប់ប្រងរោយម្នាី ប ាិា នរខតតនីម្យួៗ ទំហ្នំផ្ាដីតំបន់កា ពា 
ធម្មាតិរនាោះ មានតួរលខម្ិនដូចោន រៅនឹងតួរលខនននផ្ាដសី ុបលដលមានរៅក្សនុងប្ពោះរា ប្ក្សឹតយ និងអនុប្ក្សឹតយរឡយី។ 
រហ្យីលផ្នទីលដលប្តូវ នរប្បីប្ ស់ាឧបសម្ព័នធននប្ពោះរា ប្ក្សឹតយ នងិអនុប្ក្សឹតយ ក្ស៏ម្ិន នលបងលចក្សទំហ្នំផ្ាដីនន
តំបន់កា ពា ធម្មាតិរនាោះរៅនម្ភូម្ាិស្រសតរខតតនីម្ួយៗផ្ងលដ ។   
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ពពកួ្សថ្និក្សសតវ និងសតវាេ ប លដល ិតផុ្តពូ  មានរោយក្សប្ម្ និងង្កយ ងរប្ោោះ កំ្សពុងមានវតតមាន 
រៅក្សនុងប្បព័នធតំបន់កា ពា ធម្មាតិ សាិតក្សនុងតំបន់រទសភាពខាងរ ីងននប្បរទសក្សម្ពុា 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ខាីង ថ្ត នក្សនុងឆ្មន ២ំ០១០ © WCS Cambodia ដំ  ី© WCS Cambodia 

ទរនាង © WCS Cambodia  មាងំ © BirdLife Cambodia 

រទចម្ាុដ(ញីខាងរែវង-រឈាម លខាងាត )ំ © Jeremy Holden/Wildlife Alliance ាវ ប្ពាម្ © Eleanor Briggs/WCS Cambodia 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រកាៃ ក្ស © Ashish John/WCS Cambodia 

ប្តយងចងាំក្សស © Allan Michaud ប្តយងយក្សស © Allan Michaud 

នម តរភេីង នម តរនន ត និងនម តរផ្ោះ © Eleanor Briggs/WCS Cambodia 
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លផ្នទី ២៖ លផ្នទីឧបសម្ព័នធននអនុប្កឹ្សតយរលខ ០៧ អនប្ក្ស.បក្ស ចុោះនថ្ៃទី២៦ លខម្ក្សរា ឆ្មន ២ំ០១៧ សតីពី  របៀងអភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះឧតត   
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៤.១. ឧទានាតិប្ពោះ ័យវ មន័-នររាតតម្ «ភនំរូលលន»  

ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត 

ឧទានាតិប្ពោះ ័យវ មន័-នររាតតម្ «ភនំរូលលន» ប្តូវ នបរងាីតរឡងីរោយប្ពោះរា ប្កឹ្សតយ ចុោះនថ្ៃទី០១ 
លខវចិឆិកា ឆ្មន ១ំ៩៩៣ មាននផ្ាដីស ុប ៣៧.៥០០ហ្កិ្សន សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតរខតតរសៀម្រាប។ ឧទានាតិរនោះ
មាន យៈក្សម្ពស់ ហូ្តដល់៥០០លម្៉ាប្ត សាិតរៅលប៉ាក្សពាយពយ និងមានចមាៃ យប្បមាណ្៥0រីឡូលម្៉ាប្តពី
ប្ក្សរងរសៀម្រាប លដលសម្ែូ រៅរោយសម្ែតតិរបតិក្សភណ្ឌ វបែធម៌្ ធនធានធម្ម ាតិ និងផ្ទា ងំថ្មធំៗ។ នម្
ប្បវតតិាស្រសត ភនំរូលលនប្តូវ នរររ ឿថ្ន ាក្សលនេងកំ្សរណី្តននអាណ្តចប្ក្សលខម  លដលប្ពោះ ទ ័យវ មន័ទី២ 
 នរឡីងប្រងរា យារសតចរៅតំបន់រនោះ រហ្យីប្តូវ នប្បា នក្សម្ពុាចត់ាទុក្សាតំបន់ពិសិដា និង
ស័ក្សតិសិទធសប្មាប់កា រោ ពបូា។ ឧទានាតិរនោះមានសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិចំនួន៥ក្សលនេង 
លដលប្របដណ្ត ប់រលីនផ្ាដីស ុប ១.០៧១ហ្កិ្សន និងមានចំនួន៥៨៣ប្រួា ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ 

រយាងនម្កា សិក្សាប្ាវប្ាវក្សនេងម្ក្ស ឧទានាតិរនោះប្របដណ្ត ប់រោយនប្ពរប្ាង នប្ពពាក់្ស
ក្សណ្តត លរប្ាង និងនប្ពរប្ាងលដលដុោះោយឡាំមួ្យនឹងនប្ព រ ោះ លដលាទី ប្ម្ក្សយា៉ា ងសំខាន់សប្មាប់
ពពួក្សសតវនប្ពារប្ចីនប្បរភទ  មួ្មាន ថ្និក្សសតវចំនួន៤៤ប្បរភទ មានាអាទិ៍ រទចម្ាុដ ាវ ប្ពាម្ ាវ រប្នស 
កំ្សប្បរក្សធំ  ញីប្បរផ្ោះ សំរពាចប្ក្សអូប ឆ្មម ោវ  សតវាេ បមានចំនួន១៩៨ប្បរភទ ដូចា រសតចកូ្សលីត រក្សងក្សងតូច 
ឧ ងគសតវមានចំនួន៦០ប្បរភទ និងថ្ល លិក្សសតវមានចំនួន៦០ប្បរភទ លដលក្សនុងចំរណ្តម្សតវនប្ពទងំរនោះ 
មានចំនួន២៨ប្បរភទកំ្សពុងទទួល ងកា រំរាម្កំ្សលហ្ងរៅរលីពិភពរោក្ស សាិតក្សនុងាា នភាព ិតផុ្តពូ  និង
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 ងរប្ោោះថ្នន ក់្ស (Hayes B. at al., 2013)។ រប្ៅពីពពួក្សសតវនប្ព មាន ុក្សាាតិចំនួន៧៧៥ប្បរភទប្តូវ នក្សត់ប្ន 
រហ្ីយក៏្សាតំបន់មួ្យលដលផ្តល់ប្បភពទឹក្សយា៉ា ងសំខាន់សប្មាប់រប្បីប្ ស់រៅក្សនុងប្ក្សរងរសៀម្រាបផ្ងលដ ។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

រទោះបីភនំរូលលនមាន យៈក្សម្ពស់ខពស ់ ក៏្សររអាចរឡងីរៅរលីខនងភនំរនោះ នយា៉ា ងង្កយនម្ ថ្យនត ឬ 
រថ្មី រ ីង រៅរពលរៅដល់រ ីងភនំ ររសរងាតរឃញីមានផ្ទា ងំថ្មធំៗ និងរដីម្រ ដុីោះអម្រៅសងខាងផ្េូវដ៏ប្សស់
ប្តកាលរួ ឱ្យចង់រយរន់ និងបងាប់នូវអាថ៌្កំ្ស ងំដ៏សនធឹក្សសនាធ ប់ពីអតីតកាលនាសម្័យអងគ  លដលា
 ម្ណី្យោា នមួ្យក្សនុងរណ្តម្ ម្ណី្យោា នារប្ចីនក្សនុងរខតតរសៀម្រាប។  ម្ណី្យោា នភនំរូលលនសាិតរៅ
ក្សនុងសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិនប្ពធំ ក្សនុងភូមិ្អនេង់ធំ ឃុខំនងភនំ ប្សរក្សាវ យរលី រខតតរសៀម្រាប រហ្យី
បចចុបែនន  ម្ណី្យោា នរនោះ នទទួលាវ រម្ន៍រភ្ៀវរទសច ាតិ និងអនត ាតិយា៉ា ងរប្ចីនារ ៀងរាល់នថ្ៃ និង
មានប្បាពល ដាម្ក្សពីទី ិតទីឆ្មៃ យ នងំទីលំរៅប្បក្សបអា ីវក្សម្ម ក្សសិក្សម្មយា៉ា ងរប្ចីនកុ្សោះក្ស ។ ភនំរូលលនមាន
 ម្ណី្យោា នធម្មាតិវបែធម៌្ និងប្បវតតាិស្រសតារប្ចីនក្សលនេងដូចា តំបន់ទឹក្សធាេ ក់្ស ប្ពោះអងគធំ វាលរសតចរម្េង់ 
វាលប្ពោះសព ប្ពោះប្កាល សំរៅធាេ យ សាឹងលិងគមួ្យពាន់ និងមានប្ ាទតូចៗរធវីអំពីឥដាារប្ចីនរទៀត 
ដូចា ប្ ាទអនក្សន ប្ ាទថ្មោប់ ប្ ាទររាងចិន ប្ ាទបលេ័ងគ តំបន់ប្សោះដំ  ី។ល។ លដលារក្ស 
ដំលណ្លននាន ប្ពោះហ្សត បស់ប្ពោះ ទ ័យវ មន័ទី២ នក្សាងរឡងី។ កា លដលបនសល់ទុក្សនូវរក្ស ដំលណ្ល
វបែធម៌្ និងប្បវតតិាស្រសតដ៏រប្ចីនលបបរនោះ មួ្ផ្សាំមួ្យនឹងធម្មាតិដ៏ប្សស់ប្តកាលលថ្ម្រទៀតរនាោះរធវីឱ្យភនំរូលលន
កាេ យាតំបន់រទសច ណ៍្ដ៏ប្បណិ្ត បស់រខតតរសៀម្រាប។ ភនំរនោះមានរដីម្រូលលននប្ព (Litchi chinensis) 
ដុោះារប្ចីន រោយរហ្តុរនោះរហ្យី រទីបរររៅថ្ន «ភនំរូលលន»។  
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៤.២.  លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរូលលន-ប្ពហ្មរទព  

ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត 

លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរូលលន-ប្ពហ្មរទព ប្តូវ នបរងាីតរឡងីរោយប្ពោះរា ប្កឹ្សតយចុោះនថ្ៃទី០១ លខវចិឆិកា 
ឆ្មន ១ំ៩៩៣ លដលមាននផ្ាដីស ុប ៤០២.៥០០ហ្កិ្សន សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតរខតតរសៀម្រាប និងរខតតប្ពោះវហិា ។ 
រយាងនម្ប្ពោះរា ប្កឹ្សតយរលខ  ក្សត/០១៩៥/០៧ ចុោះនថ្ៃទី២៧ លខម្ក្សរា ឆ្មន ១ំ៩៩៥ រខតតឧតត មាន ័យ 
ប្តូវ នបរងាីតរឡងីាាថ្មីរោយផ្ទត ច់រចញពីរខតតរសៀម្រាប រប្កាយឆ្មន ១ំ៩៧០ លដលរាល់ ចនាសម្ព័នធ ដា ល
ប្តូវ នបំផ្ទេ ញរោយសស្រង្កគ ម្ និងប្តូវ នរលីក្សទីនងំម្ក្សោក់្សក្សនុងរខតតរសៀម្រាប។  បចចុបែនន លដន ប្ម្ក្ស
សតវនប្ពរនោះប្របដណ្ត ប់រខតតចំនួន៣ រឺរខតតរសៀម្រាប រខតតប្ពោះវហិា  និងរខតតឧតត មាន ័យ។ ក្សនុងភូមិ្
ាស្រសតរខតតប្ពោះវហិា  មានទំហ្ំនផ្ាដី២៤០.២៧២ហ្កិ្សន និងមានសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិចំនួន
១៤ក្សលនេងលដលមាននផ្ាដីស ុប២០.២៤៦ហ្កិ្សន ក្សនុងភូមិ្ាស្រសតរខតតឧតត មាន ័យ មានទំហ្នំផ្ាដី១២២.៦៤៣
ហ្កិ្សន និងមានសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិចំនួន២ក្សលនេងលដលមាននផ្ាដីស ុប៥.៥៣១ហ្កិ្សន និង
ក្សនុងភូមិ្ាស្រសតរខតតរសៀម្រាប មានទំហ្នំផ្ាដី៤១.៦០២ហ្កិ្សន និងមានសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិ
ចំនួន២ក្សលនេងលដលមាននផ្ាដីស ុប២.៨៤០ហ្កិ្សន។ រៅក្សនុងលដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរូលលន-ប្ពហ្មរទពទងំមូ្ល 
មានសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិស ុប១៨ក្សលនេងលដលប្របដណ្ត ប់រលនីផ្ាដីស ុប ២៨.៦១៧ហ្កិ្សន និង
មានចំនួន៣.៦៣៩ប្រួា ។  
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 សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ 

 មានប្បរភទទី ប្ម្ក្សរផ្សងៗោន ាលក្សាណ្ៈឯក្សរៅក្សនុងលដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរនោះ ដូចានប្ព រ ោះ 
នប្ពពាក់្សក្សណ្តត លរប្ាង នប្ពរប្ាង និងវាលរមម លិចទឹក្សនម្ ដូវកាល លដល នផ្តល់ទី ប្ម្ក្សយា៉ា ងសំខាន់
ដល់ពពួក្សថ្និក្សសតវធំៗ  មួ្មាន ដំ  ីខាីង ទរនាង  មាងំ ខាេ ឃមុ ំរប្បីស  េូស លក្សោះ លែានប្ព ខាេ ប្តី រទចម្ាុដ 
និងខាេ ដំបង (ខាេ ដំបង ន ត់វតតមាន ហូ្តដល់បចចុបែននរប្កាយពីថ្ត នរោយមា៉ា សុីនថ្តសវ័យប្បវតតរៅ
ឆ្មន ២ំ០០០)។ រយាងនម្កា សិក្សាប្ាវប្ាវក្សនេងម្ក្ស មានថ្និក្សសតវស ុបចំនួន៤០ប្បរភទ ក្សនុងរនាោះមាន
២ប្បរភទាប្បរភទ ិតផុ្តពូ  ១៥ប្បរភទាប្បរភទកំ្សពុងទទួល ងកា រំរាម្កំ្សលហ្ងរៅរលីពិភពរោក្ស 
និងមាន១៣ប្បរភទាប្បរភទលដលមានរោយក្សប្ម្រៅក្សនុងប្បរទសក្សម្ពុា និងមានសតវាេ បាង២៨០ប្បរភទ 
លដលមាន១៧ប្បរភទាប្បរភទកំ្សពុងទទួល ងកា រំរាម្កំ្សលហ្ងរៅរលីពិភពរោក្ស ដូចា រកាៃ ក្ស ប្តដក់្សធំ 
ប្តដក់្សតូច រប្ក្សៀល អងាត់រមម  ប្តយងយក្សស និងប្តយងចងាំក្សស លដលប្តយងទងំពី ប្បរភទរនោះ នពងកូ្សន 
រៅទី ប្ម្ក្សនប្ពរ សីាិតរៅ ិតភូមិ្នម តរបីុយ។ រលីសពីរនោះរទៀង លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរនោះក៏្សាទី ប្ម្ក្សយា៉ា ង
សំខាន់សប្មាប់សតវរប្ក្សៀលបង្កា ត់ពូ  និងពងកូ្សនរៅ ដូវវសា និងាទី ប្ម្ក្សយា៉ា ងសំខាន់ បស់សតវ
ពពូលទឹក្ស លដលាប្បរភទ ិតផុ្តពូ រៅរលីពិភពរោក្ស។ នប្ពរ  ី និងា ព័នធ ុក្សាាតិក្សនុងលដន ប្ម្ក្ស
សតវនប្ពរូលលន-ប្ពហ្មរទព មិ្នទន់ប្តូវ នសិក្សាប្ាវប្ាវរៅរឡយីរទ ប៉ាុលនតរបីលផ្អក្សនម្កា សិក្សាប្ាវប្ាវ
រលីប្បរភទទី ប្ម្ក្សប្សរដៀងោន  លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរនោះអាចមានពពួក្ស ុក្សាាតិប្បមាណ្១.៥០០ប្បរភទ។ 
រប្ៅពីវតតមានននធនធាន ុក្សាាតិ និងសតវនប្ព មានបុរាណ្ាា នចំនួន១០៨ទីនងំ  និងហ្វូសុីលសតវសមុ្ប្ទ 
ប្តូវ នប្ាវប្ាវ ក្សរឃីញរៅក្សនុង និងលក្សែ ប្ពំប្បទល់នលដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរូលលន-ប្ពហ្មរទព សាិតក្សនុង
ភូមិ្ាស្រសតរខតតប្ពោះវហិា  (រយាងនម្ទិននន័យ បស់នាយក្សោា នតំបន់របតិក្សភណ្ឌ ននអរគនាយក្សោា ន
សហ្រម្ន៍មូ្លោា ន)។  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
សក្សម្មភាពចុោះពិនិតយរលីកា ក្សំណ្ត់ និងលបងលចក្សតំបន់ប្រប់ប្រងក្សនុងលដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរូលលន-ប្ពហ្មរទព (២៧-០៩-២០១៨) 
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 សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

មានតំបន់រទសច ណ៍្ធម្មាតិចំនួន២ក្សលនេងរៅក្សនុងលដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរនោះ សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសត
រខតតប្ពោះវហិា  រឺតំបន់រទសច ណ៍្ធម្មាតិនម តរបីុយរធឿនប្ក្សាងំ សាិតរៅក្សនុងហ្សរម្ន៍តំបន់កា ពា 
ធម្មាតិនម តរបីុយរធឿនប្ក្សាងំលដលមាននផ្ាដីស ុប ១.៧៦០ហ្កិ្សន សាិតក្សនុងឃុបំ្ពីងធំ ប្សរក្សាកំ្សានត 
រខតតប្ពោះវហិា  ទទួលាគ ល់រោយប្បកាសរលខ០៨៨ ប្ប.ក្ស. បសា អក្សធ ចុោះនថ្ៃទី១១ លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០០៤ 
 បស់ប្ក្សសួងប ាិា ន និងតំបន់រទសច ណ៍្ធម្មាតិអភិវឌ្ឍន៍នប្ពលវង សាិតរៅក្សនុងហ្សរម្ន៍តំបន់កា ពា 
ធម្មាតិអភិវឌ្ឍន៍នប្ពលវងលដលមាននផ្ាដីស ុប ១.០៧១ហ្កិ្សន ក្សនុងឃុបំ្តយ៉ាង ប្សរក្សរូលលន រខតតប្ពោះវហិា  
ទទួលាគ ល់រោយប្បកាស បស់ប្ក្សសួងប ាិា នរៅឆ្មន ២ំ០១២។ តំបន់រទសច ណ៍្ទងំពី រនោះ នទក់្សទញ
រភ្ៀវរទសច ាតិ និងអនត ាតិ ម្ក្សទសសនាសតវនម ត សតវប្តយង និងសតវនប្ពសំខាន់ៗរផ្សងរទៀត។ នម តរបីុយ 
 នម្ក្សពីភាា នាតិរួយ និយាយថ្ន «របីុយោក្ស» មានន័យថ្ន «ចុោះងូត ឬ រលងទឹក្ស»។ 
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៤.៣.  លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពបឹងលព   

ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត 

លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពបឹងលព  ប្តូវ នបរងាីតរឡងីរោយប្ពោះរា ប្កឹ្សតយ ចុោះនថ្ៃទី០១ លខវចិឆិកា ឆ្មន ១ំ៩៩៣ 
លដលមាននផ្ាដីស ុប ២៤២.៥០០ហ្កិ្សន សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតរខតតកំ្សពង់ធំ។ របីនម្ភូមិ្ាស្រសតាក្ស់លសតង 
លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរនោះប្របដណ្ត ប់រខតតចំនួន៣ រឺ រខតតប្ពោះវហិា មាននផ្ាដី១១៥.៥៨៩,៧៤ហ្ិក្សន 
រខតតកំ្សពង់ធំមាននផ្ាដី៩៨.០០២៣ហ្កិ្សន និងរខតតរសៀម្រាបមាននផ្ាដី៣៦.៥៩១ហ្កិ្សន។ មានសហ្រម្ន៍
តំបន់កា ពា ធម្មាតិចំនួន១១ក្សលនេង លដលមាននផ្ាដីស ុប១៩.៨០៩ហ្កិ្សនសាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតរខតតប្ពោះវហិា  
មានសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិចំនួន១២ក្សលនេង លដលមាននផ្ាដីស ុប៣៤.៧៩២ហ្កិ្សនសាិតក្សនុងភូមិ្
ាស្រសតរខតតកំ្សពង់ធំ និងមានសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិចំនួន៣ក្សលនេង លដលមាននផ្ាដីស ុប៩.០៧៣ហ្កិ្សន
សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតរខតតរសៀម្រាប។ រៅក្សនុងលដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពបឹងលព ទងំមូ្ល មានសហ្រម្ន៍តំបន់
កា ពា ធម្មាតិស ុបចំនួន២៦ក្សលនេង លដលប្របដណ្ត ប់រលីនផ្ាដីស ុប ៦៣.៦៧៤ហ្កិ្សន និងមានចំនួន
៨.០៤០ប្រួា  ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ  
រយាងនម្កា សិក្សាប្ាវប្ាវរៅក្សនុងឆ្មន ២ំ០០២ មានទកា ៉ា នប្ពចំនួន១៦ក្សាលប្តូវ នក្សត់ប្ន 

រោយពួក្សវាកំ្សពុងលសវង ក្សចំណី្រៅក្សនុងប្តពាងំោវ ប្  ំ (UTM: ០៥១០៤៧១-១៤៣៨៦៣១)។ រហ្យី
រៅក្សនុងរពលសិក្សាប្ាវប្ាវរនាោះ មានកា សរងាតរឃញីរ ាីរប្ចីនប្តូវ នកាប់ លំំរោយខុសចាប់ និង
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កា កាប់ ុក្សរានទស្រនាា នយក្សដីនប្ពរធវីចមាា   រកី្សតមានរឡងីារប្ចីនក្សលនេងរៅក្សនុងលដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរនោះ។ 
រយាងនម្  យកា ណ៍្ផ្ទា ល់មាត់ទទួល នរៅនថ្ៃទី១៥ លខសីហា ឆ្មន ២ំ០១៨ ពី រោក្ស វុន រធឿន អតីត
នាយក្សលដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពបឹងលព  និងរោក្ស មាស ញឹម្ នាយក្សលដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពបឹងលព   នឱ្យដឹងថ្ន 
ក្សនុងអំឡុងឆ្មន ២ំ០០៧-២០១១ មានថ្និក្សសតវធំៗមួ្យចំនួនប្តូវ នសរងាតរឃញី ដូចា ទរនាង ខាេ ឃមុ ំ
រប្បីស  េូស រហ្យីសតវាេ បមានដូចា ប្តដក់្សធំ (រឃញីរៅឆ្មន ២ំ០១៧) ប្តយងយក្សស និងប្តយងចងាំក្សស 
(រឃញីរៅឆ្មន ២ំ០១៨)។ បចចុបែនន មិ្នសូវមានវតតមានសតវនប្ពសំខាន់ៗរៅក្សនុងលដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរនោះរទ 
រោយា កា  ត់បង់ទី ប្ម្ក្ស និងមានកា  ខំានរប្ចីនពីសក្សម្មភាពម្នុសស។  

 សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

បចចុបែនន មានសហ្រម្ន៍រទសច ណ៍្ធម្មាតិ ីឱ្ក្សបឹងប្បីយ ៍ លដលមាននផ្ាដីស ុប២.០៦៥ហ្កិ្សន 
សាិតក្សនុងឃុំ ម្ណី្យ ៍ ប្សរក្ស រវៀង រខតតប្ពោះវហិា  រហ្ីយប្តូវ នទទួលាគ ល់រោយប្បកាសរលខ ០៣១ 
ប្ប.ក្ស.បសា អក្សធ ចុោះនថ្ៃទី២១ លខម្ក្សរា ឆ្មន ២ំ០០៣  បស់ប្ក្សសួងប ាិា ន។ សប្មាប់វសិ័យរទសច ណ៍្ធម្មាតិ
រៅក្សនុងលដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរនោះ រភ្ៀវរទសច អាច មានឱ្កាសទសសនាក្សម្ានតនូវរទសភាពនប្ពរ ី និង
សតវនប្ព ថ្នន លបណ្តុ ោះកូ្សនរ  ីនិងកា ចិញ្ច ឹម្សតវាលក្សាណ្ៈសហ្រម្ន៍។ 
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៤.៤.  លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ព «នប្ពឡង់»  

ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត 

លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ព «នប្ពឡង់» ប្តូវ នបរងាីតរឡងីរោយអនុប្កឹ្សតយរលខ ៧៤ អនប្ក្ស.បក្ស ចុោះនថ្ៃទី០៩ 
លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០១៦ លដលមាននផ្ាដីស ុប ៤៣១.៦៨៣ហ្ិក្សន សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតរខតតសាឹងលប្តង 
រខតតកំ្សពង់ធំ រខតតប្ក្សរចោះ និងរខតតប្ពោះវហិា ។ លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរនោះមានទំហ្នំផ្ាដី១២១.៩០៣ហ្កិ្សន
និងមានសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិចំនួន៥ក្សលនេង លដលមាននផ្ាដីស ុប៥.០៤៨ហ្កិ្សនសាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសត 
រខតតសាឹងលប្តង មានទំហ្នំផ្ាដី១២០.០០០ហ្កិ្សនសាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតរខតតកំ្សពង់ធំ មានទំហ្នំផ្ាដី១០.៥០០
ហ្កិ្សនសាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតរខតតប្ក្សរចោះ និងមានទំហ្នំផ្ាដី៨០.៩៧៧,៣១ហ្កិ្សន និងមានសហ្រម្ន៍តំបន់
កា ពា ធម្មាតិចំនួន៧ក្សលនេង លដលមាននផ្ាដីស ុប ៣៤.៦៨៩ហ្កិ្សនសាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតរខតតប្ពោះវហិា ។ រៅ
ក្សនុងលដន ប្ម្ក្សសតវនប្ព «នប្ពឡង់» ទងំមូ្ល មានសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិស បុចំនួន១២ក្សលនេង លដល
ប្របដណ្ត ប់រលនីផ្ាដី១៩.៧៣៧ហ្កិ្សន និងមានចំនួន៤.២២៥ប្រួា ។ ពាក្សយលដលររនិយាយថ្ន «នប្ពឡង់» 
រឺាភាា នាតិរដីម្ភារតិចរួយ លដលមានន័យថ្ន «នប្ពរ  ីបស់រយងី»។ 
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សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ 

រយាងនម្កា សិក្សាប្ាវប្ាវ តំបន់នប្ពឡង់មានប្បរភទនប្ពរ ី និងទី ប្ម្ក្សចំនួន៨ប្បរភទ
ខុសៗោន  លដលភាររប្ចីនប្របដណ្ត ប់រោយនប្ពរប្ាង នប្ពពាក់្សក្សណ្តត លរប្ាង និងនប្ព រ ោះ រប្ៅពីរនោះ 
មានតំបន់នប្ពចប្ម្រោះរោយនប្ព រ ោះដុោះោយឡាំមួ្យនប្ពប្សល់ និងនប្ពសេឹក្សធំចប្ម្រោះ នប្ពរប្ាងាទឹំក្ស 
នប្ពដុោះនម្ដងទរនេ និងតំបន់វាលរមម ។ មាន ុក្សាាតិចំនួន៥៣០ប្បរភទ ប្តូវ នររ ក្សរឃញីរៅក្សនុង
តំបន់នប្ពឡង់  ួម្ទងំប្បរភទរក្សស កូ្សល ឬ ផ្ទា អ រីរដ (Peristylus goodyeroides) ផ្ងលដ  ប្ពម្ទងំមាន
ថ្និក្សសតវចំនួន៦០ប្បរភទ  មួ្មានប្បរភទទទួល ងកា រំរាម្កំ្សលហ្ងរៅរលីពិភពរោក្ស ដូចា រទចម្ាុដ 
ទរនាង ខាីង ដំ  ីមានសតវាេ បចំនួន២៦៦ប្បរភទ ក្សនុងរនាោះមានប្បរភទទទួល ងកា រំរាម្កំ្សលហ្ងរៅរលី
ពិភពរោក្ស ដូចា សតវរប្ក្សៀល ប្តដក់្សធំ ប្តដក់្សតូច សតវក្សស រក្សងក្សងធំ រកាៃ ក្ស ទទប្ទូងរលឿង ប្តរសោះធំប្បរផ្ោះ 
មានឧ ងគសតវចំនួន៤៥ប្បរភទ និងមានថ្ល លិក្សសតវចំនួន២២ប្បរភទ (Hayes B. at al., May 2015) 
ប្ពម្ទងំមានវតតមានប្ ាទបុរាណ្ផ្ងលដ ។  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

រយាងនម្ឯក្សា ននកា សិក្សាប្ាវប្ាវ លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរនោះរៅមានធនធានធម្មាតិរប្ចីន 
លដលមានសកាត នុពលរលកីា អភិវឌ្ឍវសិ័យរទសច ណ៍្ធម្មាតិ។ មានសហ្រម្ន៍រទសច ណ៍្ធម្មាតិ សមី
ភូមិ្ពី រិ បីឹងប្ក្សញ៉ា ក្ស លដលមានទំហ្ំនផ្ាដី៣.៣៣៧ហ្ិក្សន សាិតរៅក្សនុងឃុំមាន ទិធ ប្សរក្សសណ្តត ន់ រខតត
កំ្សពង់ធំ។ អនក្សរទសច ម្ក្សក្សម្ានតរៅទីរនាោះអាចទសសនានូវទិដាភាពនប្ពរ  ីសតវនប្ព និងទីទួលបុរាណ្ចស់ 
ប្ពម្ទងំមានបឹងធំមួ្យ និងលផ្មាត់ទឹក្ស។ 
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៤.៥.  លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពប្ពោះ កា  

 ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត 

លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពប្ពោះ កា   ប្តូវ នបរងាីតរឡងីរោយអនុប្កឹ្សតយរលខ ៧៥ អនប្ក្ស.បក្ស  ចុោះនថ្ៃទី០៩ 
លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០១៦ លដលមាននផ្ាដីស ុប ៩០.៣៦១ហ្កិ្សន សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតរខតតប្ពោះវហិា  លដលា
តំបន់កា ពា បរងាីតសប្មាប់ា របៀងសតវនប្ព   វាងលដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរូលលន-ប្ពហ្មរទព និងលដន ប្ម្ក្ស
សតវនប្ពលែប។   តំបន់ទងំរនោះ មួ្ោន បរងាីត នាលផ្នក្សដ៏សំខាន់ននអាងសតុក្សទឹក្សរៅខាងរលីសាឹងលសនលដល
ានដទរនេយា៉ា ងធំហូ្ ចក់្សរៅបឹងទរនេាប លដលរធវីឱ្យប្បភពទឹក្សរនោះមានា ៈសំខាន់សប្មាប់ភាពធន់ប្ទំ
នឹងអាកាសធាតុ និងសនតិសុខរសែៀង។ លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរនោះោម នសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិរទ។ 
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សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ 

លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពប្ពោះ កា  ប្របដណ្ត ប់រោយតំបន់នប្ពរប្ាង នប្ពពាក់្សក្សណ្តត លរប្ាង និង
នប្ព រ ោះ លដល នផ្តល់ទី ប្ម្ក្សដល់សតវនប្ពារប្ចីនប្បរភទ  មួ្មានថ្និក្សសតវចំនួន២៨ប្បរភទ លដលក្សនុង
រនាោះមាន១២ប្បរភទកំ្សពុងទទួល ងកា រំរាម្កំ្សលហ្ងរៅរលីពិភពរោក្ស សាិតក្សនុងាា នភាព ិតផុ្តពូ  និង
 ងរប្ោោះថ្នន ក់្ស ដូចា ដំ  ីខាីង ទរនាង  មាងំ ខាេ ឃមុតូំច រហ្យីមានវតតមានរទចម្ាុដរប្ចីនសាិតរៅលំោប់ទី២រៅ
រលីពិភពរោក្ស។ មានសតវាេ បចំនួន១០ប្បរភទ លដលមានវតតមានរៅក្សនុងលដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពប្ពោះ កា  រហ្យី
រររិតថ្ន អាចមានសតវាេ ប ហូ្តដល់២៩ប្បរភទលដលាប្បរភទទទួល ងកា រំរាម្កំ្សលហ្ងរៅរលីពិភពរោក្ស 
សាិតក្សនុងាា នភាព ិតផុ្តពូ   ងរប្ោោះថ្នន ក់្ស និងង្កយ ងរប្ោោះ ដូចា ប្តយងយក្សស ប្តយងចងាំក្សស រប្ក្សៀល 
ប្តដក់្សតូច ទនប្ពាេ បស រកាៃ ក្ស ពីរប្ពាោះវាា របៀងសតវនប្ពតភាជ ប់ វាងលដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពទំងពី  
(WCS: Report on Prey Preah Rokar Wildlife Sanctuary, Cambodia 2016)។   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពប្ពោះ កា    មានសកាត នុពលសប្មាប់ 
វសិ័យរទសច ណ៍្ធម្មាតិរោយរៅមានធនធានធម្មាតិរប្ចីន 
និងមានវតតមានប្ ាទបុរាណ្ ដូចាប្បាទខាន  លដលររ ន 
ក្សាងរឡងីរៅក្សនុងសតវតស ទី៍១០-១១ ននប្រិសតសក្សរា ។ 
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៤.៦.  លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពលែប 

ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត 

លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពលែប ប្តូវ នបរងាីតរឡីងរោយអនុប្កឹ្សតយរលខ ៧៩ អនប្ក្ស.បក្ស ចុោះនថ្ៃទី០៩ 
លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០១៦ លដលមាននផ្ាដីស ុប ១៩០.០២៧ហ្កិ្សន សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតរខតតប្ពោះវហិា  និង
រខតតសាឹងលប្តង។ នផ្ាដីលដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរនោះរសាី លតទងំអស់សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតរខតតប្ពោះវហិា  ប្របដណ្ត ប់
ប្សរក្សចំនួន២ រឺប្សរក្សាកំ្សានត និងប្សរក្សលែប និងមានទីនងំសាិតរៅភារខាងរ ីងននរខតតប្ពោះវហិា  ាប់
លខសបនាា ត់ប្ពំលដន វាងប្បរទសក្សម្ពុា និងប្បរទសនថ្ និង វាងប្បរទសក្សម្ពុា និងប្បរទសឡាវ។ រដីម្រឡយី 
វាា «តំបន់នប្ពកា ពា សប្មាប់អភិ ក្សសធនធានរសរនទិច ុក្សាាតិនិងសតវនប្ពប្ពោះវហិា » លដល នបរងាីត
រឡងីនម្ យៈអនុប្កឹ្សតយរលខ ៧៦ អនប្ក្ស.បក្ស ចុោះនថ្ៃទី៣០ លខក្សក្សាោ ឆ្មន ២ំ០០២ សាិតរប្កាម្កា ប្រប់ប្រង
 បស់ប្ក្សសួងក្សសិក្សម្ម  ុកាា ប្បមាញ់ និងរនាទ។ ក្សនុងភូមិ្ាស្រសតរខតតប្ពោះវហិា  មានសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា 
ធម្មាតិចំនួន៤ក្សលនេងលដលប្របដណ្ត ប់រលីនផ្ាដីស ុប ៥.៤៣៣ហ្ិក្សន និងមានចំនួន៤២២ប្រួា ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ 

លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពលែបប្របដណ្ត ប់រោយនប្ព រ ោះ លដលដុោះលូតោស់ាលផ្នក្សាប់ោន ធំបំផុ្តរៅ
ក្សនុងតំបន់អាសុអីាររនយ។៍ តំបន់នប្ព រ ោះដ៏ធំលវឹងរលវីយរនោះ នផ្តល់ទី ប្ម្ក្សយា៉ា ងសំខាន់សប្មាប់ពពួក្ស
ថ្និក្សសតវ លដលមានថ្និក្សសតវធំៗចំនួន៣០ប្បរភទប្តូវ នក្សត់ប្ន ដូចា  មាងំ ដំ  ីខាីង ទរនាង ខាេ  ខិន 
ាពិរសស វាាតំបន់មានអាទិភាពខពស់សប្មាប់កា អភិ ក្សសសតវ មាងំ លដលាប្បរភទ ិតផុ្តពូ ទងំរៅ
ក្សនុងប្បរទសក្សម្ពុា និងរៅរលីពិភពរោក្ស និងពពួក្សសតវាេ បលដល ិតផុ្តពូ  និង ងរប្ោោះថ្នន ក់្ស  មួ្មាន 
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ប្តយងយក្សស ប្តយងចងាំក្សស អងាត់រមម  រប្ក្សៀល ប្តដក់្សធំ ប្តដក់្សតូច រកាៃ ក្ស ទនប្ពាេ បស និងសតវនម តទងំ
បីប្បរភទ  មួ្មាននម តរភេីង នម តរផ្ោះ និងនម តរនន ត រហ្យីសតវាេ បទងំរនោះ នបង្កា ត់ពូ -ពងកូ្សនរៅក្សនុង
លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរនោះ ពិរសសាទី ប្ម្ក្សយា៉ា ងសំខាន់សប្មាប់សតវរប្ក្សៀលបង្កា ត់ពូ  និងពងកូ្សនរៅក្សនុង
 ដូវវសា។ ប្ក្សរម្កា ង្ក  បស់ម្នាី ប ាិា នរខតតប្ពោះវហិា   នប្បទោះរឃញីវតតមាន បស់ទរនាងមួ្យហ្វូងរៅ
ក្សនុងលខឧសភា ឆ្មន ២ំ០១៨ កំ្សពុងរដី ែេងកាត់ផ្េូវរៅចរនាេ ោះាន ក់្សកា អូ ក្សាលដំ  ី និងាន ក់្សកា អូ កាប៉ាុក្ស។ 
ប្ក្សរម្កា ង្ក នាយក្សោា នអភិ ក្សសតំបន់កា ពា ធម្មាតិដីរោក្សខាងរ ីងបឹងទរនេាប (រោក្ស រអៀម្ បូផ្ទរា៉ា សុី 
និង រោក្ស រសង រឹម្ហ្ ត់)  នចូល មួ្អរងាតសតវនម តរៅទីនងំអាហា ោា ននម តវាលបឹងទល់ និង ន
សរងាតរឃញីសតវនម តស ុប៣៤ក្សាល (នម តរផ្ោះចំនួន២២ក្សាល នម តរនន តចំនួន៩ក្សាល និងនម តរភេីង
ចំនួន៣ក្សាល) លដលចុោះម្ក្សសុីរំ ង់រោង្កប់ រៅនថ្ៃទី១០ លខមិ្ថុ្នា ឆ្មន ២ំ០២០ រៅរវោរមា៉ា ង៧ប្ពឹក្ស។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

បចចុបែនន លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពលែបមានតំបន់រទសច ណ៍្ធម្មាតិចំនួន២ក្សលនេង  មួ្មានតំបន់
រទសច ណ៍្ធម្មាតិបឹងទល់ រឺាទីក្សលនេងរ ៀបចំអាហា ោា ននម ត (Vulture restaurant) លដលាកិ្សចចកា 
អភិ ក្សសសតវនម ត និងាកា ទក់្សទញរភ្ៀវរទសច  ឱ្យម្ក្សទសសនារៅតំបន់រនោះ រោយពួក្សោត់អាចរមី្ល
រឃញីសតវនម តទងំ៣ប្បរភទ ម្ក្សរចម្ររាម្សុីរំ ង់រៅទីនងំរនាោះ និងតំបន់រទសច ណ៍្ធម្មាតិអូ ររី  ា
ទីនងំលដលរភ្ៀវរទសច  អាចរមី្លរឃញីប្បរភទទនប្ពាេ បស លដលាប្បរភទ ិតផុ្តពូ ក្សនុងប្បរទសក្សម្ពុា 
និងទទួល ងកា រំរាម្កំ្សលហ្ងរៅរលីពិភពរោក្សសាិតក្សនុងាា នភាព ងរប្ោោះថ្នន ក់្ស។ តំបន់រទសច ណ៍្ធម្មាតិ
ទងំពី រនោះ នទក់្សទញរភ្ៀវរទសច ាតិ និងអនត ាតិារប្ចីន ម្ក្សទសសនាក្សនុងតំបន់រនោះារ ៀងរាល់ឆ្មន  ំ
ាពិរសសរៅក្សនុង ដូវប្ ងំ។  
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សតវនម តទងំបីប្បរភទដូច ូបខាងរលី ក្សំពុងថ្យចុោះនូវចនំនួស ុប បស់វារៅក្សនុងប្បរទសក្សម្ពុា និងរៅរលី
ពិភពរោក្ស លដលនឹងឈានរៅ ក្សកា ផុ្តពូ  រោយា ក្សនត  ត់បង់ទី ប្ម្ក្ស កា ខវោះប្បភពចំណី្អាហា  និងកា 
 ងរប្ោោះរោយា កា រប្បីប្ ស់ថ្នន ពុំលក្សសិក្សម្ម។ ក្សនុងកា  ួម្ចំលណ្ក្សរលីកា អភិ ក្សសសតវនម ត ប្ក្សសួងក្សសិក្សម្ម 
 ុកាា ប្បមាញ់ និងរនាទ  នរចញរសចក្សតី ូនដំណឹ្ងរលខ ៧០២០ ស ណ្.ក្សសក្ស ចុោះនថ្ៃទី១៥ លខក្សក្សាោ ឆ្មន ២ំ០១៩ 
សតីពីកា បញ្ឈបក់ា នាចូំល កា លចក្សចយ-ផ្គត់ផ្គង់ នងិកា រប្បីប្ ស់បសុឱ្សថ្ប្រប់ប្បរភទលដលមានា ធាតុឌ្ីក្សេូរហ្វ
ណ្តក្ស់ (DICLOFENAK) ឬ ប្បរភទថ្នន ោំយផ្សបំ្រប់ប្បរភទលដលមានា ធាតុឌ្ីក្សេូរហ្វណ្តក្ស់ ក្សនុងកា ពា លសតវ
ប្រប់ប្បរភទលដលអាចប៉ាោះពាលដ់ល់ ីវតិ បសស់តវនម តរៅក្សម្ពុា។ រយាងនម្កា សកិ្សាប្ាវប្ាវក្សនេងម្ក្ស នឱ្យ
ដឹងថ្ន សតវនម តាសតវ រំញចខាេ ងំរៅនឹងា ធាតុ DICLOFENAK រហ្យីកា  ត់បង់ ីវតិ បស់វាភាររប្ចីន រឺ
បណ្តត លម្ក្សពីកា សុាីក្សសពសតវលដលរប្បីប្ ស់ា ធាតុថ្នន រំនោះក្សនុងកា ពា លសតវ។ 
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៤.៧.  លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ព «ភនំរនន ត-ភនំពក្ស» 

ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត  

លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ព «ភនំរនន ត-ភនំពក្ស» ប្តូវ នបរងាីតរឡងីរោយអនុប្កឹ្សតយរលខ ១៤៣ អនប្ក្ស.បក្ស 
ចុោះនថ្ៃទី១៣ លខសីហា ឆ្មន ២ំ០១៧ លដលមាននផ្ាដីស ុប ៤២.០៩៧ហ្កិ្សន សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតប្សរក្សសងគម្ថ្មី 
និងប្សរក្សរូលលន ននរខតតប្ពោះវហិា  និងប្សរក្ស ីលប្ក្សង ននរខតតរសៀម្រាប។ លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរនោះមានទំហ្នំផ្ាដី
២៤.៩៤៩,៣៦ហ្កិ្សនសាតិក្សនុងភូមិ្ាស្រសតរខតតប្ពោះវហិា  និងមានទំហ្នំផ្ាដី២០.០០០ហ្កិ្សនសាិតក្សនុងភូមិ្
ាស្រសតរខតតរសៀម្រាប។ លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរនោះោម នសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិរទ។  
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សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ 

រយាងនម្  យកា ណ៍្ននកា សិក្សាប្ាវប្ាវ បស់រោក្ស Ben Davis លដល ន ស់រៅក្សនុងតំបន់
ភនំរនន តអស់ យៈរពលប្បមាណ្២៧ឆ្មន រំោយរិតប្តឹម្ឆ្មន ២ំ០១៩  លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរនោះប្របដណ្ត ប់រោយ
នប្ពរប្ាង នប្ពពាក់្សក្សណ្តត លរប្ាង និងនប្ព រ ោះ លដលាទី ប្ម្ក្សយា៉ា ងសំខាន់សប្មាប់ពពួក្សថ្និក្សសតវ លដល
ររក្សត់ប្ន នចំនួន២៦ប្បរភទ ក្សនុងរនាោះមានប្បរភទសតវមួ្យចំនួនកំ្សពុងទទួល ងកា រំរាម្កំ្សលហ្ងរៅរលី
ពិភពរោក្ស ដូចា រទចម្ាុដ ទរនាង ាវ ប្ពាម្ លែានប្ព រប្បីស (Ben. Mammal list, June 2017) និងមាន
សតវាេ បចំនួន១៤៦ប្បរភទ លដលប្បរភទមួ្យចំនួនកំ្សពុងទទួល ងកា រំរាម្កំ្សលហ្ងរៅរលីពិភពរោក្ស ដូចា 
ប្តយងយក្សស រកាៃ ក្ស ទទរ ីងនបតង ប្តដក់្សតូច សតវក្សស និងទនប្ពាេ បស (Ben. Bird list, June 2017)។  

 សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

រៅក្សនុងលដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរនោះមានសកាត នុពលលផ្នក្សរទសច ណ៍្ធម្មាតិ និងវបែធម៌្ រោយា 
មានប្ ាទបុរាណ្លដលអនក្សប្សរក្សរៅថ្ន ប្ ាទប្ពោះខពុល រឺាប្ ាទបុរាណ្មានវយ័ចំណ្តស់។ 
បចចុបែនន មានកា រ ៀបចំាតំបន់រទសច ណ៍្ធម្មាតិាបរណ្តី  ៗ និងប្រប់ប្រងផ្ទា ល់រោយរោក្ស Ben Davis 
រហ្យីមានរភ្ៀវរទសច ាតិ និងអនត ាតិរៅទសសនាក្សម្ានតាហូ្ លហ្។  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

រទចម្ាុដ ញី © Ben Davis កំ្សប្បរក្សធំ © Ben Davis 

រទចម្ាុដ រឈាម ល © Ben Davis ទរនាង ថ្ត នរោយមា៉ា សីុនថ្តសវ័យប្បវតត  

ប្ ាទប្ពោះខពុល © Ben Davis 
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៤.៨.  លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ព «សងឃ ុកាា វន័» 

ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត 

លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ព «សងឃ ុកាា វន័» ប្តូវ នបរងាីតរឡីងរោយអនុប្កឹ្សតយរលខ ៤៩ អនប្ក្ស.បក្ស 
ចុោះនថ្ៃទី៥ លខរម្ា ឆ្មន ២ំ០១៨ លដលមាននផ្ាដីស ុប ៣០.២៥៤ហ្កិ្សន សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតប្សរក្សអនេង់លវង 
ប្សរក្សចុងកាល និងប្សរក្សសំររាង រខតតឧតត មាន ័យ។ រដីម្រឡយី តំបន់រនោះសាិតរៅរប្កាម្កា ប្រប់ប្រង
 បស់ ដា លនប្ពរ  ី លដល នបរងាីតសហ្រម្ន៍នប្ពរ ចំីនួន២ក្សលនេង រឺសហ្រម្ន៍ តនៈ ុកាា លដលមាន
នផ្ាដីស ុប១២.៨៧២ហ្កិ្សន និងសហ្រម្ន៍សងឃ ុកាា វន័លដលមាននផ្ាដីស ុប១៨.២៦១ហ្កិ្សន  ហូ្តម្ក្សដល់
បចចុបែននសហ្រម្ន៍នប្ពរ ទីងំពី រនោះ មិ្នទន់ប្តូវ នបរងាីតាសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិរៅរឡយី។  



32 
 

សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ 

លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរនោះប្របដណ្ត ប់រោយនប្ពរប្ាង នប្ពពាក់្សក្សណ្តត លរប្ាង និងនប្ព រ ោះ លដល
ាទី ប្ម្ក្សយា៉ា ងសំខានស់ប្មាប់ពពួក្សថ្និក្សសតវសំខាន់ៗ ដូចា ទរនាង ខាីង  មាងំ ាវ ប្ពាម្ លែានប្ព 
រប្បីសសែូវ  េូស ាវ កាត ម្ និងមានប្បរភទសតវាេ បលដលកំ្សពុងទទួល ងកា រំរាម្កំ្សលហ្ងរៅរលីពិភពរោក្ស 
ដូចា ប្តយងយក្សស អងាត់រមម  ប្តដក់្សធំ រប្ក្សៀល រកាៃ ក្ស ចរងាៀលខយង រក្សងក្សង រាម ញ (រយាងនម្ពុទធដីកា
 បស់ប្ពោះរម្រុណ្រខតតឧតដ មាន ័យ ប្ពោះរត រុណ្ ប ុន ាលួត ប្បធានសហ្រម្ន៍សងឃ ុកាា វន័ និងកា 
សមាា សន៍ាមួ្យរោក្ស ណុ្ប វណ្តណ  ម្ស្រនតីឧទានុ ក្សសប្បចាំន ក់្សកា ភនំ ូងលដក្សននលដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរនោះ)។  

 សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរនោះ មានសកាត នុពលសប្មាប់អភិវឌ្ឍាតំបន់រទសច ណ៍្ធម្មាតិ និងវបែធម៌្ 
រោយរយាងនម្ររហ្ទំព័  Facebook «Lina Phourng»  បស់រោក្សប្បធានម្នា ីប ាិា នរខតតឧតត មាន ័យ 
 នស រស រ ៀបរាប់នូវលទធផ្លននកា សិក្សាប្ាវប្ាវ យៈរពលខេី បស់ប្ក្សរម្កា ង្ក  លដលដឹក្សនានំាយក្សោា ន
តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ននប្ក្សសួងប ាិា ន  ន ក្សរឃញីទីនងំប្ ាទលបក្ស ក់្សចំនួន៣ក្សលនេង  ូងភនំចំនួន៣
ក្សលនេង និងឡសេលដក្សសម័្យបុរាណ្។ 

  

 ូបថ្តពី សនេឹក្សរៅខាងរលី ាសក្សម្មភាពចុោះលាតនប្ព បស់ប្ពោះសងឃរោយមាន
កា ចូល មួ្ពីប្បាសហ្រម្ន៍ និងកា អប់ ផំ្សពវផ្ាយខេឹម្ា ននអនុប្ក្សឹតយរលខ៤៩ អនប្ក្ស.បក្ស 
ចុោះនថ្ៃទី៥ លខរម្ា ឆ្មន ២ំ០១៨ សតីពីកា បរងាីតលដន ប្ម្ក្សសតវនប្ព «សងឃ ុកាា វន័»  មួ្នឹងកា 
បំបួសរដីម្រ រីោយប្ពោះរត រុណ្ ប ុន ាលួត។  ូបថ្តបសីនេឹក្សរៅខាងរប្កាម្ ា
សក្សម្មភាពចុោះសិក្សាប្ាវប្ាវ យៈរពលខេី បស់ប្ក្សរម្កា ង្ក ននប្ក្សសួងប ាិា ន រដីម្ែលីសវង ក្ស
ទីនងំប្ ាទបុរាណ្នានាក្សនុងលដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពរនោះ។  
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៤.៩. តំបន់កា ពា រទសភាពអងគ   

 ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត  

ប្បរទសក្សម្ពុា នបរងាីតតំបន់កា ពា ធម្មាតិដំបូងរររៅក្សនុងតំបន់អាសុីអាររនយ៍ រនាោះរឺា
ឧទានាតិអងគ  លដលប្តូវ នបរងាីតរឡងីក្សនុងឆ្មន ១ំ៩២៥។ រប្កាយម្ក្ស ឧទានាតិរនោះប្តូវ នបរងាីតា
តំបន់កា ពា រទសភាពអងគ  រោយប្ពោះរា ប្កឹ្សតយចុោះនថ្ៃទី០១ លខវចិឆិកា ឆ្មន ១ំ៩៩៣ លដលមាននផ្ាដីស ុប
១០.៨០០ហ្កិ្សន សាិតក្សនុងរខតតរសៀម្រាប។ ប្ ាទអងគ វតត ប្តូវ នចុោះក្សនុងបញ្ជ ីរបតិក្សភ័ណ្ឌ ពិភពរោក្ស
រៅនថ្ៃទី១៤ លខធនូ ឆ្មន ១ំ៩៩២។ តំបន់កា ពា រទសភាពអងគ  ោម នសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិរទ។  

ប្ ាទអងគ វតត ប្តូវ នាងសង់រៅរដីម្សតវតស ទី៍១២ រោយប្ពោះ ទសូ យវ មន័ទី២ (១១១៣-
១១៥០) រដីម្ែឧីទាិសថ្នវ យប្ពោះវសិណុក្សនុងប្ពហ្មញ្ាាសនា។ នម្សិោច កឹ្សរៅសតវតសទី១៦បញ្ជ ក់្សថ្ន 
រឈាម ោះប្ ាទអងគ វតត រឺប្ពោះម្ហានរ ឥស្រនាប្ប័សាប្ពោះពិសណុរោក្ស។ រឈាម ោះថ្ន អងគ វតត រឺារឈាម ោះាម្ញ្ា
សប្មាប់កំ្សណ្ត់ប្ ាទលដលាបូ នីយោា នរនោះ។ ចំរពាោះប្បា នលខម  ាពិរសសអនក្ស ស់រៅរខតតរសៀម្
រាប រប្ចីននិយម្រៅរឈាម ោះ មួ្មួ្យថ្ន អងគ តូច។ រទោះបីាយា៉ា ងណ្តក៏្សរោយ អនក្សនិពនធរៅរលីពិភពរោក្ស
ទងំអស់ នកំ្សណ្ត់រៅរឈាម ោះ មួ្មួ្យថ្ន អងគ វតត ហូ្តម្ក្សដល់បចចុបែនន (www.mcfa.gov.kh)។ រហ្យី
អាា្ធ ាតិអបសរាមានភា កិ្សចចកា ពា  ម្ណី្យោា ន និងរ ៀបចំតំបន់អងគ  (http://apsaraauthority.gov.kh)។  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ 

រៅខាងក្សនុងតំបន់អងគ  នប្ពរ ីប្តូវ នកា ពា យា៉ា ងលអបំផុ្ត និងមានរដីម្រ ីលដលមានវយ័
ចំណ្តស់ាងររមួ្យចំនួនរៅក្សនុងប្បរទស។ រភ្ៀវរទសច ទងំឡាយចូលរៅតំបន់អងគ ពីរខតតរសៀម្រាប 

http://apsaraauthority.gov.kh/


34 
 

រោយរធវីដំរណី្ នម្ផ្េូវ លដលប្របដណ្ដ ប់រោយម្េប់រដីម្រ ខីពស់ៗទងំអស់រនាោះ ដូចារ ទីលា
ប្បរភទដុោះរប្ចីនលបល់ដលមានក្សម្ពស់ ហូ្តដល់៥០លម្៉ាប្ត និងអងាត់ផ្ចិតទំហ្ំ២លម្៉ាប្ត រដីម្ប្សរៅ និងមាន
 ុក្សាាតិផ្ទា ារប្ចីនប្បរភទរទៀត ដូចា រក្សស កូ្សល (ផ្ទា អ័ រីរដ) ខី្នប្ព និង ុក្សាាតិផ្ទា សុីសតវលអិតាអាហា  
(http://angkor.com.kh/environment/flora/)។ មានសតវាេ ប ិត១០០ប្បរភទ ប្តូវ ន ក្សរឃញី 
(www.samveasna.org/bird-sites.html)  ឯីថ្និក្សសតវ និងសតវលអិតក៏្សមានរប្ចីនផ្ងលដ     ប៉ាុលនតមិ្នទន់មាន
កា សិក្សាលម្អិតរៅរឡយី។ 

 សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

  ម្ណី្យោា នវបែធម៌្ និងប្បវតតិាស្រសតរនោះ ទទួល នរភ្ៀវរទសច ាតិ និងអនត ាតិម្ក្សទសសនា
យា៉ា ងរប្ចីនកុ្សោះក្ស ារ ៀងរាល់នថ្ៃ រោយរយាងនម្  យកា ណ៍្ប្បចឆំ្មន ២ំ០១៧ បស់អាា្ធ ាតិអបសរា 
មានរភ្ៀវរទសច អនត ាតិទិញប័ណ្ណចូលទសសនាអងគ ចំនួន២.១៨៩.៨០៤នាក្ស់។  
 

 

 

 
 

http://angkor.com.kh/environment/%20flora/
http://www.samveasna.org/bird-sites.html
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៤.១០. តំបន់កា ពា រទសភាពប្ពោះវហិា  

ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត 

តំបន់កា ពា រទសភាពប្ពោះវហិា   ប្តូវ នបរងាីតរឡីងរោយប្ពោះរា ប្កឹ្សតយចុោះនថ្ៃទី០១ លខវចិឆិកា ឆ្មន ំ
១៩៩៣ លដលមាននផ្ាដីស បុ ៥.០០០ហ្កិ្សន សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតរខតតប្ពោះវហិា ។ ប្ ាទប្ពោះវហិា  សាិត
រៅរលខីនងភនដំងល ក្សលដលមាន យៈក្សម្ពស់៦២៥លម្៉ាប្តរធៀបរៅនឹងទឹក្សសមុ្ប្ទ មានប្បលវង៨០០លម្៉ាប្ត និង
ទទឹង៤០០លម្៉ាប្ត ក្សនុងភូមិ្ាវ យប្ ំ ឃុកំ្សនាួត ប្សរក្សាកំ្សានត  មានចមាៃ យ៤០៥រីទែូលម្៉ាប្តពីរា ធានីភនំរពញ លត
របីរររធវដំីរណី្ រចញពីទី មួ្រខតតប្ពោះវហិា វញិ មានចមាៃ យប្តឹម្លត១០៨រីឡូលម្៉ាប្តប៉ាុរណ្តណ ោះ រោយរធវីដំរណី្ 
នម្ផ្េូវរលខ២១១ រៅកាន់ប្សរក្សាកំ្សានត។ ភនំដងល ក្សមាន រណ្ដី  មួ្យលដលររអាចរឡងីរៅដល់កំ្សពូលភនំ
លដលាទីនងំ បស់ប្ ាទប្ពោះវហិា  រហ្យីមានលក្សាណ្ៈរចតខាេ ងំ។ តំបន់កា ពា រទសភាពរនោះោម ន
សហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិរទ។  

អនក្សលក្ស់ដូ  និងប្បាពល ដា ស់រៅតំបន់រនាោះភាររប្ចីនលតងលតរឡងីរៅរលីភនំនម្ផ្េូវសុី១ ពីរប្ពាោះ
ថ្ន ផ្េូវរនាោះង្កយប្សួលក្សនុងកា រធវីដំរណី្ ។ ប្ ាទប្ពោះវហិា  រឺាតំបន់ប្បវតតិាស្រសតមួ្យលដលមានរឈាម ោះ
ថ្ន «សិខ សីវ ៈ» មានន័យថ្ន «អំណ្តចននភនំ» រហ្យីប្តូវ នាងសង់រឡងីរៅក្សនុងអំឡុងចុងសតវតសទី៩ 
និងរដីម្សតវតសទី១០ រោយប្ពោះម្ហាក្សសប្ត៤អងគ ប្ពោះនាម្ប្ពោះ ទយរាវ មន័ទី១ (រ.ស.៨៨៩-៩១០) 
ប្ពោះ ទសូ យវ មន័ទី១ (រ.ស.១០០២-១០៥០) ប្ពោះ ទសូ យវ មន័ទី២ (រ.ស.១១១៣-១១៥០) និង
ប្ពោះ ទ ័យវ មន័ទី៦ (រ.ស.១០៨០-១១០៩)។ ប្ ាទប្ពោះវហិា  ប្តូវ នទម្ទ ពីប្បរទសនថ្ម្ក្សវញិ
រោយកា កាត់រសចក្សដីពីតុោកា អនត ាតិប្ក្សរងទារអ រៅលថ្ៃទី១៥ លខមិ្ថុ្នា ឆ្មន ១ំ៩៦២ រប្កាម្ប្ពោះរា កិ្សចច
ដឹក្សនា ំបស់ប្ពោះម្ហាក្សសប្តលខម ។ រហ្យីរៅនថ្ៃទី០៧ លខក្សក្សាោ ឆ្មន ២ំ០០៨ អងគកា  UNESCO  នសរប្ម្ច
ោក់្សប្ ាទប្ពោះវហិា  បស់ក្សម្ពុាចូលក្សនុងបញ្ជ ីរបតិក្សភណ្ឌ ពិភពរោក្ស។ អាា្ធ ាតិប្ពោះវហិា មានភា កិ្សចច
កា ពា និងអភិវឌ្ឍ ម្នីយោា នវបែធម៌្ធម្មាតិននប្ ាទប្ពោះវហិា  (http://www.preahvihearauthority.gov.kh)។ 
តំបន់កា ពា រទសភាពរនោះោម នសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិរទ។ 
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សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ 

មិ្នទន់ ក្សរឃញី  យកា ណ៍្ ឬ ឯក្សា ណ្តមួ្យពិពណ៌្នាអំពីធនធានធម្មាតិ និងសតវនប្ពរៅ
ក្សនុងតំបន់កា ពា រទសភាពរនោះរៅរឡយីរទ។ 

សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

ប្ ាទប្ពោះវហិា  រឺា ម្ណី្យោា នវបែធម៌្ធម្មាតិ  លដលមានរភ្ៀវរទសច ាតិ និងអនត ាតិ 
ចូលទសសនាយា៉ា ងរប្ចីនារ ៀងរាល់នថ្ៃ លដលមានចំនួនប្បមាណ្១០០.២៩៣នាក់្សក្សនុង យៈរពល១០លខក្សនុង
ឆ្មន ២ំ០១៧ (http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/69338-2017-11-03-05-18-21.html)។ 
 

http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/69338-2017-11-03-05-18-21.html
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៤.១១. តំបន់កា ពា រទសភាពទនាា យឆ្មម   

ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត 

តំបន់កា ពា រទសភាពទនាា យឆ្មម   ប្តូវ នបរងាីតរឡងីរោយប្ពោះរា ប្កឹ្សតយ ចុោះនថ្ៃទី០១ លខវចិឆិកា 
ឆ្មន ១ំ៩៩៣ លដលមាននផ្ាដីស ុប ៨១.២០០ហ្កិ្សន សាិតក្សនុងរខតតបនាា យមាន ័យ។ របីនម្ភូមិ្ាស្រសតាក់្ស
លសតង តំបន់កា ពា រទសភាពរនោះប្របដណ្ត ប់រខតតចំនួន២រឺ រខតតបនាា យមាន ័យ មាននផ្ាដីស ុបប្បមាណ្ 
៤៥.៧៧៥ហ្កិ្សន សាិតក្សនុងប្សរក្សថ្មពួក្ស និងរខតតឧតត មាន ័យ មាននផ្ាដីស ុបប្បមាណ្ ៣៨.៥០៦ហ្កិ្សន 
សាិតក្សនុងប្សរក្សបនាា យអំពិល។ មានសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិចំនួន២ក្សលនេង លដលនផ្ាដីស ុប ៩០០
ហ្កិ្សន និងមានចំនួន១៩៤ប្រួា  សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតរខតតបនាា យមាន ័យ។  

ប្ ាទបនាា យឆ្មម   មានតនម្េាប្បវតតិាស្រសតបងាប់នូវភាពអាថ៌្កំ្ស ងំ មាន ូបថ្មច កឹ្សនដ៣២ មាន
អម្រោយប្ ាទ ណ្ប ំុវញិ លដល នក្សាងរឡងីរៅចុងសតវតសទី១២ រដីម្សតវតសទី១៣ រោយ
ប្ពោះម្ហាក្សសប្តប្ពោះ ទ ័យវ មន័ទី៧ ក្សនុងរោលបំណ្ងរដីម្ែឧីទាិសដល់វញិ្ា ណ្ក្សានធប្ពោះរា បុប្ន បស់ប្ពោះអងគ
ប្ពោះនាម្សិស្រនាៈកុ្សមា  និងឧទាិសវញិ្ា ណ្ក្សានធរម្ទ័ពទងំ៤លដល នពលី ីវតិក្សនុងសម្ ភូមិ្សស្រង្កគ ម្ រៅប្ោ
ប្បយុទធាមួ្យរម្ទ័ពចំ ៉ា ។  ប្ ាទបនាា យឆ្មម    នទទួល ងកា ខូចខាតាខាេ ងំរោយក្សនត ម្នុសស និង
ធម្មាតិ រៅក្សនុងរពលលដលប្បរទសក្សម្ពុាធាេ ក់្សក្សនុងសស្រង្កគ ម្សុីវលិ មានប្ក្សរម្ម្នុសសទុចច តិមួ្យចំនួន ន
បំផ្េិចបំផ្ទេ ញរោយ ីោស់ក្សកាយយក្សវតាុបុរាណ្ក្សនុងប្ ាទ រៅ ួញដូ រប្ៅប្បរទសរោយខុសចាប់    
បណ្តត លឱ្យថ្ម ក់្សដួល លំរាយ ៉ា យ ម្ា៉ាងរទៀតប្ ាទ ងកា ខូចខាតរោយរប្ោោះធម្មាតិ ខយល់ពយុោះបក់្ស
រ ក្សដួលរដីម្រ ី លំពីរលីប្ ាទារដីម្។ ប្ ាទបនាា យឆ្មម   ប្តូវ ននិងកំ្សពុង ួស ុលលក្សលម្អ
រឡីងវញិាបរណ្តី  ៗរៅនម្លផ្នក្សមួ្យចំនួនក្សនុងប្បាទ និងប្តូវ នកា ពា  អភិ ក្សសយា៉ា ងហ្មត់ចត់រោយ
សម្តាកិ្សចច រោយសហ្កា ាមួ្យអាា្ធ មូ្លោា ន (http://apsaracentral.com/en/article/12241)។  

http://apsaracentral.com/en/article/12241
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សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ 

រប្ៅពីប្ ាទនានាលដលមានរៅក្សនុងតំបន់កា ពា រទសភាពរនោះ រៅមានធនធានធម្មាតិ ដូចា 
នប្ពរ  ីនិងសតវនប្ពរផ្សងៗរទៀត។ 

សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

តំបន់កា ពា រទសភាពបនាា យឆ្មម  លដលមានប្ ាទទនាា យឆ្មម    រឺា ម្ណី្យោា នវបែធម៌្ធម្មាតិ
កំ្សពុងទក់្សទញរភ្ៀវរទសច ាតិ និងអនត ាតិ លដលមានចំនួនពី៧០០-៨០០នាក់្ស ម្ក្សទសសនាក្សម្ានត 
ក្សនុងមួ្យឆ្មន ំៗ ។  
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៤.១២. តំបន់កា ពា រទសភាពទំនាបខាងរ ីងទរនេាប  

ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត 

តំបន់កា ពា រទសភាពទំនាបខាងរ ីងទរនេាប ប្តូវ នបរងាីតរឡងីរោយអនុប្កឹ្សតយរលខ ៨៨ 
អនប្ក្ស.បក្ស ចុោះនថ្ៃទី០៩ លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០១៦ លដលមាននផ្ាដីស ុប ៣១.១៥៩ហ្កិ្សន សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសត
រខតតកំ្សពង់ធំ និងរខតតរសៀម្រាប។ តំបន់កា ពា រទសភាពរនោះប្របដណ្ត ប់រោយប្បរភទនប្ពលិចទឹក្ស និង
វាលរមម លិចទឹក្សបឹងទរនេាបនម្ ដូវកាល និងាអចិនស្រនតយ។៍ តំបន់កា ពា រទសភាពរនោះោម នសហ្រម្ន៍
តំបន់កា ពា ធម្មាតិរទ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ 

តំបន់កា ពា រទសភាពរនោះបរងាីតរឡងីក្សនុងរោលបំណ្ងចម្ែង រឺរដីម្ែកីា ពា ប្បរភទសតវខសបឹ 
លដលាប្បរភទ ិតផុ្តពូ ទងំរៅក្សនុងប្បរទសក្សម្ពុា និងរៅរលីពិភពរោក្ស។  តំបន់រនោះាវាលរមម លិច
ទឹក្សបឹងទនេាបនម្ ដូវកាល លដលផ្តល់ា ប្ម្ក្សយា៉ា ងសំខាន់សប្មាប់សតវខសបឹ ស់រៅ និងពងកូ្សន លដល
ររ ៉ា ន់ាម នថ្ន ចំនួនស ុប បស់វារៅក្សម្ពុាមានប្បលហ្ល៦០០ក្សាល ក្សនុងរនាោះមានសតវខសបឹរឈាម លចំនួន
២៩៤ក្សាល ក្សត់ប្ន នក្សនុងឆ្មន ២ំ០០៩ (Gray et al., 2009a) ប៉ាុលនតនម្សាិតិននកា សិក្សាប្ាវប្ាវរប្កាយៗ
ម្ក្សរទៀត នបង្កា ញថ្ន ចំនួនស ុប បស់វារៅក្សម្ពុារៅសល់លត៤៣២ក្សាលប៉ាុរណ្តណ ោះ (95% CI 312-
550) (C. Packman in litt. 2013 , C. Packman et al., 2014)  រហ្យីតំបន់រនោះា ប្ម្ក្សប្បមូ្លផ្តុ ំចំនួន
ស ុបននប្បរភទសតវខសបឹរនោះរៅរលីពិភពរោក្សលដលររ ៉ា នាម នថ្ន មានប្បលហ្លពី ៣៥០ - ១.៥០០ក្សាល 
(The IUCN Red List of Threatened Species 2018)។ រប្ៅពីប្បរភទសតវខសបឹ តំបន់រនោះក៏្សាទី ប្ម្ក្ស បស់
ប្បរភទសតវាេ បទឹក្សសំខាន់ៗរផ្សងរទៀតដូចា សតវរប្ក្សៀល ប្តដក់្សធំ ប្តដក់្សតូច ពពួក្សប្តយង  នាលពណ៌្។ 

សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

តំបន់កា ពា រទសភាពរនោះមានសកាត នុពលរលីលផ្នក្សវសិ័យរទសច ណ៍្ធម្មាតិ លដលរភ្ៀវរទសច 
មានឱ្កាស នរឃញីសតវាេ បរប្ចីនប្បរភទ ទិដាភាពវាលរមម  និងនប្ពលិចទឹក្ស ប្ពម្ទងំកា ង្ក ក្សសិក្សម្ម
 បស់ប្បាពល ដាមូ្លោា នរៅក្សនុង ដូវប្ ងំ។ អងគកា  WCS សហ្កា ាមួ្យម្ ឈម្ណ្ឌ លសំវាសនាក្សនុង
រខតតរសៀម្រាប  នរ ៀបចំរទសច ណ៍្ទសសនាសតវខសបឹ និងសតវាេ បរផ្សងរទៀតរៅក្សនុងតំបន់រនោះ។  

 

រម្ខសបឹម្យួពង ន២ ប៉ាុរណ្តណ ោះ  

សតវខសបឹ ញី 

 
សតវខសបឹ រឈាម ល 
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៤.១៣. តំបន់កា ពា រទសភាពអាងប្តពាងំថ្ម         

ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត 

 តំបន់កា ពា រទសភាពអាងប្តពាងំថ្ម ប្តូវ នបរងាីតរឡងីរោយអនុប្កឹ្សតយរលខ ១០០ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី២៣ លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០១៦ លដលមាននផ្ាដីស ុប ១២.៦៥០ហ្ិក្សន សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតរខតត
បនាា យមាន ័យ។ រដីម្រឡយី តំបន់រនោះរឺាតំបន់ប្រប់ប្រង និងអភិ ក្សសលដនបប្ម្រងសតវរប្ក្សៀលអាងប្តពាងំថ្ម 
បរងាីតរឡងីរោយប្ពោះរា ប្កឹ្សតយចុោះនថ្ៃទី២២ លខកុ្សម្ា: ឆ្មន ២ំ០០០ សាិតរប្កាម្កា ប្រប់ប្រង បស់ ដា លនប្ពរ ី
ននប្ក្សសួងក្សសិក្សម្ម  ុកាា ប្បមាញ់ និងរនាទ។ រយាងនម្ទិននន័យរិតប្តឹម្លខវចិឆិកា ឆ្មន ២ំ០១៩  បស់នាយក្សោា ន
 ីវភាពសហ្រម្ន៍ននអរគនាយក្សោា នសហ្រម្ន៍មូ្លោា ន តំបន់កា ពា រទសភាពរនោះោម នសហ្រម្ន៍
តំបន់កា ពា ធម្មាតិរទ។ 
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សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ 

 តំបន់កា ពា រទសភាពរនោះសាិតរៅមិ្នឆ្មៃ យពីតំបន់វាលទំនាបលិចទឹក្សបឹងទរនេាបរឡយី និងា
អាងសតុក្សទឹក្សដ៏ធំមួ្យលដលមានទឹក្សាអចិនស្រនតយ ៍ រហ្យីព័ទធ ំុវញិរោយតំបន់ដីរសីម្លិចទឹក្សនម្ ដូវកាល 
វាលលប្ស និងតំបន់នប្ព រ ោះសាិតរៅលប៉ាក្សខាងរ ីង។ រៅ ដូវប្ ងំ តំបន់កា ពា រទសភាពអាងប្តពាងំថ្ម
ប្ទប្ទង់សតវរប្ក្សៀលរាប់ យក្សាល លដលមានចំនួនរសមីនឹងពាក់្សក្សណ្តត លននចំនួនសតវរប្ក្សៀលស ុបលដលមាន
វតតមានរៅក្សនុងប្បរទសក្សម្ពុារៅនម្តំបន់មួ្យចំនួនរទៀត ដូចាតំបន់ពា កា រទសភាពបឹងលប្ពក្សរពព ក្សនុង
រខតតនលក្សវ  តំបន់ពា កា រទសភាពអនេង់ប្ពីងក្សនុងរខតតកំ្សពត និងតំបន់វាលរមម លិចទឹក្សបឹងទរនេាប
នម្ ដូវកាល។ ក្សនុង ដូវវសា សតវរប្ក្សៀល នបង្កា ត់ពូ  និងពងកូ្សនរៅក្សនុងតំបន់រទសភាពភារខាងរ ីងនន
ប្បរទសក្សម្ពុា ចួ ពួក្សវា នផ្ទេ ស់ទីម្ក្សភារខាងតែូងននប្បរទស រដីម្ែលីសវង ក្សចំណី្ និងាន ក់្សអាប្ស័យរៅ
ក្សនុង ដូវប្ ងំលដលា ដូវមិ្នបង្កា ត់ពូ ។ តំបន់កា ពា រទសភាពអាងប្តពាងំថ្ម ក៏្សាទី ប្ម្ក្ស បសស់តវាេ ប
ទឹក្សរាប់ពាន់ក្សាលរផ្សងរទៀតផ្ងលដ  មានាអាទិ៍ពពួក្ស នាល ទុងប្បរផ្ោះ និងទកាបនប្ព  រហ្យីតំបន់នប្ព រ ោះ
រៅលប៉ាក្សខាងរ ីងននតំបន់កា ពា រទសភាពរនោះាទី ប្ម្ក្សយា៉ា ងសំខាន់សប្មាប់សតវ មាងំារប្ចីនក្សាល។  

 សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

 វតតមានសតវនប្ពទងំរនោះ  មួ្ផ្សាំមួ្យនឹងតំបន់នផ្ាទឹក្សធំលវឹងរលវីយ និងប្សស់ាអ ត  នទក់្សទញ
រភ្ៀវរទសច រាប់ពាន់នាក់្សម្ក្សទសសនាក្សម្ានតរៅតំបន់រនោះារ ៀងរាល់ឆ្មន ។ំ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ទុងប្បរផ្ោះ © Eleanor Briggs/WCS Cambodia 

រប្ក្សៀល © Eleanor Briggs/WCS Cambodia 
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៤.១៤. តំបន់កា ពា រទសភាព «ប្ ាទ កាន (ប្ពោះខ័នកំ្សពង់ាវ យ)» 

ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត 

តំបន់កា ពា រទសភាព «ប្ ាទ កាន (ប្ពោះខ័នកំ្សពង់ាវ យ)» ប្តូវ នបរងាីតរឡីងរោយ
អនុប្កឹ្សតយរលខ ១៤៤ អនប្ក្ស.បក្ស  ចុោះនថ្ៃទី៣១ លខសីហា ឆ្មន ២ំ០១៧ លដលមាននផ្ាដីស ុប ២.១២៤ហ្កិ្សន 
សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតប្សរក្សសងគម្ថ្មី រខតតប្ពោះវហិា ។ កា បរងាីតតំបន់រនោះរឡងីក្សនុងរោលបំណ្ងដូចខាងរប្កាម្៖ 

- ធានាកា លថ្ ក្សា និងកា ពា រាភ័ណ្ឌ ភាពធម្មាតិ ប្បព័នធរអកូ្សឡូសុី ា ព័នធម្ ឈោា នធម្មាតិ 
សតវនប្ព  ុក្សាាតិ និងវបែធម៌្ 

- ផ្តល់ផ្លិតផ្ល និងរសវាក្សម្មធម្មាតិសប្មាប់កា រប្បីប្ ស់ប្បក្សបរោយនិ នត ភាព 
- លថ្ ក្សាកា ពា លំនឹងប ាិា នធម្មាតិក្សនុងតំបន់ប្ ាទ 
- រលីក្សក្សម្ពស់កា ចូល មួ្ បស់សហ្រម្ន៍មូ្លោា ន ក៏្សដូចាាធា  ណ្ នក្សនុងកា  មួ្ចំលណ្ក្សដល់
កា ប្រប់ប្រង កា កា ពា  និងកា អភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះ និងធនធានធម្មាតិក្សនុងតំបន់ 

- លថ្ ក្សាកា ពា វបែធម៌្ ប្បនពណី្ កា អភិវឌ្ឍ និងា ៈសខំាន់លផ្នក្សវបែធម៌្ បសស់ហ្រម្ន៍មូ្លោា ន។ 
ប្ ាទ កាន ឬ ប្ ាទប្ពោះខ័នកំ្សពង់ាវ យ មានទីនងំរៅក្សនុងភូមិ្ កាន ឃុ ំណ្សិ ស ប្សរក្ស

សងគម្ថ្ម ី រខតតប្ពោះវហិា  មានចមាៃ យប្បមាណ្១០៥រីឡូលម្៉ាប្តពីប្ក្សរងប្ពោះវហិា  ឬ អាចចូលរៅដល់នម្ផ្េូវ
ប្កួ្សសប្ក្សហ្ម្ចំពីមុ្ខាោប្សរក្សប្ ាទបលេ័ងា រខតតកំ្សពង់ធំ លបក្សរចញពីផ្េូវាតិរលខ៦ លដលមានចមាៃ យ
៧៥រីឡូលម្៉ាប្ត សាិតរៅខាងរកី្សតតំបន់អងគ ក្សនុងចមាៃ យ១០០រីឡូលម្៉ាប្ត។ រយាងនម្ឯក្សា  បស់ប្ក្សសួង
វបែធម៌្និងវចិិប្តសិលែៈ  នឱ្យដឹងថ្ន ប្ ាទប្ពោះខ័នកំ្សពង់ាវ យ ក្សាងរឡងីរៅសម័្យអងគ រៅពាក់្ស
ក្សណ្តត លសតវតស ទី៍១១ និងរដីម្សតវតស ទី៍១២ ក្សនុងរា ប្ពោះ ទសូ យវ មន័ទី១ (រ.ស.១០០២-១០៥០)។ 
ប្ ាទរនោះមានកំ្សលពងពី ាន់ របីរយាងនម្ប្បវតតិវទូិឱ្យដឹងថ្ន ប្ ាទ កានក៏្សាទីក្សលនេងោក់្សខេួន
 បស់ប្ពោះ ទ ័យវ មន័ទី៧ មុ្នរពលប្ពោះអងគរឡងីប្រងរា យរៅឆ្មន ១ំ១៨១ រនោះរបីនម្ ចនាប័ទមននសំណ្ង់
ាា បតយក្សម្មខេោះប្សរដៀងោន រៅនឹង ចនាប័ទមប្ ាទ យន័ និងប្ ាទនប្ពហ្មរនាោះ។ តំបន់កា ពា 
រទសភាពរនោះោម នសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិរទ។ 
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សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ 

ពីមុ្នតំបន់រនោះមាននប្ពរ រីប្ចីន លដលហ្ ុម្ព័ទធរោយ រាយណ៍្ មានសាឹង ដងអូ  និងមាន
ប្បភពទឹក្សធាេ ក់្សចុោះពីភនំដងល ក្ស។ ាងរនោះរទៀត ប្ ាទរនោះសាិតរៅាប់តំបន់ល ៉ាលដក្ស លដលអាចសេរធវីា
ឧបក្ស ណ៍្សកឹ្សសប្មាប់ក្សងទ័ព កាលសម័្យអតីតកាល  (https://km.wikipedia.org/wiki/ប្ ាទប្ពោះ
ខ័ន_(កំ្សពង់ាវ យ) ។ 

សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

រោក្សន ពិន  ៉ា ត (មានវយ័៦០ឆ្មន )ំ ាឆ្មម បំ្ ាទ កាន នងំពីឆ្មន ២ំ០០៨  នឱ្យដឹងថ្ន អនក្ស
ប្សរក្សលតងរែៀងចូលរៅអុ ធូបរដីម្ែបីន់ប្សន់សុំរសចក្សតីសុខ មុ្នរពលចូលរៅប្ ាទ កាន និងរភ្ៀវ
រទសច លខម រយងីរៅឆ្មៃ យៗមិ្នសូវាគ ល់ រទីបមិ្នសូវម្ក្សរលង រហ្យីមានលតអនក្សភូមិ្លក្សែ ៗប៉ាុរណ្តណ ោះម្ក្ស
រលងរៅ ដូវបុណ្យទនធំៗ ដូចចូលឆ្មន លំខម  និងពិធីបុណ្យភជុ ំបិណ្ឌ ។ លតារ ៀងរាល់នថ្ៃ មានលតរភ្ៀវប រទស
ម្ក្សរមី្លតិចតួចាហូ្ លហ្មិ្នសូវខានរនាោះរទ (ា ព័ត៌មានភនំរពញប៉ាុសតិ៍ចុោះនថ្ៃទី១៤ លខក្សក្សាោ ឆ្មន ២ំ០១៧ 
https://www.postkhmer.com/រទសច ណ៍្/ប្ ាទ កាន)។  
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៤.១៥. តំបន់កា ពា រទសភាព « នាម្ដូនសំ» 

ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត 

តំបន់កា ពា រទសភាព « នាម្ដូនសំ» ប្តូវ នបរងាីតរឡងីរោយអនុប្កឹ្សតយរលខ ១៥ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី០៨ លខកុ្សម្ាៈ ឆ្មន ២ំ០១៨ លដលមាននផ្ាដីស ុប ១.៤២៣ហ្កិ្សន សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតឃុទួំលពប្ង 
ប្សរក្សមា៉ា នឡ រខតតបនាា យមាន ័យ។ តំបន់កា ពា រទសភាពរនោះមានសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិចំនួន
៥ក្សលនេង លដលប្របដណ្ត ប់រលីនផ្ាដីស ុប ៥០០ហ្កិ្សន និងមានចំនួន១.០០៩ប្រួា ។ 
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សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ 

 តំបន់កា ពា រទសភាពរនោះមិ្នសូវមានវតតមានសតវនប្ពរទ រោយា ទី ប្ម្ក្ស បស់ពួក្សវាប្តូវ ន
 ត់បង់ និងតំបន់នប្ពរ មីានលក្សាណ្ៈរ ច លឹ រៅមានរសសសល់លតដំណុ្ោះកូ្សនរ តូីចៗ និងនប្ពឫសសី
លតប៉ាុរណ្តណ ោះ (រយាងនម្  យកា ណ៍្ បស់ម្នាី ប ាិា នរខតតបនាា យមាន ័យឆ្មន ២ំ០១៩)។ 

សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

មិ្នទន់ ក្សរឃញី  យកា ណ៍្ ឬ មានឯក្សា ណ្តមួ្យពិពណ៌្នាអំពីកា សិក្សាប្ាវប្ាវរលី
ធនធានសតវនប្ព និង ីវៈចប្ម្រោះរៅក្សនុងតំបន់រនោះរៅរឡយី។ របីនម្  យកា ណ៍្ តំបន់រនោះោម នសកាត នុពល
សប្មាប់កា អភិវឌ្ឍវសិ័យរទសច ណ៍្ធម្មាតិរទ។ 
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៤.១៦. តំបន់កា ពា រទសភាព «សបូំ នប្ពរុក្ស» 

ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត 

តំបន់កា ពា រទសភាព «សំបូ នប្ពរុក្ស» ប្តូវ នបរងាីតរឡងីរោយអនុប្កឹ្សតយរលខ ៣៩ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី១៣ លខមី្នា ឆ្មន ២ំ០១៨ លដលមាននផ្ាដីស ុប ៤៣៨ហ្កិ្សន សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតប្សរក្សប្ ាទសំបូ  
រខតតកំ្សពង់ធំ។ កា បរងាីតតំបន់រនោះរឡងីក្សនុងរោលបំណ្ងដូចខាងរប្កាម្៖ 

- ធានាកា លថ្ ក្សា និងកា ពា រាភ័ណ្ឌ ភាពធម្មាតិ ប្បព័នធរអកូ្សឡូសុី ា ព័នធម្ ឈោា នធម្មាតិ 
សតវនប្ព  ុក្សាាតិ និងវបែធម៌្ 

- ផ្តល់ផ្លិតផ្ល និងរសវាក្សម្មធម្មាតិសប្មាប់កា រប្បីប្ ស់ប្បក្សបរោយនិ នត ភាព 
- លថ្ ក្សាកា ពា លំនឹងប ាិា នធម្មាតិក្សនុងតំបន់ប្ ាទ 
- រលីក្សក្សម្ពស់កា ចូល មួ្ បស់សហ្រម្ន៍មូ្លោា ន ក៏្សដូចាាធា ណ្ នក្សនុងកា  មួ្ចំលណ្ក្សដល់
កា ប្រប់ប្រង កា កា ពា  និងកា អភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះ និងធនធានធម្មាតិក្សនុងតំបន់ 

- លថ្ ក្សាកា ពា វបែធម៌្ ប្បនពណី្ កា អភិវឌ្ឍ និងា ៈសខំាន់លផ្នក្សវបែធម៌្ បសស់ហ្រម្ន៍មូ្លោា ន។ 
 ប្ ាទសំបូ នប្ពរុក្ស មានចមាៃ យ៣៧រីឡូលម្៉ាប្តពីទី មួ្រខតតកំ្សពង់ធំ នម្ផ្េូវាតិ៦៤ បត់ាត នំម្

ាោវសិ័យ កាត់នម្ផ្េូវបុសប្សរមាចលដលលិចទឹក្សរៅ ដូវវសា លតររអាចរធវីដំរណី្ រឆ្មព ោះរៅប្សរក្សសំបូ 
 នលតម្តង។ ប្ក្សរម្ប្ ាទរនោះាងសង់អំពីឥដានន់ និងថ្ម យរប្ក្សៀម្ លម្អរៅរោយចមាេ ក់្សពីរលីឥដា 
ចក់្សពុម្ពរោយ យអាផ្ទា ងំៗអំពីឥដា លតបចចុបែនន របោះអស់រហ្យី។ ប្ ាទរនោះក្សាងរឡងីរៅរា ជកាល
រសតចឥានវ មន័ទី១ រៅក្សនុងសតវតស ទី៍៧ (រ.ស.៦១៦-៦៣៥) នាសម្័យរចនឡា។ ប្ក្សរម្ប្ ាទសំបូ 
នប្ពរុក្សរនោះប្តូវ នរ ោះបង់រចលនងំពីឆ្មន ១ំ៩៧១ម្ក្សរម្េោះ និងប្តូវ នរ ៀបចំា ាថ្មីរៅឆ្មន ១ំ៩៨០ 
រហ្យីររ ន ក្សរឃញីមានប្ ាទទងំអស់ចំនួន១៤០ប្ ាទ លដលលចក្សរចញា៤ប្ក្សរម្ធំៗរឺ៖ 

១. ប្ក្សរម្ប្ ាទខាងរ ីង៖ រៅថ្ន ប្ ាទសំបូ រៅក្សណ្តត ល និងព័ទធ ំុវញិរោយប្ ាទតូចៗ 
រហ្យីលបេក្សៗោន  

២. ប្ ាទក្សណ្តត ល៖ រៅថ្ន ប្ ាទរន ប្ ងគប្ ាទក្សណ្តត លមានទវ  ចូលពីទិសខាងរ ីង 
ឯទវ  របីក្សពីទិសមួ្យរទៀតាទវ  បរញ្ឆ ត។ រៅប្តង់ក្សាល រណ្តី  ទងំ៤ មាន ូបរនអងគុយ
បញ្ឈ  ងគង់ពី ក្សនុងទិសនីមួ្យៗ រៅថ្ន រទវក្សថ្ន។ រៅភារខាងលិចននប្ ាទរន មានប្ក្សរម្
ប្ ាទតូចៗារប្ចីនរទៀត 

៣.ប្ក្សរម្ប្ ាទខាងតែូង៖ រៅថ្ន ប្ ាទយាយព័នធ លដលសាិតរៅចំក្សណ្តត លហ្ ុម្ព័ទធរោយ
ប្ ាទារប្ចីន មានកំ្សលពងពី ាន់ លដលកំ្សលពងខាងក្សនុងមានរនបុ ៈ ចូលទងំបួនទិស។ ប្ក្សរម្
ប្ ាទទងំរនោះ ាអតីតរា ធានី 

៤.ប្ក្សរម្ប្ ាទរប្កាលមាស៖ មានទីនងំរៅខាងរ ីងប្ ាទសំបូ នប្ពរុក្ស មានប្ ាទតូចៗ
រធវីអំពីឥដា និងខាងលិចមានប្ ាទមួ្យរធវីអំពីថ្ម យរប្ក្សៀម្។ 

ប្ ាទសំបូ នប្ពរុក្សប្តូវ នចុោះក្សនុងបញ្ជ ីរបតិក្សភ័ណ្ឌ ពិភពរោក្ស ក្សនុងកិ្សចចប្ប ំុរណ្ៈក្សមាម ធិកា 
របតិក្សភណ្ឌ ពិភពរោក្សរៅទីប្ក្សរង Krakow ននប្បរទសប៉ាូឡូញ កាលពីនថ្ៃទី៨ លខក្សក្សាោ ឆ្មន ២ំ០១៧
(https://km.wikipedia.org/wiki/)។ តំបន់កា ពា រទសភាពរនោះោម នសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិរទ។ 

https://km.wikipedia.org/wiki/
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សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ 

រយាងនម្ឯក្សា ខេោះ នពិពណ៌្នាថ្ន ប្ ាទសំបូ នប្ពរុក្សមានរដីម្រ តូីចធំ  ុក្សាាតិ និងសតវ
រផ្សងៗ រួ ឱ្យចប់អា ម្មណ៍្។ បចចុបែននមិ្នទន់ ក្សរឃីញ  យកា ណ៍្ ឬ ឯក្សា ណ្តមួ្យននកា សិក្សា
ប្ាវប្ាវធនធានសតវនប្ព និង ីវៈចប្ម្រោះរៅក្សនុងតំបន់រនោះរៅរឡយីរទ។ 

សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

 ម្ណី្យោា នប្ ាទសំបូ នប្ពរុក្ស រឺាប្បរភទ ម្ណី្ោា នវបែធម៌្ និងប្បវតតិាស្រសត  មួ្ផ្សាំមួ្យ
នឹងរដីម្រ តូីចធំ និងប្បរភទសតវនប្ពមួ្យចំនួន  នទក់្សទញរភ្ៀវរទសច ាតិ និងអនត ាតិ ម្ក្សទសសនា
ក្សម្ានតារប្ចីន លដល ួយបរងាីន ីវភាព ស់រៅ បស់ប្បាពល ដារៅក្សនុងតំបន់រនាោះ និង ួយផ្សពវផ្ាយ
នូវវបែធម៌្ បស់លខម ឱ្យកាន់លតរប្ចីនរទៀតផ្ង។   
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៤.១៧. តំបន់រា៉ា ម្ា បឹងទរនេឆ្មម   

ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត 

 តំបន់រា៉ា ម្ា បឹងទរនេឆ្មម   លដលមាននផ្ាដីស ុប ២៨.០០០ហ្កិ្សន ប្តូវ នផ្តល់សចច ប័នោក់្សបញ្ចូ ល
ក្សនុងបញ្ជ ីននអនុសញ្ា រា៉ាម្ា រោយប្ពោះរា ប្ក្សម្រលខ នស. ក្សម្.១២៩៦.៣៤ ចុោះនថ្ៃទី២៤ លខធនូ ឆ្មន ១ំ៩៩៦ 
លដលប្បកាសឱ្យរប្បីចាប់ សតីពីកា អនុម័្តយល់ប្ពម្រលីអនុសញ្ា សតីពីតំបន់ដីរសីម្មានា ៈសំខាន់ា
អនត ាតិ ាពិរសស ាទី ប្ម្ក្សសតវាេ បទឹក្ស ចុោះរៅទីប្ក្សរងរា៉ា ម្ា  ប្បរទសអីុ ៉ាង់ នានថ្ៃទី២០ លខកុ្សម្ាៈ 
ឆ្មន ១ំ៩៧១។ តំបន់រា៉ា ម្ា បឹងទរនេឆ្មម   សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតរខតតកំ្សពង់ធំ និងរខតតរសៀម្រាប (https://rsis.

ramsar.org/ris/997)  មួ្បញ្ចូ លទងំប្បព័នធលប្ពក្ស លដលាប់ាមួ្យទំនាបនប្ពលិចទឹក្សបឹងទរនេាប រៅ
លប៉ាក្សឦានននបឹង រហ្យីាលផ្នក្សមួ្យននអាងសតុក្សទឹក្សទរនេរម្រងគ និងាតំបន់សាិតរៅ ិតចំណុ្ចក្សណ្តត ល
ននបឹងទរនេាបរលីមាត់បឹងលប៉ាក្សខាងរ ីងក្សនុងឃុពំាម្ ង ប្សរក្សរាា ង រខតតកំ្សពង់ធំ។ ឃុរំនោះមានភូមិ្អលណ្ត ត
មួ្យចំនួន ដូចាភូមិ្ប្ពរវយី ភូមិ្ពាម្ ង ភូមិ្ដូនរសតីង ។ល។ លដលភូមិ្ទងំរនោះមានទីនងំសាិតរៅលក្សែ 
តំបន់រា៉ាម្ា បឹងទរនេឆ្មម  ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ 

 តំបន់រា៉ាម្ា រនោះ សាិតរៅក្សនុងតំបន់រប្បីប្ ស់រប្ចីនយា៉ា ងទរនេាប លដលា ប្ម្ក្សសតវនប្ពយា៉ា ង
សំខាន់ មានបឹងមួ្យលដលព័ទធ ំុវញិរោយនប្ពលិចទឹក្សរៅលប៉ាក្សពាយព័យននបឹងទរនេាប មានតំបន់ទឹក្សលម្ា
អចិនស្រនតយ ៍មានប្បព័នធផ្េូវទឹក្សតូចៗ និងតំបន់នប្ពលិចទឹក្ស។ រៅ ដូវវសា នផ្ាទឹក្សក្សនុងបឹងទរនេឆ្មម   កី្សធំ ាប់
ាមួ្យនឹងបឹងទរនេាប។ តំបន់រនោះមានតួនាទីយា៉ា ងសំខាន់ក្សនុងវសិ័យ លាស្រសត និង ីវវទិាននប្បព័នធ

https://rsis.ramsar.org/ris/997
https://rsis.ramsar.org/ris/997
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ទរនេសំខាន់ៗពី  រឺសាឹងរាា ង និងសាឹង ីលប្ក្សង។ តំបន់រនោះសម្ែូ រៅរោយ ុក្សាាតិ ម្ចឆាតិ (ដូចាប្តីរា  
ប្តីរល់រាងំ)  ថ្និក្សសតវ (រភខេួន រោង ខាេ ប្តី) និងពពួក្សសតវាេ បទឹក្ស លដលភាររប្ចីនាប្បរភទ ិតផុ្តពូ 
និង ងរប្ោោះថ្នន ក់្សរៅរលីពិភពរោក្ស ដូចា  នាលស  នាលពណ៌្ ប្តដក់្សតូច ប្តដក់្សធំ ទុងប្បរផ្ោះ ពពូលទឹក្ស 
និងរាម ញ (Information Shheet on Ramsar Wetlands, 1999)។  

សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

 ធនធានធម្មាតិ ដូចានប្ពលិចទឹក្ស សតវាេ បទឹក្ស និងទិដាភាពភូមិ្បលណ្ត តទឹក្ស ផ្តល់នូវសកាត នុពល
សប្មាប់វសិ័យរទសច ណ៍្ធម្មាតិ។ 

ចរងាៀលខយង ក្សំពុងលសវង ក្សចំណី្ក្សនុងបឹងទរនេឆ្មម   © Bou Vorsak (០៩-០៥-២០១២) 

ប្តដក្ស់ធំ © Sun Visal/WCS Cambodia  
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៤.១៨. តំបន់រា៉ា ម្ា សាឹងលសន 

ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត 

តំបន់រា៉ាម្ា សាឹងលសន រោយ មួ្បញ្ចូ លទងំតំបន់សនូលសាឹងលសនននតំបន់ឋបនីយ ីវម្ណ្ឌ លបឹង
ទរនេាប និងតំបន់ដីរសីម្ ំុវញិ ប្តូវ នបរងាីតរឡងីរោយអនុប្កឹ្សតយរលខ ១៥១ អនប្ក្ស.បក្ស  ចុោះនថ្ៃទី២ 
លខវចិឆិកា ឆ្មន ២ំ០១៨ លដលមាននផ្ាដីស ុប ៩.២៩៣ហ្កិ្សន សាិតរៅក្សនុងភូមិ្ាស្រសតឃុផំ្ទត់សណ្តត យ ប្សរក្ស
កំ្សពង់ាវ យ រខតតកំ្សពង់ធំ។ តំបន់រា៉ាម្ា សាឹងលសន ាតំបន់មួ្យក្សនុងចំរណ្តម្តំបន់រា៉ា ម្ា ពី រទៀត រឺ
តំបន់រា៉ា ម្ា បឹងទរនេឆ្មម   និងតំបន់រា៉ា ម្ា លប្ពក្សទល់ លដលា ប្ម្ក្សសតវនប្ពយា៉ា ងសំខាន់រៅក្សនុងតំបន់
ឋបនីយ ីវម្ណ្ឌ លបឹងទរនេាប ាពិរសសាបនាា យពងកូ្សន បស់សតវាេ បទឹក្សក្សនុង ដូវប្ ងំ។ 
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សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ 

នប្ពរ លីដលដុោះរប្ចីនលប់ក្សនុងតំបន់រា៉ា ម្ា សាឹងលសនរនោះ រឺាប្បរភទនប្ព រ ោះលំហ្ និងាតំបន់
ដីរសីម្ លដលមាននប្ពលិចទឹក្ស និងវាលរមម លិចទឹក្សាអចិនស្រនតយ ៍និងនម្ ដូវកាល។ នប្ពលិចទឹក្សក្សនុងតំបន់
រនោះប្តូវ នលិចទឹក្ស ំនន់រៅ ដូវវសា រហ្យីរៅ ដូវប្ ងំ រប្កាយរពលទឹក្សប្សក្សវញិ បនសល់ទុក្សទឹក្សរៅលតក្សនុង
ដងសាឹងលសន រៅនម្នដសាឹងធំៗ និងរៅនម្ប្តពាងំតូចៗលតប៉ាុរណ្តណ ោះ។ តំបន់រនោះ នផ្តល់នូវទី ប្ម្ក្ស
សប្មាប់ពពួក្សសតវាេ បប្បមាណ្៧៩ប្បរភទ ដូចាប្តដក់្សធំ ប្តដក់្សតូច រាម ញ ទុងប្បរផ្ោះ អងាត់រមម  អក្សប្តី
ក្សាលប្បរផ្ោះ, ថ្និក្សសតវប្បមាណ្៩ប្បរភទ មានដូចាាវ ប្ពាម្ រភខេួន រោង និងប្តីប្បមាណ្៩៤ប្បរភទ 
 មួ្មានប្បរភទប្តីរា ផ្ងលដ  (BirdLife International Cambodia Programme, 2016: RICH IN BIODIVERSITY)។  

សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

ធនធានធម្មាតិ ដូចានប្ពលិចទឹក្ស សតវាេ បទឹក្ស និងទិដាភាពភូមិ្បលណ្ត តទឹក្ស ផ្តល់នូវសកាត នុពល
សប្មាប់វសិ័យរទសច ណ៍្ធម្មាតិ។ 
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៤.១៩. តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិភនំលតែង  

ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត 

តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិភនំលតែង ប្តូវ នបរងាីតរឡីងរោយអនុប្កឹ្សតយរលខ ១៨៩ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី១៣ លខក្សញ្ា  ឆ្មន ២ំ០១៦ លដលមាននផ្ាដីស ុប ២៥ .២៦៩,៤១ហ្ិក្សន សាិតក្សនុងភូម្ិាស្រសត
ប្សរក្សលតែងមាន ័យ ប្សរក្សសងគម្ថ្មី ប្សរក្សរូលលន ប្សរក្ស រវៀង និងប្ក្សរងប្ពោះវហិា  ននរខតតប្ពោះវហិា ។ តំបន់
របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិរនោះោម នសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិរទ ក្សនេងម្ក្សសហ្រម្ន៍ នរ ៀបចំឯក្សា 
ោក់្សរសនីសុំម្ក្សប្ក្សសួងប ាិា ន ួចរហ្ីយ រដីម្ែីបរងាីតសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិចំនួន៣ក្សលនេងរឺ
សហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិនងំយូ លដលមាននផ្ាដីស ុប១.៤៤៧ហ្ិក្សន  សហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា 
ធម្មាតិោនវកឹ្សលដលមាននផ្ាដីស ុប១.៦៩៣ហ្កិ្សន និងសហ្រម្ន៍តំបន់កា ពា ធម្មាតិចក់្សអលប្ងលដល
មាននផ្ាដីស ុប ១.១៦៦ហ្កិ្សន។  

សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ 

រយាងនម្ឯក្សា ប្ាវប្ាវបឋម្ តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិរនោះរៅមានរសសសល់នប្ពរ ដ៏ី
សម្ែូ លបប លដលានប្ពរប្ាង និងនប្ពពាក់្សក្សណ្តត លរប្ាង រហ្យីមានា ៈសំខាន់ខពស់សប្មាប់កា អភិ ក្សស
សតវនប្ព កា ផ្តល់រសវាប្បព័នធរអកូ្សឡូសុ ី និងធានានូវកា ផ្គត់ផ្គង់ទឹក្សាបដល់សហ្រម្ន៍ ស់រៅ ំុវញិតំបន់
រនោះ។ ពពួក្សថ្និក្សសតវ ិតផុ្តពូ  និង ងរប្ោោះថ្នន ក់្សារប្ចីនប្បរភទ ប្តូវ នររដឹងថ្ន មានវតតមានរៅក្សនុងតំបន់
រនោះ  មួ្មាន រទចម្ាុដ  ខាេ ឃមុធំំ ខាេ ឃមុតូំច លក្សោះ រប្បីស លែានប្ព ឆ្មម ោវ ាវ ប្ពាម្  ញីប្បរផ្ោះ ប្បរចៀវភនំលតែង 
(Wroughton's Free-tailed Bat Otomops wroughtoni) និងមានសតវនប្ពារប្ចីនប្បរភទផ្សងរទៀត (WCS: Latest 
News, 2017)។ ប្បរភទរ សីំខាន់ៗរៅមានវតតមានរៅរឡយីក្សនុងតំបន់រនោះ ដូចា នាងនួន ដូនលចម្ ធនង់ 
របង ប្ក្សញូង នប្នវ រផ្តៀក្ស ររី  ក្សរកាោះ រ ទីល និងមាន ុក្សាាតិរប្ចីនប្បរភទ ដូចា រក្សស កូ្សល (ផ្ទា អ រីរដ) 
យនិសុិនភនំលតែង  ុក្សាាតិឱ្សថ្បុរាណ្ ដូចា វលេិរុយ មុ្ខឈាន ង លែាលប្សង (ថ្នន ពំា លប្ក្សពោះ) រដីម្រោមួ្យ 
រ ីងចប អនាង់ស (រាយកា ណ៍្រោយរោក្សពូ ចន់ វណ្ណ ប្បធានសហ្រម្ន៍ និងរោក្ស ពុធ  ័យ ប្រូថ្នន ំ
បុរាណ្  ស់រៅរ ីងភនំលតែង)។ ាងរនោះរទៀត មាន ូងប្បរចៀវ និងទឹក្សធាេ ក់្សារប្ចីនក្សលនេង។    

សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

តំបន់របតិក្សភណ្ឌ រនោះ មានទិដាភាពនប្ពរ បី្សស់ាអ ត  មួ្ាមួ្យនឹងតំបន់ទឹក្សធាេ ក់្សារប្ចីនក្សលនេង 
ដូចាទឹក្សធាេ ក់្សនងំយូ ទឹក្សធាេ ក់្សចក់្សអលប្ង ទឹក្សធាេ ក់្សអនេង់ាវ យ រពីងប្ពោះ យ រួបផ្សាំមួ្យសតវនប្ព វតតនងំយូ 
និងមានទីនងំ ំរនឿារប្ចីនក្សលនេង លដលរដីម្រឡយីអនក្សភូមិ្និយាយថ្នស័ក្សតិសិទធខាេ ងំណ្តស់ រហ្យីរររៅលត
មាន ំរនឿ  មួ្ទងំ នាតិរួយផ្ងលដ ។ ទងំរនោះរធវីឱ្យតំបន់រនោះមានសកាត នុពលសប្មាប់កា អភិវឌ្ឍវសិ័យ
រទសច ណ៍្ធម្មាតិ។  
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៤.២០. តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិ ភនំ ញ្ជ ងំ  

ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត 

 តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិភនំ ញ្ជ ងំ ប្តូវ នបរងាីតរឡីងរោយអនុប្កឹ្សតយរលខ ៦៥ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី២៥ លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០២០ លដលមាននផ្ាដីស ុប ១៩ហ្ិក្សន សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតសង្កា ត់ទឹក្សថ្នេ  
ប្ក្សរងសិ រីាភ័ណ្ រខតតបនាា យមាន ័យ។ តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិរនោះ សាិតរៅនម្បរណ្តដ យផ្េូវាតិរលខ៥ 
មានចមាៃ យប្បមាណ្៥រីឡូលម្៉ាប្តពីប្ក្សរងសិ រីាភ័ណ្ បត់ចូលនម្រកាេ ងទវ  វតតកុ្សឌ្បុពវនភនំ ញ្ជ ំង។ 
អនុប្កឹ្សតយរនោះមានរោលបំណ្ងដូចតរៅ៖ 

- កា ពា តួនាទីលផ្នក្សប្បព័នធរអកូ្សឡូសុីសប្មាប់ាប្បរយា ន៍ បស់ម្នុសសប្រប់ ំនាន់ 
- ក្សប្មិ្តដល់កា រប្បីប្ ស់ធនធាន ីវៈចប្ម្រោះ ធនធានធម្មាតិ ធនធានវបែធម៌្ និងមុ្ខង្ក ននតំបន់រនោះ  
- កា ពា រាភ័ណ្ភាព រទសភាពធម្មាតិ និងតនម្េធម្មាតិននតំបន់រនោះសប្មាប់បរប្មី្ដល់កា ក្សម្ានត 
កា ទសសនា កា អប់  ំកា សិក្សាប្ាវប្ាវវទិាាស្រសត និង ំរនឿ លដលប្រប់សក្សម្មភាពទងំរនោះ ពំុបងា
កា រំរាម្កំ្សលហ្ងដល់ប ាិា ន ធម្មាតិ និងវបែធម៌្រៅក្សនុងមូ្លោា ន 

- ផ្តល់រសវាក្សម្មធម្មាតិ និងវបែធម៌្សប្មាប់កា រប្បីប្ ស់ប្បក្សបរោយនិ នត ភាព 
- រលីក្សក្សម្ពស់កា ចូល មួ្ បស់សហ្រម្ន៍មូ្លោា ន ក៏្សដូចាាធា ណ្ នក្សនុងកា  មួ្ចំលណ្ក្សដល់
កា ប្រប់ប្រង កា កា ពា  និងកា អភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះ ធនធានធម្មាតិ និងរបតិក្សភណ្ឌ វបែធម៌្ក្សនុងតំបន់។ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ 

 តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិរនោះ រៅមាននប្ពរ ធីម្មាតិដុោះរប្ចីនោយឡាំមួ្យនឹងផ្ទា ងំថ្មបញ្ឈ ធំៗ
ារប្ចីន មានវតតមានសតវនប្ព និងមាន ូងប្បរចៀវ (ឯក្សា សតីពីលក្សាណ្ៈសម្ែតតិសុំរ ៀបចំបរងាីតតំបន់របតិក្សភណ្ឌ
រនោះ បស់ម្នាី ប ាិា នរខតតបនាា យមាន ័យ ក្សនុងឆ្មន ២ំ០១៨)។  

សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

 ភនំ ញ្ជ ងំរឺា ម្ណី្យោា នធម្មាតិ និងវបែធម៌្ លដលមានផ្ទា ងំថ្មបញ្ឈ ធំៗារប្ចីន ដូច ញ្ជ ងំផ្ាោះ 
មាននប្ពរ  ីនិងសតវនប្ព រហ្យីាទីក្សលនេងលដលប្បាពល ដាមាន ំរនឿខាេ ងំ។ រប្ៅពីរនោះ មានសំណ្ង់ថ្មីៗ 
លដលមានលក្សាណ្ៈាបុរាណ្សប្មាប់ឱ្យរភ្ៀវរទសច ាតិ និងអនត ាតិ ម្ក្សទសសនាក្សម្ានតលំលហ្
អា ម្មណ៍្។ អវលីដលពិរសសរទៀតរនាោះរឺ រៅ តភនំ ញ្ជ ងំ មានោអ ងមួ្យរៅក្សនុងដី លដលមាន រប្ៅ១២លម្៉ាប្ត 
និងនផ្ាោអ ងមានទំហ្១ំ០លម្៉ាប្តការ ៉ា ាទីក្សលនេងលដលររអាចចុោះរៅក្សម្ានត ន។ រភ្ៀវរទសច អាចរយរន់
ទិដាភាពដ៏ប្សស់ាអ តននប្ក្សរងសិ រីាភ័ណ្ និងវាលលប្សធំលវឹងរលវីយ ពីរលីខនងភនំ ញ្ជ ងំរនោះ (https://news.
sabay.com.kh/article/885430)។  
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៤.២១. តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិ ភនំប្ពោះរនប្តប្ពោះ  

ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត 

 តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិ ភនំប្ពោះរនប្តប្ពោះ ប្តូវ នបរងាីតរឡងីរោយអនុប្កឹ្សតយរលខ ៦៨ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី២៥ លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០២០ លដលមាននផ្ាដីស ុប ១៣ហ្កិ្សន សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតឃុបំ្ពោះរនប្តប្ពោះ 
ប្សរក្សប្ពោះរនប្តប្ពោះ រខតតបនាា យមាន ័យ។ អនុប្កឹ្សតយរនោះមានរោលបំណ្ងដូចតរៅ៖ 

- កា ពា តួនាទីលផ្នក្សប្បព័នធរអកូ្សឡូសុីសប្មាប់ាប្បរយា ន៍ បស់ម្នុសសប្រប់ ំនាន់ 
- ក្សប្មិ្តដល់កា រប្បីប្ ស់ធនធាន ីវៈចប្ម្រោះ ធនធានធម្មាតិ ធនធានវបែធម៌្ និងមុ្ខង្ក ននតំបន់រនោះ  
- កា ពា រាភ័ណ្ភាព រទសភាពធម្មាតិ និងតនម្េធម្មាតិននតំបន់រនោះសប្មាប់បរប្មី្ដល់កា ក្សម្ានត 
កា ទសសនា កា អប់  ំកា សិក្សាប្ាវប្ាវវទិាាស្រសត និង ំរនឿ លដលប្រប់សក្សម្មភាពទងំរនោះ ពំុបងា
កា រំរាម្កំ្សលហ្ងដល់ប ាិា ន ធម្មាតិ និងវបែធម៌្រៅក្សនុងមូ្លោា ន 

- ផ្តល់រសវាក្សម្មធម្មាតិ និងវបែធម៌្សប្មាប់កា រប្បីប្ ស់ប្បក្សបរោយនិ នត ភាព 
- រលីក្សក្សម្ពស់កា ចូល មួ្ បស់សហ្រម្ន៍មូ្លោា ន ក៏្សដូចាាធា ណ្ នក្សនុងកា  មួ្ចំលណ្ក្សដល់
កា ប្រប់ប្រង កា កា ពា  និងកា អភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះ ធនធានធម្មាតិ និងរបតិក្សភណ្ឌ វបែធម៌្ក្សនុងតំបន់។ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ 

 មាននប្ពរ ធីម្មាតិដុោះរៅនម្រ ីងភនំ និងរៅរលីខនងភនំ និងមានវតតមានសតវនប្ព (ឯក្សា សតីពី
លក្សាណ្ៈសម្ែតតសុិំរ ៀបចំបរងាីតតំបន់របតិក្សភណ្ឌ រនោះ បស់ម្នាី ប ាិា នរខតតបនាា យមាន ័យ ក្សនុងឆ្មន ២ំ០១៨)។  
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សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

 បនាា ប់ពីតំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិរនោះ ប្តូវ នបរងាីតរឡីងរោយរា  ោា ភិ ល អងគភាពក្សងទ័ព
 ថ្រប្កាោះ និងអាា្ធ មានសម្តាកិ្សចច  ន មួ្ោន រ ៀបចំលក្សលម្អទីនងំ និងប រិវណ្ ថ្រប្កាោះថ្ម និងភនំប្ពោះរនប្តប្ពោះ 
ឱ្យរៅា ម្ណី្យោា នរទសច ណ៍្ថ្មីមួ្យ រដីម្ែទីក់្សទញរភ្ៀវរទសច ម្ក្សក្សម្ានត រហ្យីក៏្សាទីក្សលនេងលដល
ប្បាពល ដាមាន ំរនឿខាេ ងំ មានថ្េុក្សទឹក្ស និងាន ម្ប្ពោះ ទ។ ក្សនេងម្ក្ស រភ្ៀវរទសច លដលម្ក្សទសសនាក្សម្ានត
រៅទីរនាោះ លតងលត នថ្ត ូបាមួ្យនឹង ថ្រប្កាោះរធវីអំពីថ្ម (https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/1108425.html)។  
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៤.២២.  តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិ ភនំប្ពោះ-ភនំលវង  

ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត 

 តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិ ភនំប្ពោះ-ភនំលវង ប្តូវ នបរងាីតរឡងីរោយអនុប្កឹ្សតយរលខ ៦៩ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី២៥ លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០២០ លដលមាននផ្ាដីស ុប ១.៥០០ហ្ិក្សន សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតឃុំថ្មពួក្ស 
ប្សរក្សថ្មពួក្ស រខតតបនាា យមាន ័យ។ អនុប្កឹ្សតយមានរោលបំណ្ងដូចតរៅ៖ 

- កា ពា តួនាទីលផ្នក្សប្បព័នធរអកូ្សឡូសុីសប្មាប់ាប្បរយា ន៍ បស់ម្នុសសប្រប់ ំនាន់ 
- ក្សប្មិ្តដល់កា រប្បីប្ ស់ធនធាន ីវៈចប្ម្រោះ ធនធានធម្មាតិ ធនធានវបែធម៌្ និងមុ្ខង្ក ននតំបន់រនោះ  
- កា ពា រាភ័ណ្ភាព រទសភាពធម្មាតិ និងតនម្េធម្មាតិននតំបន់រនោះសប្មាប់បរប្មី្ដល់កា ក្សម្ានត 
កា ទសសនា កា អប់  ំកា សិក្សាប្ាវប្ាវវទិាាស្រសត និង ំរនឿ លដលប្រប់សក្សម្មភាពទងំរនោះ ពំុបងា
កា រំរាម្កំ្សលហ្ងដល់ប ាិា ន ធម្មាតិ និងវបែធម៌្រៅក្សនុងមូ្លោា ន 

- ផ្តល់រសវាក្សម្មធម្មាតិ និងវបែធម៌្សប្មាប់កា រប្បីប្ ស់ប្បក្សបរោយនិ នត ភាព 
- រលីក្សក្សម្ពស់កា ចូល មួ្ បស់សហ្រម្ន៍មូ្លោា ន ក៏្សដូចាាធា ណ្ នក្សនុងកា  មួ្ចំលណ្ក្សដល់
កា ប្រប់ប្រង កា កា ពា  និងកា អភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះ ធនធានធម្មាតិ និងរបតិក្សភណ្ឌ វបែធម៌្ក្សនុងតំបន់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ 

តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិរនោះ មានវតតមានសតវនប្ពារប្ចីនប្បរភទ ដូចា  េូស ប្ ូក្សនប្ព លែាចចក្ស 
សំរពាច កាបំ្បមា អនសង ប្តកួ្សត ាស ពស់ មាន់នប្ព ប្កួ្សច រកាៃ ក្ស ទនាយ រក្សងក្សង នរៅ រសក្ស ប្បវកឹ្ស ារដីម្។ 
រៅក្សនុងនប្ពរនោះ មានរដីម្រ ទីល ធនង់ របង សុប្កំ្ស ផ្ចឹក្ស រាងំ ក្សរកាោះ អង្កា ញ់ អរង្កា ល ពប្ង ប្ពីង និងមាន
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ប្បរភទរ ផី្ទា  ដូចា ក្សស្រញ្ជ ច ប្ ដំំឡងឹ ប្តលបក្សនប្ព បុសែ កំ្សភេឹង និងអនុផ្លនប្ពរ រីផ្សងរទៀត មានដូច
ាផ្សតិ (www.rasmeinews.com)។  

សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

 តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិរនោះ មានក្សសកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ រោយា រៅមាននប្ពរ  ី
និងមានវតតមានសតវនប្ព មានោអ ង មានអាប្សម្ និង ូបសំណ្តក្សបុរាណ្  ួម្ាមួ្យទីនងំប្បវតតិាស្រសត
ភនំប្ពោះ-ភនំលវងរនោះ លដលាទីក្សលនេងរោ ពសកាា  ៈ និងប្បាពល ដាមាន ំរនឿខាេ ងំ។  
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៤.២៣. តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិ ភនំយាយសំ  

ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត 

 តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិភនំយាយសំ ប្តូវ នបរងាីតរឡងីរោយអនុប្កឹ្សតយរលខ ៧០ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី២៥ លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០២០ លដលមាននផ្ាដីស ុប ៤១៦ហ្កិ្សន សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតឃុទួំលពប្ង 
ប្សរក្សមា៉ា នឡ រខតតបនាា យមាន ័យ។ អនុប្កឹ្សតយមានរោលបំណ្ងដូចតរៅ៖ 

- កា ពា តួនាទីលផ្នក្សប្បព័នធរអកូ្សឡូសុីសប្មាប់ាប្បរយា ន៍ បស់ម្នុសសប្រប់ ំនាន់ 
- ក្សប្មិ្តដល់កា រប្បីប្ ស់ធនធាន ីវៈចប្ម្រោះ ធនធានធម្មាតិ ធនធានវបែធម៌្ និងមុ្ខង្ក ននតំបន់រនោះ  
- កា ពា រាភ័ណ្ភាព រទសភាពធម្មាតិ និងតនម្េធម្មាតិននតំបន់រនោះសប្មាប់បរប្មី្ដល់កា ក្សម្ានត 
កា ទសសនា កា អប់  ំកា សិក្សាប្ាវប្ាវវទិាាស្រសត និង ំរនឿ លដលប្រប់សក្សម្មភាពទងំរនោះ ពំុបងា
កា រំរាម្កំ្សលហ្ងដល់ប ាិា ន ធម្មាតិ និងវបែធម៌្រៅក្សនុងមូ្លោា ន 

- ផ្តល់រសវាក្សម្មធម្មាតិ និងវបែធម៌្សប្មាប់កា រប្បីប្ ស់ប្បក្សបរោយនិ នត ភាព 
- រលីក្សក្សម្ពស់កា ចូល មួ្ បស់សហ្រម្ន៍មូ្លោា ន ក៏្សដូចាាធា ណ្ នក្សនុងកា  មួ្ចំលណ្ក្សដល់
កា ប្រប់ប្រង កា កា ពា  និងកា អភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះ ធនធានធម្មាតិ និងរបតិក្សភណ្ឌ វបែធម៌្ក្សនុងតំបន់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ 

រៅមានរសសសលន់ប្ពរ ដុីោះរប្ចីន មានវតតមានសតវនប្ព និងមាន ូងប្បរចៀវ (ឯក្សា សតីពីលក្សាណ្ៈ
សម្ែតតសុិំរ ៀបចំបរងាីតតំបន់របតិក្សភណ្ឌ រនោះ បស់ម្នាី ប ាិា នរខតតបនាា យមាន ័យ ក្សនុងឆ្មន ២ំ០១៨)។ 
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សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

 បចចុបែនន តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិរនោះ រឺាតំបន់រទសច ណ៍្ធម្មាតិប្ាប់រៅក្សនុងរខតតបនាា យ
មាន ័យ និងមានរភ្ៀវរទសច ម្ក្សទសសនាក្សម្ានតាហូ្ លហ្។  
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៤.២៤. តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិ ភនំ ក់្ស  

ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត 

 តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិភនំ ក់្ស ប្តូវ នបរងាីតរឡីងរោយអនុប្កឹ្សតយរលខ ៧១ អនប្ក្ស.បក្ស 
ចុោះនថ្ៃទី២៥ លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០២០ លដលមាននផ្ាដីស ុប ៣៦ហ្កិ្សន សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតសង្កា ត់ទឹក្សថ្នេ  
ប្ក្សរងសិ រីាភ័ណ្ រខតតបនាា យមាន ័យ។ តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិរនោះ មានចមាៃ យប្បមាណ្៥រីឡូលម្៉ាប្ត
ពីប្ក្សរងសិ រីាភ័ណ្។ អនុប្កឹ្សតយរនោះមានរោលបំណ្ងដូចតរៅ៖ 

- កា ពា តួនាទីលផ្នក្សប្បព័នធរអកូ្សឡូសុីសប្មាប់ាប្បរយា ន៍ បស់ម្នុសសប្រប់ ំនាន់ 
- ក្សប្មិ្តដល់កា រប្បីប្ ស់ធនធាន ីវៈចប្ម្រោះ ធនធានធម្មាតិ ធនធានវបែធម៌្ និងមុ្ខង្ក ននតំបន់រនោះ  
- កា ពា រាភ័ណ្ភាព រទសភាពធម្មាតិ និងតនម្េធម្មាតិននតំបន់រនោះសប្មាប់បរប្មី្ដល់កា ក្សម្ានត 
កា ទសសនា កា អប់  ំកា សិក្សាប្ាវប្ាវវទិាាស្រសត និង ំរនឿ លដលប្រប់សក្សម្មភាពទងំរនោះ ពំុបងា
កា រំរាម្កំ្សលហ្ងដល់ប ាិា ន ធម្មាតិ និងវបែធម៌្រៅក្សនុងមូ្លោា ន 

- ផ្តល់រសវាក្សម្មធម្មាតិ និងវបែធម៌្សប្មាប់កា រប្បីប្ ស់ប្បក្សបរោយនិ នត ភាព 
- រលីក្សក្សម្ពស់កា ចូល មួ្ បស់សហ្រម្ន៍មូ្លោា ន ក៏្សដូចាាធា ណ្ នក្សនុងកា  មួ្ចំលណ្ក្សដល់
កា ប្រប់ប្រង កា កា ពា  និងកា អភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះ ធនធានធម្មាតិ និងរបតិក្សភណ្ឌ វបែធម៌្ក្សនុងតំបន់។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ 

រៅមានរសសសលន់ប្ពរ ដុីោះរប្ចីន ាពិរសសមានប្បរភទរ បី្ក្សញូង មានវតតមានសតវនប្ព និង
មាន ូងប្បរចៀវ (ឯក្សា សតីពីលក្សាណ្ៈសម្ែតតិសុំរ ៀបចំបរងាីតតំបន់របតិក្សភណ្ឌ រនោះ បស់ម្នាី ប ាិា នរខតត
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បនាា យមាន ័យ ក្សនុងឆ្មន ២ំ០១៨)។ នម្កា សិក្សាប្ាវប្ាវ បស់នាយក្សោា នតំបន់របតិក្សភណ្ឌ ននប្ក្សសួង
ប ាិា ន  ន ក្សរឃញីមានវតតមាន ូបរាងផូ្សុីលរផ្សងៗរៅក្សនុងតំបន់រនោះ។  

សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

 តំបន់របតិក្សភណ្ឌ រនោះ  មានរទសភាពាអ តរៅរពលលដលរយងីរឡងីរៅរមី្លពីរលីកំ្សពូលភនំ រហ្យី
ររអាចរយរន់ប្ពោះអាទិតយអសតងគត និងរមី្លរឃញីប្ក្សរងសិ រីាភ័ណ្ នផ្ងលដ  ាពិរសស មានោអ ង
លដលរភ្ៀវរទសច អាចចូលរលងក្សម្ានត នប្បក្សបរោយសុវតាិភាព និងរសក្សតីសបាយ កី្សរាយលថ្ម្រទៀតផ្ង 
(https://visitcambodia.travel/kh/item/view/)។ 

https://visitcambodia.travel/kh/item/view/
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៤.២៥. តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិ ភនំាវ យ 

ាា នភាពទូរៅ និងទីនងំភូមិ្ាស្រសត 

តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិភនំាវ យ ប្តូវ នបរងាីតរឡីងរោយអនុប្កឹ្សតយរលខ ៧២ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី២៥ លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០២០ លដលមាននផ្ាដីស ុប ១៦ហ្កិ្សន សាិតក្សនុងភូមិ្ាស្រសតសង្កា ត់អូ អំបិល 
ប្ក្សរងសិ រីាភ័ណ្ រខតតបនាា យមាន ័យ។ អនុប្កឹ្សតយមានរោលបំណ្ងដូចតរៅ៖ 

- កា ពា តួនាទីលផ្នក្សប្បព័នធរអកូ្សឡូសុីសប្មាប់ាប្បរយា ន៍ បស់ម្នុសសប្រប់ ំនាន់ 
- ក្សប្មិ្តដល់កា រប្បីប្ ស់ធនធាន ីវៈចប្ម្រោះ ធនធានធម្មាតិ ធនធានវបែធម៌្ និងមុ្ខង្ក ននតំបន់រនោះ  
- កា ពា រាភ័ណ្ភាព រទសភាពធម្មាតិ និងតនម្េធម្មាតិននតំបន់រនោះសប្មាប់បរប្មី្ដល់កា ក្សម្ានត 
កា ទសសនា កា អប់  ំកា សិក្សាប្ាវប្ាវវទិាាស្រសត និង ំរនឿ លដលប្រប់សក្សម្មភាពទងំរនោះ ពំុបងា
កា រំរាម្កំ្សលហ្ងដល់ប ាិា ន ធម្មាតិ និងវបែធម៌្រៅក្សនុងមូ្លោា ន 

- ផ្តល់រសវាក្សម្មធម្មាតិ និងវបែធម៌្សប្មាប់កា រប្បីប្ ស់ប្បក្សបរោយនិ នត ភាព 
- រលីក្សក្សម្ពស់កា ចូល មួ្ បស់សហ្រម្ន៍មូ្លោា ន ក៏្សដូចាាធា ណ្ នក្សនុងកា  មួ្ចំលណ្ក្សដល់
កា ប្រប់ប្រង កា កា ពា  និងកា អភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះ ធនធានធម្មាតិ និងរបតិក្សភណ្ឌ វបែធម៌្ក្សនុងតំបន់។ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

សកាត នុពលធនធានធម្មាតិ 

រៅមាននប្ពរ ដុីោះរប្ចីន និងមានវតតមានសតវនប្ព (ឯក្សា សតីពីលក្សាណ្ៈសម្ែតតិសុំរ ៀបចំបរងាីត
តំបន់របតិក្សភណ្ឌ រនោះ បស់ម្នាី ប ាិា នរខតតបនាា យមាន ័យ ក្សនុងឆ្មន ២ំ០១៨)។ នម្កា សិក្សាប្ាវប្ាវ
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 បស់នាយក្សោា នតំបន់របតិក្សភណ្ឌ ននប្ក្សសួងប ាិា ន  ន ក្សរឃញីមានវតតមាន ូបរាងផូ្សុីលរផ្សងៗរៅ
ក្សនុងតំបន់រនោះ។ 

សកាត នុពលរទសច ណ៍្ធម្មាតិ 

 តំបន់របតិក្សភណ្ឌ រនោះ រដីម្រឡយីមានរឈាម ោះា ភនំាវ យសុីសុផុ្ន មានប្ពោះសងឃរង់រៅារប្ចីនអងគ 
និងមានអាប្សម្ លដលាទីក្សលនេងលដលប្បាពល ដាមាន ំរនឿខាេ ងំ (ឯក្សា សតីពីលក្សាណ្ៈសម្ែតតិសុំរ ៀបចំ
បរងាីតតំបន់របតិក្សភណ្ឌ រនោះ បស់ម្នាី ប ាិា នរខតតបនាា យមាន ័យ ក្សនុងឆ្មន ២ំ០១៨)។  
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៥. វារយសពទ (ចាបស់តពីីតំបន់ការពារធម្មជាតិ, ឆ្ន ២ំ០០៨) 
  តំបន់កា ពា ធម្មាតិៈ តំបន់កា ពា ធម្មាតិសំរៅដល់តំបន់ននលដនដីសម្ែតតិាធា ណ្ៈ បស់ ដា 
 មួ្មានលដនដីរោក្ស ឬ លដនទឹក្ស  មួ្ទងំរែន សមុ្ប្ទ និងសមុ្ប្ទសាិតរៅក្សនុងតំបន់លដលទទួលាគ ល់រោយ
បញ្ាតតិននចាប់ ឬ តំបន់លដលបរងាីតថ្មីក្សនុងលដនសម្ាកិ្សចច បស់ប្ក្សសួងប ាិា ន។ តំបន់ទងំរនាោះមានា ៈ
សំខាន់ទងំលផ្នក្ស ូបាស្រសត និងលផ្នក្ស ីវាស្រសតលដលតប្មូ្វឱ្យមានកា ប្រប់ប្រងនម្ចាប់ ក្សនុងរោលបំណ្ង
កា ពា  និងលថ្ទ ីំវៈចប្ម្រោះ ធនធានធម្មាតិ និងធនធានវបែធម៌្ រហ្យីប្តូវ នប្រប់ប្រងប្បក្សបរោយ
និ នត ភាពប្រប់ ំនាន់ រដីម្ែផី្លប្បរយា ន៍ប ាិា ន សងគម្ និងរសដាកិ្សចច។ 
  ឧទានាតិៈ សំរៅដល់តំបន់ធម្មាតិក្សនុងលដនដីរោក្ស និង/ឬ លដនទឹក្សលដលប្តូវ នកំ្សណ្ត់រដីម្ែ៖ី 
 ក្ស. កា ពា តួនាទីខាងលផ្នក្សប្បព័នធរអកូ្សឡូសុីមួ្យ ឬ រប្ចីន  បស់តំបន់លដល នកំ្សណ្ត់សប្មាប់ា

ប្បរយា ន៍ដល់ម្នុសសប្រប់ ំនាន់។ 
 ខ. ក្សប្មិ្តដល់កា រប្បីប្ ស់លដលអាចរធវីឱ្យ ឬ បំផ្េិចបំផ្ទេ ញដល់ធនធាន ីវៈចប្ម្រោះ ធនធានធម្មាតិ 

ធនធានវបែធម៌្ និងមុ្ខង្ក តួនាទី បស់តំបន់រនាោះ ាមួ្យនឹងរោលបំណ្ងននកា កំ្សណ្ត់តំបន់។ 
 រ. ផ្តល់ាមូ្លោា នសប្មាប់កា ក្សម្ានត កា ទសសនា កា អប់  ំកា សិក្សាប្ាវប្ាវវទិាាស្រសត និង

 ំរនឿ លដលប្រប់សក្សម្មភាពទងំរនោះពំុបងាកា រំរាម្កំ្សលហ្ងដល់ប ាិា ន ធម្មាតិ និងវបែធម៌្រៅ
ក្សនុងមូ្លោា ន។  

  លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ពៈ សំរៅដល់តំបន់ក្សនុងលដនដីរោក្ស ឬ លដនទឹក្ស លដលតប្មូ្វឱ្យមានកា រធវីអនតរារម្ន៍
យា៉ា ងសក្សម្មសប្មាប់បំរពញរោលបំណ្ងប្រប់ប្រង រដីម្ែធីានាឱ្យមានកា លថ្ទទីំ ប្ម្ក្ស និង/ឬ រដីម្ែបំីរពញ
លក្សាខណ្ឌ ច ំច់សប្មាប់ប្បរភទណ្តមួ្យននសតវ ឬ  ុក្សាាតិ។ 
 តំបន់កា ពា រទសភាពៈ សរំៅដល់តំបន់ននលដនដីរោក្ស និង/ឬ លដនទឹក្ស លដលតំបន់រនាោះទទួល ង
អនត អំរពី បស់ម្នុសសរៅរលីធម្មាតិ រោយបរងាីត នាតំបន់លដលមានលក្សាណ្ៈលបេក្ស ខាងលផ្នក្សរាភ័ណ្
ភាពធម្មាតិ ឬ លក្សនចនរអកូ្សឡូសុី ឬ វបែធម៌្ និងាទូរៅសម្ែូ រោយ ីវៈចប្ម្រោះ។ កា លថ្ ក្សាអនត អំរពីា
ប្បនពណី្លបបរនោះមានា ៈសំខាន់ាអាយុ ីវតិចំរពាោះកិ្សចចកា ពា  លថ្ ក្សា និងកា វវិឌ្ឍតំបន់លបបរនោះ។ 
 តំបន់រប្បីប្ ស់រប្ចីនយា៉ា ងៈ សំរៅដល់តំបន់ក្សនុងលដនដីរោក្ស និង/ឬ លដនទឹក្សលដលក្សនុងរនាោះ មាន
សម្ែូ រោយប្បព័នធធម្មាតិលដលពំុទន់ ងកា បំផ្េិចបំផ្ទេ ញ និងលដលតប្មូ្វឱ្យមានសក្សម្មភាពប្រប់ប្រងរដីម្ែី
ធានាកា កា ពា  និងកា លថ្ទធំនធាន ីវៈចប្ម្រោះ និងប្បព័នធរអកូ្សឡូសុីសប្មាប់រពលយូ អលងវង។ ទនាឹម្នឹង
រនាោះលដ  អាចផ្តល់ផ្លិតផ្ល និងរសវាក្សម្មធម្មាតិសប្មាប់កា រប្បីប្ ស់នម្តប្មូ្វកា  បស់សហ្រម្ន៍។   
 តំបន់រា៉ា ម្ា ៈ សំរៅដល់តំបន់ដីរសីម្លដលររចត់ទុក្សថ្ន ាតំបន់មានា ៈសំខាន់លផ្នក្សរអកូ្សឡូសុី 
ឬ  ីវៈចប្ម្រោះាលក្សាណ្ៈអនត ាតិ។ 
 តំបន់ឋបនីយ ីវម្ណ្ឌ លៈ សំរៅដល់តំបន់តំណ្តងឱ្យប្បព័នធរអកូ្សឡូសុីមានា ៈសំខាន់ និងពំុ ង
នូវកា ខូចខាតខាេ ងំ រហ្យីព័ទធ ំុវញិរៅរោយតំបន់រប្បីប្ ស់រោយនិ នត ភាព លដលអនុញ្ា តឱ្យមាន
សក្សម្មភាពម្នុសសក្សនុងក្សប្មិ្តមួ្យាកំ្សណ្ត់។   
 តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាតិៈ សំរៅដល់តំបន់ក្សនុងលដនដីរោក្ស និង/ឬ លដនទឹក្ស លដលតំបន់រនាោះមាន
លក្សាណ្ៈពិរសសពីធម្មាតិ ឬ ពាក់្សក្សណ្តត លលក្សនចនធម្មាតិ និងមានតនម្េរលចរធាេ  ឬ លបេក្សពីររ រោយា 
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តំបន់រនាោះមានរោយក្សប្ម្ មានរុណ្ភាពាតំណ្តងឱ្យប្បព័នធធម្មាតិនានា ឬ មានរុណ្ភាពខាងលផ្នក្ស
រាភ័ណ្ភាព ឬ ា ៈសំខាន់ខាងលផ្នក្សវបែធម៌្។ 
 ឧទានាតិសមុ្ប្ទៈ សំរៅដល់តំបន់រែន សមុ្ប្ទ ទទួលឥទធិពល ំរនា សមុ្ប្ទោយឡាំមួ្យនឹង
ទឹក្សពីនប្ពភនំ  មួ្ទងំរកាោះប្របដណ្ត ប់រោយនប្ពរ  ី ុក្សាាតិ សតវនប្ព និងម្ចឆាតិប្រប់ប្បរភទ មានលក្សាណ្ៈ
ប្បវតតិាស្រសត និងតនម្េវបែធម៌្ រហ្យីតំបន់រនោះប្តូវ នទទួលាគ ល់រោយចាប់ និងប្រប់ប្រងឱ្យមានប្បសិទធភាព។ 
  ីវៈចប្ម្រោះ: សំរៅដល់បណ្តត ា ពាងគកាយខុសៗោន រៅក្សនុងប្បរភទលតមួ្យ ឬ ប្បរភទរផ្សងោន  
និងបណ្តត ា ពាងគកាយ ស់ននប្រប់លំោប់ថ្នន ក់្ស និងប្បភពទងំអស់  មួ្ទងំប្បព័នធរអកូ្សឡូសុីលដនដីរោក្ស 
លដនសមុ្ប្ទ លដនទឹក្សាប និងបណ្តត ទំនាក់្សទំនងរអកូ្សឡូសុី លដលរៅក្សនុងរនាោះមានប្បព័នធរអកូ្សឡូសុីទងំរនោះ។  
៦. តួនាទី និងភាររិចចរបស ់ន.ដ្.គ្.  
 រយាងនម្ប្បកាសរលខ ១៩៩ ប្ប.ក្ស ប.សា ចុោះនថ្ៃទី២៣ លខមី្នា ឆ្មន ២ំ០១៧  បស់ប្ក្សសួងប ាិា ន 
នាយក្សោា នអភិ ក្សសតំបន់កា ពា ធម្មាតិដីរោក្សខាងរ ីងបឹងទនេាប (ន.ដ.រ. ) មានតួនាទី និងភា កិ្សចច 
ដូចខាងរប្កាម្៖ 

- រ ៀបចំរសចក្សតីប្ពាងរោលនរយា យ លិខិតបទោា នរតិយុតត លផ្នកា  និងថ្វកិា រលីក្សសាួយកិ្សចច
សហ្កា ាមួ្យអនក្សពាក់្សព័នធ និងក្សាងសម្តាភាពម្ស្រនតីនាយក្សោា ន អភិវឌ្ឍធនធានម្នុសស
ប្រប់ប្រងហ្ ិញ្ាវតាុ អរងាតនម្ោនកា ង្ក នផ្ាក្សនុង និងប្រប់ប្រងកា ង្ក  ដា លនានាលដលពាក់្សព័នធ
នឹងតួនាទីភា កិ្សចច បស់នាយក្សោា ន 

- រ ៀបចំយុទធាស្រសតលផ្នកា ប្រប់ប្រង លផ្នកា សក្សម្មភាព និងរោលកា ណ៍្លណ្នាបំរចចក្សរទស
សប្មាប់ប្រប់ប្រងតំបន់កា ពា ធម្មាតិដីរោក្សខាងរ ីងបឹងទរនេាប  

- រ ៀបចំកំ្សណ្ត់ប្ពំប្បទល់ លបងលចក្សតំបន់ប្រប់ប្រង រធវីលផ្នទី និងរ ោះបរង្កគ លប្ពំប្បទល់តំបន់
កា ពា ធម្មាតិដីរោក្សខាងរ ីងបឹងទរនេាប 

- សិក្សាប្ាវប្ាវ និងរ ៀបចំទិននន័យប្បរភទសតវ និង ុក្សាាតិ ាពិរសសប្បរភទសតវ និង ុក្សាាតិ 
លដលមានរោយក្សប្ម្ ង្កយ ងរប្ោោះ កំ្សពុង ងរប្ោោះ និង ិតផុ្តពូ រៅក្សនុងតំបន់កា ពា ធម្មាតិដី
រោក្សខាងរ ីងបឹងទរនេាប 

- កា ពា  អភិ ក្សស និងាត  ធនធានធម្មាតិក្សនុងតំបន់កា ពា ធម្មាតិដីរោក្សខាងរ ីងបឹងទរនេាប
ឱ្យមាននិ នត ភាព 

- ចូល ួម្ចំលណ្ក្សក្សនុងកា រលីក្សក្សម្ពស់ ីវភាព លថ្ ក្សាប្បនពណី្ ទំរនៀម្ទំោប់ បស់សហ្រម្ន៍
មូ្លោា ន លដល ស់រៅក្សនុងតំបន់កា ពា ធម្មាតិដីរោក្សខាងរ ីងបឹងទរនេាប 

- ចូល មួ្ចំលណ្ក្សកាត់បនាយកា បរញ្ចញឧសម័នផ្ាោះក្សញ្ច ក់្សពីកា  ត់បង់ និងរ ច លឹនប្ពរ  ី
- ចូល មួ្ចំលណ្ក្សបង្កា   និងកាត់បនាយហានិភ័យរប្ោោះម្ហ្នតរាយធម្មាតិ  
- រក្សៀ រ  ំនួយហ្ ិញ្ាវតាុ និងបរចចក្សរទសពីនដរូអភិវឌ្ឍន៍ សប្មាប់ោបំ្ទដល់កា អភិ ក្សសតំបន់
កា ពា ធម្មាតិដីរោក្សខាងរ ីងបឹងទរនេាបប្បក្សបរោយនិ នត ភាព 

- សប្ម្បសប្មួ្លកា អនុវតតររប្មាងរៅក្សនុងតំបន់កា ពា ធម្មាតិដីរោក្សខាងរ ីងបឹងទរនេាប 
- រ ៀបចំលផ្នកា ប្រប់ប្រង និងចត់វធិានកា ទប់ាា ត់រភេីងរែោះនប្ពក្សនុងតំបន់កា ពា ធម្មាតិដីរោក្ស
ខាងរ ីងបឹងទរនេាប 
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- នម្ោន ប្តួតពិនិតយកា អនុវតតលិខិតបទោា នរតិយុតត និងរោលកា ណ៍្លណ្នាបំរចចក្សរទសក្សនុង
កា ប្រប់ប្រងតំបន់កា ពា ធម្មាតិដីរោក្សខាងរ ីងបឹងទរនេាប 

- អប់ ផំ្សពវផ្ាយដល់ាធា ណ្ ន រដីម្ែចូីល មួ្លថ្ ក្សា និងកា ពា ធនធានធម្មាតិក្សនុងតំបន់
កា ពា ធម្មាតិដីរោក្សខាងរ ីងបឹងទរនេាប 

- ចត់វធិានកា ប្ាវប្ាវ ទប់ាា ត់ និងបស្រង្កា បបទរលមីសធនធានធម្មាតិក្សនុងតំបន់កា ពា ធម្មាតិ
ដីរោក្សខាងរ ីងបឹងទរនេាប 

- រ ៀបចំសំណំុ្រ ឿង និងរោោះប្ាយបទរលមីសធនធានធម្មាតិ និងប ាិា ននម្នីតិវធីិក្សនុងតំបន់
កា ពា ធម្មាតិដីរោក្សខាងរ ីងបឹងទរនេាប 

- សហ្កា ាមួ្យអងគភាពមានសម្តាកិ្សចច នដរូអភិវឌ្ឍន៍ និងអងគកា នដរូ រដីម្ែកីា ពា អភិ ក្សស និង
សរស្រង្កគ ោះសតវនប្ព 

- សប្ម្បសប្មួ្ល និងអនុវតតកិ្សចចប្ពម្រប្ពៀង អនុសញ្ា  និងពិធីា  ពាក់្សព័នធនឹងតំបន់កា ពា ធម្មាតិ
ដីរោក្សខាងរ ីងបឹងទរនេាប 

- ពប្ងឹង ពិនិតយនម្ោនកា អនុវតតកា ង្ក ប្រប់ប្រងតំបន់កា ពា ធម្មាតិថ្នន ក់្សរប្កាម្ាតិ 
- រ ៀបចំ  យកា ណ៍្ប្បចលំខ ប្តីមាស ែមាស នពវមាស និងប្បចឆំ្មន  ំ
- ទទួលអនុវតតភា កិ្សចចរផ្សងៗរទៀតនម្កា ប្បរល់ ូនពីអរគនាយក្ស។ 

៧. ឯរស្ថរគោង 
ប្បកាសរលខ ០២០ ប្បក្ស.ក្សសក្ស ចុោះនថ្ៃទី២៥ លខម្ក្សរា ឆ្មន ២ំ០០៧ សតីពីចំណ្តត់ថ្នន ក់្ស និងបញ្ជ ីរឈាម ោះ

ប្បរភទសតវនប្ព  បស់ប្ក្សសួងក្សសិក្សម្ម  ុកាា ប្បមាញ់ និងរនាទ 

ប្ក្សសួងប ាិា ន (២០១៧) លផ្នកា យុទធាស្រសតាតិសប្មាប់ប្រប់ប្រងតំបន់កា ពា ធម្មាតិ 
ឆ្មន ២ំ០១៧-២០៣១  

ប្ក្សសួងប ាិា ន (២០១៧) ក្សម្មវធិីប្រប់ប្រងឧទានាតិប្ពោះ ័យវ មន័-នររាតតម្  »ភនំរូលលន  «  
២០១៨-២០២៧ 

ប្ក្សសួងប ាិា ន (២០១៧)   រោលកា លណ្នាសំតីពីកា កំ្សណ្ត់លបងលចក្សតំបន់ក្សនុងតំបន់កា ពា ធម្មាតិ
ប្ក្សសួងប ាិា ន (២០១៨) ធនធានរប្ម្បនប្ពរ កី្សម្ពុាឆ្មន ២ំ០១៦ 

  ប្ក្សសួងប ាិា ន (២០១៩)   យកា ណ៍្បូក្សស ុបលទធផ្លកា ង្ក ប្រប់ប្រងប្បព័នធតំបន់កា ពា 
ធម្មាតិប្បចឆំ្មន ២ំ០១៩ និងទិសរៅកា ង្ក អនុវតត២០២០ 

Seng Kim Hout, Pech Bunnat, Poole, C. M., Tordoff, A. W., Davidson,P. and Delattre, 
E. (2003) Directory of Important Bird Areas in Cambodia: key sites for conservation. 
Phnom Penh: Department of Forestry and Wildlife, Department of Nature Conservation and 
Protection, BirdLifeInternational in Indochina and the Wildlife Conservation Society 
CambodiaProgramme 
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ឧបសម្ព័នធ១៖ ប្បព័នធតំបន់កា ពា ធម្មាតិ និង របៀងអភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះឧតត  ភូមិ្ាស្រសតខាងរ ីងបឹងទរនេាប 

ល.  តំបន់កា ពា ធម្មាតិ 
នផ្ាប្ក្សឡា 
(ហ្.ត) 

សាិតក្សនុង 
ភូម្ិាស្រសតរខតត 

បរងាីតរឡងីរោយ 

ឧទានាតិ (១ ក្សលនេង) ៣៧.៥០០ 

១ 
ប្ពោះ ័យវ មន័-នររាតតម្  
«ភនំរូលលន» 

៣៧.៥០០ រសៀម្រាប 
ប្ពោះរា ប្ក្សឹតយ ចុោះនថ្ៃទី០១ លខវចិឆិកា 
ឆ្មន ១ំ៩៩៣ 

   លដន ប្ម្ក្សសតវនប្ព (៧ ក្សលនេង) ១.៤២៩.៤២២ 

២ រូលលន-ប្ពហ្មរទព ៤០២.៥០០ 
ប្ពោះវហិា  រសៀម្រាប 
និងឧតត មាន ័យ   

ប្ពោះរា ប្ក្សឹតយ ចុោះនថ្ៃទី០១ លខវចិឆិកា 
ឆ្មន ១ំ៩៩៣ 

៣ បឹងលព  ២៤២.៥០០ 
ក្សំពង់ធំ ប្ពោះវហិា  និង
រសៀម្រាប 

ប្ពោះរា ប្ក្សឹតយ ចុោះនថ្ៃទី០១ លខវចិឆិកា 
ឆ្មន ១ំ៩៩៣ 

៤ «នប្ពឡង់» ៤៣១.៦៨៣ 
សាឹងលប្តង ក្សំពង់ធំ 
ប្ក្សរចោះ និងប្ពោះវហិា  

អនុប្ក្សឹតយរលខ ៧៤ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី០៩ លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០១៦ 

៥ ប្ពោះ កា  ៩០.៣៦១ ប្ពោះវហិា  
អនុប្ក្សឹតយរលខ ៧៥ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី០៩ លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០១៦ 

៦ លែប ១៩០.០២៧ 
ប្ពោះវហិា  និង  
សាឹងលប្តង 

អនុប្ក្សឹតយរលខ ៧៩ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី០៩ លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០១៦ 

៧ «ភនំរនន ត-ភនំពក្ស» ៤២.០៩៧ 
ប្ពោះវហិា  និង
រសៀម្រាប 

អនុប្ក្សឹតយរលខ ១៤៣ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី៣១ លខសីហា ឆ្មន ២ំ០១៧ 

៨ «សងឃ ុកាា វន័» ៣០.២៥៤ ឧតត មាន ័យ 
អនុប្ក្សឹតយរលខ ៤៩ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី៥ លខរម្ា ឆ្មន ២ំ០១៨ 

តំបន់កា ពា រទសភាព (៨ ក្សលនេង) ១៤៤.៧៩៤ 

៩ អងគ  ១០.៨០០ រសៀម្រាប 
ប្ពោះរា ប្ក្សឹតយ ចុោះនថ្ៃទី០១ លខវចិឆិកា  
ឆ្មន ១ំ៩៩៣ 

១០ ប្ពោះវហិា  ៥.០០០ រខតតប្ពោះវហិា  
ប្ពោះរា ប្ក្សឹតយ ចុោះនថ្ៃទី០១ លខវចិឆិកា  
ឆ្មន ១ំ៩៩៣ 

១១ បនាា យឆ្មម   ៨១.២០០ 
បនាា យមាន ័យ និង
ឧតត មាន ័យ 

ប្ពោះរា ប្ក្សឹតយ ចុោះនថ្ៃទី០១ លខវចិឆិកា  
ឆ្មន ១ំ៩៩៣  

១២ 
ទំនាបខាងរ ីងទរនេាប 
(សតវខសឹបៈ ប្ទាម្រគី, ទួលរប្រីល, 
 រាយ, ចុងដូង, រាា ង និង ីលប្ក្សង)   

៣១.១៥៩ ក្សំពង់ធំ និងរសៀម្រាប 
អនុប្ក្សឹតយរលខ ៨៨ អនប្ក្ស.បក្ស 
ចុោះនថ្ៃទី០៩ លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០១៦ 

១៣ អាងប្តពាងំថ្ម ១២.៦៥០ បនាា យមាន ័យ 
អនុប្ក្សឹតយរលខ ១០០ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី២៣ លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០១៦ 

១៤ 
«ប្ ាទ កាន (ប្ពោះខ័ន 
ក្សំពង់ាវ យ)» 

២.១២៤ ប្ពោះវហិា  
អនុប្ក្សឹតយរលខ ១៤៤ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី៣១ លខសីហា ឆ្មន ២ំ០១៧ 

១៥ « នាម្ដូនសំ» ១.៤២៣ បនាា យមាន ័យ 
អនុប្ក្សឹតយរលខ ១៥ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី០៨ លខកុ្សម្ាៈ ឆ្មន ២ំ០១៨ 

១៦ «សំបូ នប្ពរុក្ស» ៤៣៨ ក្សំពង់ធំ 
អនុប្ក្សឹតយរលខ ៣៩ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី១៣ លខម្ីនា ឆ្មន ២ំ០១៨ 
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តំបន់រា៉ា ម្ា  (២ ក្សលនេង) ៣៧.២៩៣ 

១៧ តំបន់រា៉ា ម្ា បឹងទរនេឆ្មម   ២៨.០០០ ក្សំពង់ធំ និងរសៀម្រាប 
ប្ពោះរា ប្ក្សម្រលខ នស. ក្សម្.១២៩៦.
៣៤ ចុោះនថ្ៃទី២៤ លខធនូ ឆ្មន ១ំ៩៩៦ 

១៨ តំបន់រា៉ា ម្ា សាឹងលសន ៩.២៩៣ ក្សំពង់ធំ 
អនុប្ក្សឹតយរលខ ១៥១ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី២ លខវចិឆិកា ឆ្មន ២ំ០១៨ 

តំបន់របតិក្សភណ្ឌ ធម្មាត ិ(៧ ក្សលនេង) ២៧.២៦៩,៤១ 

១៩ ភនំលតែង ២៥ .២៦៩,៤១ ប្ពោះវហិា  
អនុប្ក្សឹតយរលខ ១៨៩ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី១៣ លខក្សញ្ា  ឆ្មន ២ំ០១៦ 

២០ ភនំ ញ្ជ ងំ ១៩ បនាា យមាន ័យ 
អនុប្ក្សឹតយរលខ ៦៥ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី២៥ លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០២០ 

២១ ភនំប្ពោះរនប្តប្ពោះ ១៣ បនាា យមាន ័យ 
អនុប្ក្សឹតយរលខ ៦៨ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី២៥ លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០២០ 

២២ ភនំប្ពោះ-ភនំលវង ១.៥០០ បនាា យមាន ័យ 
អនុប្ក្សឹតយរលខ ៦៩ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី២៥ លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០២០ 

២៣ ភនំយាយសំ ៤១៦ បនាា យមាន ័យ 
អនុប្ក្សឹតយរលខ ៧០ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី២៥ លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០២០ 

២៤ ភនំ ក្ស់ ៣៦ បនាា យមាន ័យ 
អនុប្ក្សឹតយរលខ ៧១ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី២៥ លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០២០ 

២៥ ភនំាវ យ ១៦ បនាា យមាន ័យ 
អនុប្ក្សឹតយរលខ ៧២ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី២៥ លខឧសភា ឆ្មន ២ំ០២០ 

នផ្ាដសី ុបប្បព័នធតំបន់កា ពា ធម្មាតិ  
(២៥ ក្សលនេង) 

១.៦៧៦.២៧៨,៤១ 

 របៀងអភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះប្បព័នធតំបន់កា ពា ធម្មាតិ 

២៦  របៀងអភិ ក្សស ីវៈចប្ម្រោះឧតត  ៥០០.៨១០ 
 អនុប្ក្សឹតយរលខ ០៧ អនប្ក្ស.បក្ស  
ចុោះនថ្ៃទី២៦ លខម្ក្សរា ឆ្មន ២ំ០១៧ 
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ឧបសម្ព័នធ២៖ ប្បរភទសតវនប្ពកំ្សពុងទទួល ងកា រំរាម្កំ្សលហ្ងរៅរលីពិភពរោក្ស លដលមានវតតមានរៅ
ក្សនុងតំបន់រទសភាពលប៉ាក្សខាងរ ីងននប្បរទសក្សម្ពុា  

ក្ស. ថ្និក្សសតវ  

ល.  រឈាម ោះប្បរភទសតវ រឈាម ោះាភាាអង់ររេស រឈាម ោះវទិាាស្រសដ ចណំ្តត់ថ្នន ក់្ស 
IUCN RedList 

ចណំ្តត់ថ្នន ក់្ស
រៅក្សម្ពុា 

១ ពប្ងូល Sunda Pangolin Manis javanica CR ក្សប្ម្ 
២ ក្សំពីងដូង Owston’s civet Hemigalus owstoni  EN បងគួ  
៣ ខាេ ដំបង ឬ ខាេ ធំ   Tiger Panthera tigris EN  ិតផុ្តពូ  
៤ លែានប្ព Dhole Cuon alpinus EN ក្សប្ម្ 
៥ ដំ  ី Asian Elephant Elephas maximus EN  ិតផុ្តពូ  
៦ ទរនាង Banteng Bos javanicus  

 

EN ក្សប្ម្ 
៧ រទចថ្នព ល់រលឿង Yellow-cheeked Gibbon Hylobates gabriellae EN ក្សប្ម្ 
៨ រទចម្ាុដ Pileated gibbon Hylobates pileatus EN ក្សប្ម្ 
៩ រភររាម្ប្ចមុ្ោះ Hairy-nosed Otter Lutra sumatrana EN ក្សប្ម្ 
១០  មាងំ Eld's Deer Rucervus eldii  EN  ិតផុ្តពូ  
១១ ាវ ប្ក្សវា៉ា ត់ ឬ ាវ ក្សនាុយស Red-shanked Douc Langur Pygathrix nemaeus EN ក្សប្ម្ 
១២ ាវ ប្ពាម្ Indochinese Lutung Trachypithecus germaini EN បងគួ  
១៣ ខាេ  ខិន Leopard Panthera pardus VU ក្សប្ម្ 
១៤ ខាេ ប្ត ី Fishing Cat Prionailurus viverrinus VU បងគួ  
១៥ ខាេ ពពក្ស Clouded Leopard Neofelis nebulosi VU  ិតផុ្តពូ  
១៦ ខាេ ឃមុធំំ Asiatic Black Bear Ursus thibetanus VU  ិតផុ្តពូ  
១៧ ខាេ ឃមុតូំច Sun bear Helarctos malayanus VU ក្សប្ម្ 
១៨ ខាេ ប្តី Fishing Cat Prionailurus viverrinus VU បងគួ  
១៩ ខាីង Gaur Bos gaurus VU ក្សប្ម្ 
២០ ប្ ូក្សរពាន Greater Hog Badger Arctonyx collaris VU ក្សប្ម្ 
២១ រប្បីស Sambar Cervus unicolor VU បងគួ  
២២  ញីប្បរផ្ោះ Bengal slow Loris Nycticebus bengalensis VU ក្សប្ម្ 
២៣  ញីរភេីង Pygmy Slow Loris Nycticebus pygmaeus VU ក្សប្ម្ 
២៤ ាវ រប្នស Southern Pig-tailed Macaque 

Macaque 
Macaca nemestrina VU បងគួ  

២៥ ាវ អងាត់ Stump-tailed Macaque Macaca arctoides VU ក្សប្ម្ 
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ខ. សតវាេ ប  

ល.  រឈាម ោះប្បរភទសតវ រឈាម ោះាភាាអង់ររេស រឈាម ោះវទិាាស្រសដ ចណំ្តត់ថ្នន ក់្ស 
IUCN Redlist 

Red List 

ចណំ្តត់ថ្នន ក់្ស
រៅក្សម្ពុា 

១ នម តរនន ត Slender-billed Vulture Gyps tenuirostris CR ក្សប្ម្ 
២ នម តរផ្ោះ White-rumped Vulture Gyps bengalensis CR ក្សប្ម្ 
៣ នម តរភេីង Red-headed Vulture Sarcogyps calvus CR ក្សប្ម្ 
៤ ប្តយងយក្សស Giant Ibis Pseudibis gigantea CR  ិតផុ្តពូ  
៥ ប្តយងចងាំក្សស White-shouldered Ibis Pseudibis davisoni CR  ិតផុ្តពូ  
៦ រកាៃ ក្ស Green Peafowl Pavo muticus   EN ក្សប្ម្ 
៧ ប្តដក្ស់ធំ Greater Adjutant  Leptoptilos dubius EN  ិតផុ្តពូ  
៨ ទនប្ពាេ បស White-winged Duck Asarcornis scutulata EN  ិតផុ្តពូ  
៩ ពពូលទឹក្ស Masked Finfoot Heliopais personata EN  ិតផុ្តពូ  
១០ កុ្សក្សពាក្ស់អំរ ោះ Asian Woollyneck Ciconia episcopus VU ក្សប្ម្ 
១១ រក្សងក្សងធំ Great Hornbill Buceros bicornis VU ក្សប្ម្ 
១២ រប្ក្សៀល Sarus Crane Antigone antigone VU ក្សប្ម្ 
១៣ ប្តដក្ស់តូច Lesser Adjutant  Leptoptilos javanicus VU ក្សប្ម្ 
១៤ ប្តរសោះដំ  ី Great Slaty Woodpecker Mulleripicus pulverulentus VU បងគួ  
១៥ ពពូលក្សាលប្ពលលត Pale-capped Pigeon Columba punicea VU ក្សប្ម្ 
១៦ ម្ិនទន់មានរឈាម ោះលខម       

(ប្បរភទថ្មីក្សនុងអម្ែូ អក្ស) 

 

Indian Spotted Eagle Clanga hastata VU  

រ. ឧ ងគសតវ 

ល.  រឈាម ោះប្បរភទសតវ រឈាម ោះាភាាអង់ររេស រឈាម ោះវទិាាស្រសដ ចណំ្តត់ថ្នន ក់្ស 
IUCN Redlist 

 

ចណំ្តត់ថ្នន ក់្ស
រៅក្សម្ពុា 

១ អរណ្តី ក្សប្ពិច Yellow-headed Tortoise Indotestudo elongata EN បងគួ  
២ អរណ្តី ក្សប្ក្សបីក្សាលរលឿង Yellow-headed Temple 

Turtle 
Heosemys annandalii EN បងគួ  

៣ ក្សនាធ យអាសីុ Asiatic Softshell Turtle Amyda cartilaginea VU បងគួ  
៤ ពស់លវក្ស នាម្ King Cobra Ophiophagus hannah  VU ក្សប្ម្ 
៥ ពស់ថ្នេ ន់តូច Burmese Python Python bivittatus VU បងគួ  
៦ អរណ្តី ក្សបិទមុ្ខសនូក្សរមម  Southeast Asian Box Turtle Cuora amboinensis VU បងគួ  
៧ អរណ្តី ក្សសក្សល Mekong Snail-eating Turtle Malayemys subtrijuga VU បងគួ  
៨ អរណ្តី ក្សរាម្ញី Giant Asian Pond Turtle Heosemys grandis VU បងគួ  
៩ អរណ្តី ក្សលក្សអក្សរមម  Black Marsh Turtle Siebenrockiella crassicollis VU បងគួ  

សមាគ ល់៖ រយាងនម្បញ្ជ ីប្ក្សហ្ម្ បស់អងគកា  IUCN ប្បរភទសតវនប្ពទទួល ងកា រំរាម្ក្សំលហ្ងក្សនុងពិភពរោក្ស 
(Globally Threatened Species)  មួ្មាន៣ចណំ្តត់ថ្នន ក្ស់ ១) ប្បរភទ ិតផុ្តពូ  (Critically Endangered = 
CR), ២) ប្បរភទ ងរប្ោោះថ្នន ក្ស់ (Endangered = EN) និង ៣) ប្បរភទង្កយ ងរប្ោោះ (Vulnerable = VU)។ 


