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អាចប្រ�មូូលក្នុុ�ងឆ្នាំំ�បន្ទាាប់់ ដោ�យមានការបាំំងពពកបន្តតបន្ទាាប់់គ្នាា។ អ្ននកអង្កេ�េតព្រៃ�ៃឈើ�ើ ជាសាកល (GFW) បានផ្តតល់់អនុុសាសក្នុុ�ង
ការធ្វើ��ច
ើ លនាជាមធ្យយមក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លបីីឆ្នាំំ� ដើ�ើម្បីី�ប៉ាា ន់់ប្រ�មាណបរិ ិមាណសរុុប ឬនិិន្នាា ការនៃ�ទិិន្ននន័័យគម្រ�បព្រៃ�ៃឈើ�ើ បាត់់បង់់ (បង្ហាាញ
ក្នុុ�ងរូូបភាពទីី១)។ ចំំនួួនព្រៃ�ៃឈើ�ើ បាត់់បង់់សរុុបក្នុុ�ងកំំឡុុងឆ្នាំំ�២០០១ ដល់់២០១៨ គឺឺ៤១,៧៥៨ហិិតា ឬប្រ�ហែ�ល ១០% នៃ�តំំបន់់
ដែ�នជម្រ�កសត្វវព្រៃ�ៃ ព្រៃ�ៃឡង់់។
� នតាពីីការកាប់់បំំផ្លាាញទ្រ�ង់់ទ្រា�យ
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០០១ សហគមន៍៍រស់់នៅ�ក្នុុ�ង និិងជុំំ�វិ ិញព្រៃ�ៃឡង់់ បានចាប់់ផ្តើ�ើ�មតស៊ូូ�មតិិ ការពារដីីព្រៃ�ៃកេ�រ្តិ៍៍ដូូ
ធំំ និិងការរុុករានដីីធ្លីី� ដែ�លជាការបំំផ្លាាញដល់់ការទទួួលបាននូូវការប្រើ�ើ�
ប្រា�ស់់ធនធានធម្មមជាតិិរបស់់សហគមន៍៍។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
បណ្តា
ា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់់ បានមានការរៀ�ៀបចំំក្រុ�ុមសហគមន៍៍ធ្វើ��កា
ើ រងារដើ�ើម្បីី�ការពារព្រៃ�ៃឡង់់ ដោ�យមានការសហការជាមួួយនឹឹង
អ្ននកពាក់់ពន្ធ័័�ជាច្រើ�ើ�ន។
បណ្តា
ា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់់ បានធ្វើ�ើ�ការល្បាាតព្រៃ�ៃជាទៀ�ៀងទាត់់ដើ�ើម្បីី�ប្រ�មូូលពត៌៌មានពីីធនធាន
ព្រៃ�ៃឈើ�ើ សកម្មមភាពខុុសច្បាាប់់ និិងបម្រែ�ែបម្រួ�ួលអាកាសធាតុុដោ�យប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ទូូរសព្ទ័័�ឆ្លាាតវៃៃ ដែ�លត្រូ�ូវបានគេ�ស្គាាល់់ថា អែ�ពព្រៃ�ៃ
ឡង់់។ ទិិន្ននន័័យដែ�លប្រ�មូូលបាន គឺឺត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ការវិ ិភាគក្នុុ�ងការធ្វើ��ស
ើ ហប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាមួួយនឹឹងសាកលវិ ិទ្យាាល័័យកប់់ប៉ិិ�នហាហ្គែ�ែន
(University of Copenhagen) និិងលទ្ធធផលទាំំងអស់់ត្រូ�ូវបានបោះ�ះពុុម្ពពក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ ធ្វើ��ជា
ើ សន្និិ�សីីទសារពត៌៌មាន និិងចែ�កចាយ
ក្នុុ�ងប្រ�ពន្ធ័័�ផ្សសព្វវផ្សាាយ។ វិ ិធីីសាស្ត្រ�រថ្មីី�របស់់បណ្តា
ា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់់ចំំពោះ�ះការបន្តតទៅ�លើ�ើយុុត្តិិ�ធម៌៌បរិ ិស្ថាាន ដើ�ើម្បីី�ទាក់់ទាញ
ចំំណាប់់អារម្មមណ៍៍ពីីអន្តតរជាតិិ និិងទាក់់ទាញក្នុុ�ងការធ្វើ��ើការងារជាបណ្តា
ា ញ គឺឺបានទទួួលពានរង្វាាន់់អន្តតរជាតិិចំំនួួនបួួនរួច
ួ មកហើ�ើយ។
ចុុងក្រោ��យបំំផុុតនោះ�ះគឺឺ ពានរង្វាាន់់ថាមពលសាកល ២០១៩។
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ព្រៃ�ៃឈើ�ើ បាត់់ បង់់ ក្នុ�ុងដែ�នជម្រ�ក សត្វវព្រៃ�ៃ
ព្រៃ�ៃឡង់់ (ហិិ តា)

បាត់់ បង់់ ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ក្នុុ�ងព្រៃ�ៃឡង់់
បាត់់ បង់់ បជាមធ្យយមកាល៣ឆ្នាំំ�មុុ ន
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Change.” Science 342 (15 November): 850–53. Data available on-line from: https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download_v1.6.html . Forest loss for 2018 in Prey Lang Wildlife Sanctuary calculated with Google Earth engine.
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រូូបភាពទីី ១:

ព្រៃ�ៃឈើ�ើ បានបាត់់បង់់ក្នុុ�ងព្រៃ�ៃឡង់់ឆ្នាំំ� ២០០១ ដល់់ ២០១៨។ របាពណ៌៌ខៀ�ៀវបញ្ឈឈរបង្ហាាញអំំពីីព្រៃ�ៃបាត់់បង់់ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�
។ បន្ទាាត់់ក្រ�ហមបង្ហាាញមធ្យយមភាគព្រៃ�ៃបាត់់បង់់៣ឆ្នាំំ�មកហើ�ើយ ។
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កម្ពុុ�ជាបានដាក់់បញ្ញញ ត្តិិ�ដល់់ការនាំំឈើ�ើ ចេ�ញពីីតំំបន់់
នេះ�ះ។
បើ�ើយោ�ងសាកលវិ ិទ្យាាល័័យមារី ីលែ�ន
(Maryland2) តំំបន់់ដែ�នជម្រ�កសត្វវព្រៃ�ៃ ព្រៃ�ៃឡង់់
បាត់់អស់់ផ្ទៃ�ៃព្រៃ�ៃឈើ�ើ ប្រ�មាណ ៤,៥៦៣ហិិតា ក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ�២០១៨ (រូូបទីី១)។ គឺឺសមាមាត្រ�ទៅ�នឹឹងអត្រា�
មធ្យយមគឺឺបាត់់ ១៣ហិិតា ជារៀ�ៀងរាល់់ថ្ងៃ�ៃ ឬស្មើ�ើ�រនឹឹង
១៨ដង នៃ�ទំំហំំពហុុកីីឡាដ្ឋាានជាតិិអូូឡាំំពិិចភ្នំំ�ពេ�ញ
(០.៧០៥ហិិតា) កាប់់ក្នុុ�ង១ថ្ងៃ�ៃៗ។ សាកលវិ ិទ្យយល័័
យម៉ាា រី ីលែ�ន ធ្វើ��កា
ើ រវាស់់វែែងទិិន្ននន័័យប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ទៅ�លើ�ើ
ចំំនួួនដើ�ើមឈើ�ើ ដែ�លបាត់់បង់់ ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបដើ�ើមឈើ�ើ
ដែ�លមានរស់់ក្នុុ�ងទំំហុះះ� ៣០x៣០ ភិិកសែ�លម៉ែ�ែត្រ�
។ វង្វាាស់់រង្វាាល់់នេះ�ះ គឺឺមិិនបានធ្វើ�ើ�ឲ្យយខុុសគ្នាារវាង
គម្រ�បផ្ទៃ�ៃដីីអចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍ (ការកាប់់បំំផ្លាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើ ) ឬ
ការបាត់់បង់់ជាអន្តតរកាល (ក្នុុ�ងព្រៃ�ៃដែ�លនឹឹងដុះះ�ឡើ�ើង
វិ ិញ) និិងមិិនរាប់់ហេ�តុុដែ�លបង្កករដោ�យមនុុស្សស ឬ
ធម្មមជាតិិធ្វើ��ើឲ្យយបាត់់បង់់ឡើ�ើយ។ បន្ថែ�ែមពីីលើ�ើនេះ�ះ ការ
ប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យដែ�លទទួួលបានដោ�យការមើ�ើលពីី
ផ្កាាយរណប ដែ�លជារឿ�ឿយៗបង្កករដោ�យពពកអ័័ព្វវ
នៃ�តំំបន់់ត្រូ�ូពិិច ពេ�លខ្លះះ�វាបាត់់បង់់ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�នេះ�ះ តែ�

ជួួបជាមួួយនឹឹង
អ្ននកល្បាាត

លោ�កស្វាា យ សុុង កើ�ើតក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ១៩៥៧។
គាត់់ជាជនជាតិិដើ�ើមភាគតិិចកួួយ និិងរស់់នៅ�
ក្នុុ�ងភូូមិិតាងួួន ឃុំំ�វឌ្ឍឍនៈៈ ស្រុ�ុកសំំបូូរ ខេ�ត្កក
ក្រ�ចេះ�ះ ជាមួួយប្រ�ពន្ធធនិិងកូូន៦នាក់់។ គ្រួ�ួសារ
របស់់គាត់់ប្រ�កបរបរធ្វើ��ស្រែើ ��ចម្កាារ ជាពិិសេ�ស
គឺឺស្រូ�ូវ និិងប្រ�មូូលអនុុផលព្រៃ�ៃឈើ�ើ ។ លោ�ក
សុុ ង បានក្លាា យជាសមាជិិ កសកម្មមបណ្តា
ា ញ
ព្រៃ�ៃឡង់់ក្នុុ�ងឆ្នាា ២០០០។ លោ�កបានលះះបង់់
ជីីវិ ិតផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�ការពារព្រៃ�ៃឈើ�ើ
និិងជា
អ្ននកសកម្មមក្នុុ�ងការគៀ�ៀងគរសហគមន៍៍ ការពារ
ព្រៃ�ៃឡង់់ដោ�យគាត់់មានជំំនឿ�ឿថា
វាគឺឺជា
ទម្រ�ង់់ នៃ� ភាពចាំំ បា ច់់ នៃ�វប្បបធម៌៌ ជន ជាតិិ ដើ�ើ ម
ភាគតិិចកួួយ និិងជាជីីវិ ិតនៃ�ប្រ�លឹឹងវិ ិញ្ញាាណ។
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៩ លោ�កបានក្លាាយជាសមាជិិក
សកម្មមក្នុុ�ងឃុំំ�របស់់គាត់់
ដោ�យគាត់់មាន

សមត្ថថភាពលើ�ើការសហការនិិ ងសហប្រ�តិិ បត្តិិ�
ការនៅ�ក្នុុ�ងបណ្តា
ា ញនិិ ងជាមួួ យដៃ�គូូ ខាងក្រៅ��
ជាមួួយសមាគមន៍៍នានា និិងជាមួួយបណ្តា
ា ញ
។ លោ�កបានទទួួលការគោ�រពពីីសហគមន៍៍
និិងពីីដៃ�គូូខាងក្រៅ�� ជឿ�ឿលើ�ើជំំនាញដែ�លគាត់់
មាន អំំណត់់ និិងការធ្វើ��ើការងារធ្ងងន់់ស្រា�ល
ក្នុុ�ងកិិច្ចចការពារព្រៃ�ៃឈើ�ើ ។
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៥
លោ�កត្រូ�ូវបានគេ�ជ្រើ�ើ�សរើើ�សជាមនុុស្សសម្នាាក់់
ក្នុុ� ង ចំំ ណោ� ម ក្រុ�ុ ម ស្នូូ� ល ២ ៨ នា ក់់ រ ប ស់់
បណ្តា
ា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់់
គាត់់ក៍៍បាន
មានការគោ�រពក្នុុ�ងនាមជាចាស់់ ទុំំ�ម្នាាក់់ ធ្វើ��ើ កា រ
ស ហ កា រ និិ ង កា រ ប ញ្ចូូ� ល គ្នាានៃ� ប ណ្តា
ា ញ។
គាត់់គឺឺជាអ្ននកសកម្មមខ្លាំំ�ងបំំផុុតក្នុុ�ងការចូូលរួួម
ជា មួួ យ នឹឹ ង ប ណ្តា
ា ញ ស ហ គ ម ន៍៍ ព្រៃ�ៃ ឡ ង់់
លើ�ើសកម្មមភាពតស៊ូូ�មតិិ
យុុទ្ធធនាការល្បាាត
ធ្វើ��កា
ើ រជាបណ្តា
ា ញនិិងពង្រឹ�ឹងសមាជិិកភាព
តាមមូូលដ្ឋាាន។
រូូបភាព៣:លោ�កស្វាា យ សុុង ក្រុ�ុមស្នូូ�ល
បណ្តា
ា ញព្រៃ�ៃឡង់់
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ព្រៃ�ៃឡង់់គឺឺស្ថិិ�តនៅ�កណ្តា
ា លតំំបន់់វាលទំំនាប
នៃ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ភាគខាងលិិចទន្លេ�េមេ�គង្គគ។
បានគ្រ�ប
ដណ្តតប់់ផ្ទៃ�ៃដីីព្រៃ�ៃប្រ�មាណ
៥០០,០០០ហិិតា ហើ�ើយមានវិ ិសាលភាពលើ�ើ
ខេ�ត្តតចំំនួួន៤ គឺៈៈ� ខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ ស្ទឹឹ�ងត្រែ�ែង កំំពង់់ធំំ
និិងព្រះ�ះវិ ិហារ។ ព្រៃ�ៃនេះ�ះបានគាំំទ្រ�ដល់់ព្រៃ�ៃប្រ�ពន្ធ័័�
ជីីវចម្រុះ�ះ�ចំំនួួន ៧ ប្រ�ភេ�ទខុុសគ្នាា រួួមទាំំងព្រៃ�ៃ
ល្បាាប់់ ព្រៃ�ៃស្រោ��ង ព្រៃ�ៃពាក់់កណ្តា
ា លស្រោ��ង
និិងព្រៃ�ៃស្បាាត។ ពួួជរុក្ខ
ុ ខជាតិិ ពួួជឈើ�ើ ដែ�លរង
ការបាត់់បង់់ និិងពពួួកសត្វវកម្រ� គឺឺត្រូ�ូវបានគេ�រក
ឃើ�ើញនៅ�ក្នុុ�ងព្រៃ�ៃមួួយនេះ�ះ។ ព្រៃ�ៃឡង់់គឺឺជាព្រៃ�ៃ
គម្រ�បទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ងដ៍៍ចម្បបង ចិិញ្ចឹឹ�មដល់់ទន្លេ�េមេ�គង្គគ
និិងទន្លេ�េសាប ដែ�លទន្លេ�េទាំំងពីីរនេះ�ះជាផលនៃ�ការ
នេ�សាទដល់់សហគមន៍៍មូូលដ្ឋាាន ដល់់សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
ជាតិិ និិងសុុវត្តិិ�ភាពស្បៀ�ៀ�ង។ ព្រៃ�ៃឡង់់ គឺឺបានរក្សាា
ប្រ�ពន្ធ័័�អាកាសធាតុុនៅ�មូូលដ្ឋាាន ជួួយរក្សាាលំំនឹឹង
និិងកាត់់បន្ថថយបម្រែ�ែបម្រួ�ួលអាកាសធាតុុ។ ដោ�យ
វាមានសារៈ�សំំខាន់់ដល់់ប្រ�ទេ�សជាតិិ ព្រៃ�ៃឡង់់បាន
ដាក់់ទៅ�ជាតំំបន់់ដែ�នជម្រ�កសត្វវព្រៃ�ៃក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៦
មានផ្ទៃ�ៃដីីសរុុប ៤៣១, ៦៨៣ហិិតា។ រាជរដ្ឋាាភិិបាល

3

2

8TH PLCN REPORT

រូូបភាព២: សមាជិិកបណ្តា
ា ញព្រៃ�ៃឡង់់ អង្គុុ�យសម្រា�កក្នុុ�ងពេ�លធ្វើ��ល្បា
ើ ាត។

1.1

អ្វីី�ដែ�លថ្មីី� ចាាប់់តាំំ�ងពីីបាានធ្វើ�ើ�របាាយកាារណ៍៍
ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយចុុងក្រោ��ោយ
បណ្តាា�ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់់ឈ្នះះ�ពាានរង្វាា�ន់់ថាាមពលជាាតិិ

រាាជរដ្ឋាា�ភិិបាាលបង្រ្កា��ា បកាារកាាប់់បំំផ្លាា�ញ

បណ្តា
ា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់់បានទទួួលពានរង្វាាន់់ថាមពលសាកលក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៩
សម្រា�ប់់ការផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មថ្មីី�លើ�ើការការពារបរិ ិស្ថាាននូូវកិិច្ចចប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
ពានរង្វាាន់់ថាមពលសាកល គឺឺបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង២០ឆ្នាំំ�ហើ�ើយ និិងវាមានគោ�លបំំណង
បង្ហាាញនូូវគម្រោ��ងជោ�គជ័័យមាននិិរន្តតរភាពលើ�ើមនុុស្សសជាតិិក្នុុ�ងសកលលោ�ក និិងបង្ហាាញ
នូូវដំំណោះ�ះស្រា�យចំំពោះ�ះបរិ ិស្ថាានដែ�លមាន”។ ពានរង្វាាន់់អន្តតរជាតិិថាមពលសកល
គឺឺត្រូ�ូវបានគេ�ស្គាាល់់ថាជា “រង្វាាន់់ណូូបែ�លរបស់់ធម្មមជាតិិ” មួួយនៃ�ចំំណោ�មកិិត្យាានុុភាព
រង្វាាន់់នៃ�បរិ ិស្ថាាន អ្ននកដែ�លឈ្នះះ�ត្រូ�ូវបានជ្រើ�ើ�សរើើ�សដោ�យយុុត្តិិ�ធម៌៌ ដែ�លធ្វើ��ឡើ�
ើ
ើងដោ�យ
សមាជិិកនៃ�អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ អង្គគការអភិិវឌ្ឍឍឧស្សាាហកម្មម ធនាគារពិិភពលោ�ក និិង
ដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាកែ�ច្នៃ�ៃថាមពល អ៊ឺឺ�រុុប។ បណ្តា
ា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់់មានការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង
ជាមួួយនឹឹង១៨០ប្រ�ទេ�ស ដើ�ើម្បីី�ឈ្នះះ�ពានរង្វាាន់់ថាមពលសាកលពិិភពលោ�ក២០១៩។

ការប្រ�មូូលចំំណងជើ�ើងពីីបណ្តា
ា ញសារព័័ត៌៌មានជាតិិ និិង
អន្តតរជាតិិបានបង្ហាាញថា នៅ�ក្នុុ�ងខែ�ថ្មីី�ៗនេះ�ះ ជាទូូទៅ�ក្នុុ�ង
ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា រាជរដ្ឋាាភិិបាលបានការយកចិិត្តតទុុកដាក់់ខ្លាំំ�ង
ឡើ�ើង ទៅ�លើ�ើការកាប់់ឈើ�ើ ដោ�យខុុសច្បាាប់់ និិងវិ ិនាសកម្មម
ព្រៃ�ៃឈើ�ើ ។ ក្នុុ�ងខែ�មករា២០១៩ ក្រ�សួួងកសិិកម្មម រុុក្ខាាប្រ�មាញ់់និិង
នេ�សាទ បានបង្កើ�ើ�តលេ�ខាធិិការដ្ឋាានអចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍ (លេ�ខាធិិការ
ដ្ឋាានអចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍ថ្នាាក់់ជាតិិដើ�ើម្បីី�បង្កាារ និិងទប់់ស្កាាត់់ការកាប់់
បំំផ្លាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើ ការដឹឹកជញ្ជូូ�ន ការប្រ�មូូល ការគរទុុក
និិងការនាំំចេ�ញឈើ�ើ ប្រ�ណីីត) បានទប់់ស្កាាត់់ការកាប់់បំំផ្លាាញ
ព្រៃ�ៃឈើ�ើ ដោ�យមានការផ្តោ�ោតយកចិិត្តតទុុកដាក់់ទៅ�លើ�ើឈើ�ើ
ប្រ�ណីីត។
នៅ�ក្នុុ�ងខែ�ថ្មីី�ៗនេះ�ះ បានឃើ�ើញផងដែ�រនូូវការចាប់់មន្ត្រី�ី�មួួយចំំនួួន
ហើ�ើយចោ�ទប្រ�កាន់់ពីីបទពុុករលួួយ និិងពានិិជ្ជជករជនជាតិិ
ចិិនបានរកឃើ�ើញពីីបទប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់អាវុុធសម្លុុ�តបំំភិិតបំំភ័័យ។
គណៈៈកម្មមការចំំពោះ�ះការបង្កាារឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមព្រៃ�ៃឈើ�ើ បានប្រ�កាស
រិ ិតបន្តឹឹ�ងនូូវយន្តតការបន្ទាាន់់ៗដុុតបំំផ្លាាញរបស់់របរដែ�លរឹ ឹមអូូស
បានពីីអ្ននកបំំផ្លាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើ ។
ភាគីីសង្គគមស៊ីី�វិ ិលបានពណ៌៌នាថា ការបង្កើ�ើ�តស្ថាាប័័ននានា
គឺឺមានភាពស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹងការបង្កើ�ើ�តគណៈៈកម្មមការ
ទប់់ស្កាាត់់បទល្មើ�ើ�សព្រៃ�ៃឈើ�ើ កាលពីីពេ�លមុុនៗ មិិនដែ�ល
មានដំំណោះ�ះស្រា�យប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាពឡើ�ើយ ក្នុុ�ង
ការប្រ�ឆាំំងនឹឹងបទល្មើ�ើ�សព្រៃ�ៃឈើ�ើ ដោ�យយោ�ងទៅ�លើ�ើ
អំំពើ�ើពុុករលួួយ ហើ�ើយអ្ននករកស៊ីី�ឈើ�ើ គឺឺជាមនុុស្សសជិិតស្និិ�ទ្ធធ
ជាមួួយនឹឹងមន្ត្រី�ី�រដ្ឋាាភិិបាល។ ក្រុ�ុមអ្ននកសកម្មមព្រៃ�ៃឈើ�ើ បាន
ធ្វើ��កា
ើ រទាមទារឲ្យយរាជរដ្ឋាាភិិបាលពង្រី�ីកការបង្ក្រា�ាបលើ�ើលក្ខខណៈៈ
បុុគ្គគល ទៅ�ជាការបង្រា�បក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន ដោ�យជាញឹឹកញាប់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
គឺឺជាអ្ននកអនុុវត្តតការកាប់់ឈើ�ើ ខុុសច្បាាប់់ ប្រ�មូូលដោ�យលួួចលាក់់
បានគម្រា�មដល់់ការបាត់់បងឈើ�ើ គ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ។
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អាាកាាសធាាតុុ

បន្ទាាប់់ពីីមានរលកកម្តៅ�ៅបោ�កបក់់មកលើ�ើ
តំំបន់់អាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍ និិងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា
ក្នុុ�ងកំំឡុុង ខែ�មិិនា និិងមេ�សា ឆ្នាំំ�២០១៩
មានពលរដ្ឋឋជាច្រើ�ើ�នបានប៉ះះ�ពាល់់ទៅ�
នឹឹងអាកាសធាតុុដ៍៍អាក្រ�ក់់នេះ�ះជាមួួយនឹឹង
អាកាសធាតុុប្រែ�ែប្រួ�ួល បើ�ើយោ�ងទៅ�តាម
ការចុះះ�ផ្សាាយនៃ�សារពត៌៌មាន Mongabay
។ សារធារណៈៈមតិិបានរិះ��គន់់ទៅ�នឹឹងការ
កាប់់បំំផ្លាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើ ជាមួួយនឹឹងអ្ននកនាំំពាក្យយ
ជាន់់ខ្ពពស់់ដែ�លបានធ្វើ�ើ�ការបដិិសេ�ធដោ�យ
លោ�កនេ�ត្រ� ភក្ត្រា�ា ជាអ្ននកនាំំពាក្យយនៃ�ក្រ�សួួង
បិិរស្ថាាន។ ទោះ�ះជាយ៉ាា ងណាក៍៍ដោ�យ បើ�ើ
ផ្អែ�ែកតាមវិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�របានបង្ហាាញម្តតងហើ�ើយ
ម្តតងទៀ�ៀតនូូវការកាប់់បំំផ្លាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើ គឺឺបង្កក
រដល់់ការប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ តាមរយៈៈ
ការបង្កើ�ើ�នឧស្មមន័័កាបូូនិិក បំំភាយ និិង
កាត់់បន្ថថយសំំណើ�ើម ក៍៍ដូូចជាតាមរយៈៈសក្តាា
នុុពលប្រែ�ែប្រួ�ួលវដ្តតនៃ�ទឹឹក។ ព្រៃ�ៃឈើ�ើ បាន
ទាញយកពន្លឺឺ�ព្រះ�ះអាទិិត្យយដែ�លចាំំងមកលើ�ើ
ពួួកវា។ តំំបន់់ដែ�លគ្មាានព្រៃ�ៃ រួួមទាំំងដីីមាន
ស៊ីី�ម៉៉ង់់រឹ ឹងតាមទីីក្រុ�ុង ឬតំំបន់់ឧស្សាាហកម្មម
ដែ�លជំំនួួសព្រៃ�ៃដោ�យការកំំពុុងអភិិវឌ្ឍឍ វា
បានចាំំងពន្ឡឺឺ�ត្រ�ឡប់់ បង្កើ�ើ�តបានជាកំំដៅ�
នៅ�លើ�ើផែ�នដីី។ ម៉្យាា�ងវិ ិញទៀ�ៀត ការបង្ហួួ�ត
ទឹឹកដោ�យរស្មីី�សំំយោ�គគឺឺអស់់១៥% នៃ�

ចម្ហាាយទឹឹកនៅ�ក្នុុ�ងអាកាស។ មានដើ�ើមឈើ�ើ
តិិចតួួចមានន័័យថាមានចម្ហាាយទឹឹកតិិច គឺឺវា
ជាការលំំបាកដល់់ការកកើ�ើតនៃ�ពពក។ ក្នុុ�ង
ដំំណើ�ើរការនេះ�ះ គឺឺវាបាននាំំទៅ�រកភាពខ្សោះ��ះ
ទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ង និិងមានកម្រិ�ិតកម្តៅ�ៅកើ�ើនឡើ�ើង
។ ការសិិក្សាា (study )ថ្មីី�ៗបានបង្ហាាញនូូវ
ទំំនាក់់ទំំនងរវាងការកាប់់បំំផ្លាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើ
និិងការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�កំំដៅ� ហើ�ើយបាន
រកឃើ�ើញទៀ�ៀតថា ការប្រែ�ែប្រួ�ួលនៃ�គម្រ�ប
ព្រៃ�ៃឈើ�ើ គឺឺជាគន្លឹះះ��ទៅ�រកការប្រែ�ែប្រួ�ួល
អាកាសធាតុុក្នុុ�ងតំំបន់់យ៉ាាងធំំធេ�ង។
លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត ការបំំផ្លាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើ
ជាសាកល នាំំទៅ�រកហានិិភ័័យនៃ�កម្រិ�ិត
សីីតណ្ហហ ភាពក្នុុ�ងតំំបន់់ ខណៈៈដែ�លអត្រា�
កើ�ើនឡើ�ើងនៃ�ការបំំផ្លាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើ ដូូចជា
នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា គឺឺរកឃើ�ើញថា
បង្កើ�ើ�តបានការគម្រា�មគហ្ងែ�ែងយ៉ាា ងខ្លាំំ�ង
។ ទោះ�ះបីីជាមានការផ្អាាកការកាប់់ឈើ�ើ ជា
បណ្តោះ�ះ�អាសន្នន ហាមប្រា�មការនាំំចេ�ញ
និិងការបង្ក្រា�ាបបទល្មើ�ើ�សព្រៃ�ៃឈើ�ើ ការ
ធ្វើ��ើពាណិិជ្ជជកម្មមព្រៃ�ៃឈើ�ើ ដែ�លធ្វើ��ដោ�
ើ
យ
រាជរដ្ឋាាភិិបាល ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជានៅ�តែ�ជា
ប្រ�ទេ�សមួួយក្នុុ�ងពិិភពលោ�ក ដែ�លមានការ
បំំផ្លាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើ មានអត្រា�ខ្ពពស់់ជាងគេ�។

3 https://news.mongabay.com/2019/06/as-cambodia-swelters-climate-change-suspicion-falls-on-deforestation/?n3wsletter&utm_source=Mongabay+Newsletter&utm_campaign=381730ab6a-Newsletter_2019_06_20&utm_medium=email&utm_term=0_940652e1f4-381730ab6a-67238715
4
Prevedello, J. A., Winck, G. R., Weber, M. M., Nichols, E., & Sinervo, B. (2019). Impacts of forestation and deforestation on local temperature across the globe. PLOS ONE, 14(3). doi:10.1371/journal.
pone.0213368

ក្រុ�ុមអ្ននកសកម្មមព្រៃ�ៃឈើ�ើ បានធ្វើ�ើ�ការ
ទាមទារឲ្យយរាជរដ្ឋាាភិិបាលពង្រី�ីកការ
បង្ក្រា�ាបលើ�ើលក្ខខណៈៈបុុគ្គគល ទៅ�ជា
ការបង្រា�បក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន ដោ�យជា
ញឹឹកញាប់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន គឺឺជាអ្ននកអនុុវត្តត
ការកាប់់ឈើ�ើ ខុុសច្បាាប់់ ប្រ�មូូល
ដោ�យលួួចលាក់់ បានគម្រា�មដល់់
ការបាត់់បងឈើ�ើ គ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ។
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កាារកាាប់់បំំផ្លាា�ញព្រៃ�ៃឈើ�ើ គឺឺជាាកត្តាា�នាំំ�ឲ្យយមាានបម្រែ�ែបម្រួ�ួល

ព្រៃ�ៃឈើ�ើ

5

សម្រា�ាប់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា
� ា

ឈើ�ើ ក្រ�ញូូងជាប្រ�ភេ�ទឈើ�ើ ប្រ�ណីីតដែ�លដុះះ�នៅ�ក្នុុ�ងព្រៃ�ៃឡង់់។ ដោ�យសារវា
មានតម្លៃ�ៃខ្ពពស់់ អ្ននកកាប់់ឈើ�ើ ខុុសច្បាាប់់បានកំំពុុងកំំណត់់ឈើ�ើ ប្រ�ភេ�ទនេះ�ះជាមុុ
ខសញ្ញាា នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមសេ�ចក្តីី�រាយការណ៍៍ម្តតងហើ�ើយម្តតងទៀ�ៀតដោ�យក្រុ�ុម
ល្បាាតសហគមន៍៍។ ចាប់់តាំំងពីីឆ្នាំំ�២០១៣ រាជរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជាបាន
ចេ�ញប្រ�កាសហាមប្រា�មទៅ�លើ�ើការធ្វើ��ើពាណិិជ្ជជកម្មមនូូវប្រ�ភេ�ទឈើ�ើ ប្រ�ណីីត
។ ទោះ�ះជាយ៉ាា ងណាក៍៍ដោ�យ ក្នុុ�ងខែ�កញ្ញាា២០១៨ សេ�ចក្តីី�រាយការណ៍៍របស់់
ភ្នាាក់់ងារអង្កេ�េតបរិ ិស្ថាានបានកត់់សម្គាាល់់ថាវៀ�ៀតណាមជាប្រ�ទេ�សជិិតខាង
មិិនបានធ្វើ�ើ�ដឹឹងឮនូូវបម្រា�មនាំំឈើ�ើ ប្រ�ណីីតចេ�ញឡើ�ើយ
ដែ�លការនាំំចេ�ញខុុសច្បាាប់់ពីីប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជានូូវឈើ�ើ ប្រ�ណីីតទាំំងអស់់ គឺឺបាន
(សន្ធិិ�សញ្ញាាពាណិិជ្ជជកម្មមអន្តតរជាតិិនូូវប្រ�ភេ�ទឈើ�ើ កម្រ�) ក្លែ�ែងនូូវការអនុុញាតិិ
(permits )។
ភ្នាាក់់ងារអង្កេ�េតបរិ ិស្ថាាន បានស្នើ�ើ�រសុំំ�ឲ្យយមានការបញ្ឈឈប់់ធ្វើ��ពា
ើ ណិិជ្ជជកម្មមឈើ�ើ
ប្រ�ណីីតជាមួួយ វៀ�ៀតណាមនិិងបានផ្តតល់់ជាអនុុសាសឲ្យយប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម
ប្រ�កាសនូូវចំំនួួនឈើ�ើ ដែ�លបានដឹឹកចេ�ញពីីកម្ពុុ�ជា ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាមាន
សមត្ថថភាពប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងក្នុុ�ងការទប់់ស្កាាត់់ការធ្វើ��ើពាណិិជ្ជជកម្មមខុុសច្បាាប់់នេះ�ះ។
របាយការណ៍៍បានលាតត្រ�ដាងថា ការធ្វើ��ើសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការឆ្លលងប្រ�ទេ�ស គឺឺ
ប្រា�កដជានឹឹងធ្វើ��ឲ្យ
ើ យកើ�ើនឡើ�ើងនូូវការនាំំឈើ�ើ ប្រ�ណីីតចេ�ញ ហើ�ើយនឹឹងមានការ
បំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើ គម្រា�មកំំហែ�ងដល់់តំំបន់់ការពារក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា រួួម
ទាំំងព្រៃ�ៃឡង់់ផងដែ�រ។

ព្រៃ�ៃឡង់់អែ�ព គឺឺបានកសាងជាមួួយនឹឹងទិិន្ននន័័យចំំហរលើ�ើអែ�ពទូូរសព្ទ័័�ឆ្លាាតវៃៃនៃ�អែ�ពសាភីីលលីី
(Sapelli) ដែ�លបានជួួយសម្រួ�ួលដល់់ការប្រ�មូូលទិិន្ន័័�យដោ�យប្រើ�ើ�ភាសា និិងកត់់ចំំណាំំសម្រា�ប់់អ្ននក
មិិនចេះ�ះអក្សសរ។ អែ�ពព្រៃ�ៃឡង់់កត់់ត្រា�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ មានចំំណាត់់ថ្នាាក់់បួួនយ៉ាាង៖

វិិធីីសាាស្ត្រ�រនៃ�កាារឃ្លាំំ��មើ�ើល

ភ្នាា�ក់់ងាារអង្កេ�េតបរិិស្ថាា�នបាានកោះ�ះ�ហៅ�ៅឲ្យយ
មាានចំំណាាត់់កាារដល់់ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម
ដែ�លរំំលោ�ោភលើ�ើសន្ធិិ�សញ្ញាា�
ពាាណិិជ្ជជកម្មម
អន្តតរជាាតិិនូូវប្រ�ភេ�ទឈើ�ើកម្រ�

•
“សក្មភាព” សំដៅទៅល�ើសកម្មភាពកាប់បំផ្លា ញព្រៃឈ�ើ ដែលក�ើតមានឡ�ើងក្នុងតំបន់
ព្រៃឡង់ ដូចជាកាប់ឈ�ើ ខុសច្បាប់ កាប់រានដីព្រៃខុសច្បាប់ បរបាញ់ខុសច្បាប់ និងការនេសាទ
ខុសច្បាប់។
•
“ធនធាន” សំំដៅ�ដល់់ធនធានធម្មមជាតិិ ឬធនធានវប្បបធម៌៌ប្រ�ពៃ�ណីី និិងតំំបន់់ជំំនឿ�ឿដែ�ល
បានរកឃើ�ើញនៅ�ក្នុុ�ងព្រៃ�ៃឡង់់ ដូូចជាដើ�ើមច្បោះ��ះជ័័រ រុុក្ខខជាតិិឱសថ បឹឹងមានទឹឹកមានត្រី�ី និិងព្រៃ�ៃជំំនឿ�ឿ។

កាារថយចុះះ�គម្រ�បព្រៃ�ៃឈើ�ើយ៉ា�ា ងលឿ�ឿននូូវ
ដែ�នជម្រ�កសត្វវព្រៃ�ៃនៃ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា
� ា
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ចំំណងជើ�ើងសារព័័ត៌៌មាន
ជាច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៩ បានរាយការណ៍៍
អំំពីីការបាត់់បង់់យ៉ាាងឆាប់់រហ័័ស នៃ�តំំបន់់
ដែ�នជម្រ�កសត្វវព្រៃ�ៃ ក៍៍ដូូចជាការដែ�ល
មិិនបានគ្រ�ប់់គ្រ�ងទៅ�លើ�ើការបំំផ្លាាញ
ព្រៃ�ៃឈើ�ើ យ៉ាាងធំំធេ�ង, ។ ប្រ�ទេ�ស
មួួយដែ�លមានអត្រា�នៃ�ការបំំផ្លាាញ
ព្រៃ�ៃឈើ�ើ ច្រើ�ើ�នជាងគេ�ក្នុុ�ងពិិភពលោ�ក
និិងកំំពុុង
គម្រា�មកំំហែ�ងដល់់
ដែ�នជម្រ�កសត្វវព្រៃ�ៃដែ�លខ្លួួ�នមាន។
របាយការណ៍៍បានបង្ហាាញនូូវដែ�នជម្រ�ក
បឹឹងពែ�របានចាប់់ ផ្តើ�ើ�មបាត់់បង់់ជិិត៦០%
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល២៥ឆ្នាំំ�ចុុងក្រោ��យ។ ដូូចគ្នាា
នេះ�ះដែ�រ ដែ�នជម្រ�កសត្វវព្រៃ�ៃព្រៃ�ៃឡង់់ គឺឺ
បានបាត់់ប្រ�មាណជាង១០០គីីឡូូម៉ែ�ែត្រ�
ការ៉េេ�នៃ�គម្រ�បព្រៃ�ៃឈើ�ើ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៦។
នៅ�ទួួទាំំងប្រ�ទេ�ស គឺឺមានការបាត់់បង់់
ប្រ�ហែ�ល២,០០០គីីឡូូម៉ែ�ែត្រ�ការ៉េេ�ក្នុុ�ង
មួួយឆ្នាំំ�ៗ ដោ�យផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើហេ�តុុដែ�ល
រាជរដ្ឋាាភិិបាលបានផ្តតល់់ដីីសម្បបទានយ៉ាា ង

ធំំៗសម្រា�ប់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នធ្វើ�ើ�កសិិកម្មមក្នុុ�ងមួួយ
ឆ្នាំំ�ៗ ហើ�ើយមានភាគច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតដែ�ល
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នបានធ្វើ�ើ�ដោ�យមិិនស្រ�បច្បាាប់់ ។
ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច គឺត្រូវ
បានគេសម្គា ល់ថាគឺជាមូលហេតុបឋម
នៅពីក្រោយការកាប់បំផ្លា ញព្រៃឈ�ើ
ដោយមានតម្រូវការក�ើនឡ�ើងនៃការ
ដាំកៅស៊ូ និងប្រភេទឈ�ើ ប្រណីតដោយ
ការកាប់ព្រៃឈ�ើ ធម្មជាតិទៅធ្វើជាចំការ
ឈ�ើ ដាំ។ ទោះជាយ៉ា ងណាក៍ដោយ
របាយការណ៍នានាបានកំណត់សម្គា ល់
នូវរប�ៀបកាប់ឈ�ើ ធុនមធ្យមគឺបានកាប់
ខាងក្រៅជាយតាមព្រំប្រទល់ដីសម្បទាន
ដោយប្រើប្រាស់រប
ូ ភាពជាការប្រមូល
ឈ�ើ ក្នុងដីសម្បទាន។ បញ្ហានេះ គឺ
មានភាពស្មុគ្រស្មា ញដែលត្រូវការការ
អន្តរាគមន៍ឲ្យបានច្បាស់ៗ។

5 https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-report-Vietnam-in-violation-spreads.
pdf
6 https://news.mongabay.com/2019/05/illegal-logging-poised-to-wipe-cambodian-wildlifesanctuary-off-the-map/
7 https://theaseanpost.com/article/cambodias-sanctuaries-under-threat?fbclid=IwAR3d0GBaJsNOWvQcJDRvJU9pg16vyhpEXxn2Z9PwE_V5Z4pv_1MuPtYvWCc
8
Forest trends: Conversion Timber, Forest Monitoring, and Land-Use Governance in
Cambodia, 2015 https://www.forest-trends.org/publications/conversion-timber-forest-monitoring-and-land-use-governance-in-cambodia/

“ការធ្វើ��សេ�ចក្តីី�
ើ
រាយការណ៍៍” សំំដៅ�លើ�ើចំំណាត់់ថ្នាាក់់២យ៉ាា ង៖ ប្រ�តិិកម្មមដោ�យវិ ិជ្ជជមាន (
•
ជាពិិសេ�សគឺឺជាមួួយអាជ្ញាាធរ) និិងប្រ�តិិកម្មមអវិ ិជ្ជជមានដូូចជាការគម្រា�ម ឬហិិង្សាាដល់់សមាជិិកអ្ននកធ្វើ�ើ�ល្បាាត
ដែ�លត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា�ជាមួួយនឹឹងសមាសភាពសុុវត្តិិ�ភាបរបស់់អែ�ព។
•
“អាកាសធាតុុ” សំំដៅ�ទៅ�លើ�ើការអង្កេ�េតនូូវការប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ ឬយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រកាត់់បន្ថថយ
ការប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុដែ�លបានអនុុវត្តតដោ�យសហគមន៍៍នៅ�ជុំំ�វិ ិញព្រៃ�ៃឡង់់។

ផែ�នទីីនៃ�បណ្តាា�ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់់ កត់់ត្រា�ាជាាប់់
ជាាមួួយនឹឹងពេ�លវេេលាាជាាក់់លាាក់់របស់់ផ្កាា�យរណបនៅ�ៅ
ជិិត ដោ�ោយគណៈៈកម្មមកាាររបបស់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសិិក្សាា
ស្រា�ាវជ្រា�ាវអ៊ឺឺ�រុុប

ចំំរៀ�ៀកឈើ�ើ
ដង្គគត់់ឈើ�ើ
ការដឹឹកជញ្ជូូ�នឈើ�ើ
តំំបន់់កាប់់ឆ្កាារ

បម្រែ�ែបម្រួ�ួលអាកាសធាតុុ
ដីីសម្បបទានសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
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2.1

ទីីតាំំងម៉ាា ស៊ីី�នអារឈើ�ើ

Delta-rNBR approach

ដែ�នជម្រ�កសត្វវព្រៃ�ៃ-ព្រៃ�ៃឡង់់
2.1

រូូបភាពទីី៤: ផែ�នទីីបង្ហាាញនូូវការកត់់ត្រា�ការបញ្ចូូ� លទិិន្ននន័័យពីីបណ្តា
ា ញព្រៃ�ៃឡង់់(បានដាក់់ពណ៌៌តាមចំំណុុច)ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបជាមួួយនឹឹង
ការបំំផ្លាាញគម្រ�បព្រៃ�ៃឈើ�ើ ដែ�លបានរកឃើ�ើញដោ�យឧបករណ៍៍ FCDM (Langner et al., 2018)សម្រា�ប់់រយៈៈពេ�លពីីខែ�មិិថុុនា
២០១៨ រហូូតដល់់មិិថុុនា ២០១៩។ លទ្ធធផលទាំំងឡាយ FCDM tool Delta-rNBR approach គឺឺជាផែ�នទីីបានបង្ហាាញចំំណុុចដែ�ល
រសើ�ើប ដែ�លបានលើ�ើកឡើ�ើងនូូវក្នុុ�ងតំំបន់់ដែ�លគម្រ�បព្រៃ�ៃឈើ�ើ បានបំំផ្លាាញគឺឺត្រូ�ូវបានរកឃើ�ើញ។ ចំំណុុចពណ៌៌ក្រ�ហមដិិត គឺឺជាទំំហំំ
ដង់់ស៊ីី�តេ�ខ្ពពស់់ជាងគេ�នៃ�ការរកឃើ�ើញនូូវការបំំផ្លាាញនានា។ ផែ�នទីីនេះ�ះកសាងឡើ�ើងជាមួួយនឹឹង qGIS 3.6.2 Noosa software.
ចូូរកត់់សម្គាាល់់ថា
ការកត់់ត្រា�របស់់បណ្តា
ា ញព្រៃ�ៃឡង់់គឺឺតំំណាងឲ្យយការបញ្ចូូ� លចម្រុះ�ះ�
(មើ�ើលទៅ�លើ�ើចំំណុុចពង្រី�ីកនៅ�ក្នុុ�ងរូូបភាព
ខាងក្រោ��ម ៤.១ និិង ៤.២)
រូូបភាព៤.១និិង៤.២ បានពង្រី�ីកពីីលើ�ើគ្នាារវាងទិិន្ននន័័យដែ�លបញ្ចូូ� លដោ�យបណ្តា
ា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់់ និិងព្រៃ�ៃដែ�លបាត់់ដែ�លបាន
មើ�ើលឃើ�ើញដោ�យឧបករណ៍៍FCDM (Langner et al., 2018)ដោ�យប្រើ�ើ�រូូបភាពផ្កាាយរណបពីី Sentinel 1 and Landsat 7 and 8

2.2

9
Langner, A.; Miettinen, J.; Kukkonen, M.; Vancutsem, C.; Simonetti, D.; Vieilledent, G.; Verhegghen, A.; Gallego, J.; Stibig, H.-J. Towards Operational Monitoring of Forest Canopy Disturbance in Evergreen Rain Forests: A Test
Case in Continental Southeast Asia. Remote Sens. 2018, 10, 544.
10
Langner, A., et al. Monitoring large- and small-scale changes in vegetation cover in the dry and humid
domain using multi-temporal Sentinel-1 data, in preparation
11
Langner, A.; Theilade, I.; Nguyen, K.H.; Berger, D.; Argyriou, D.; Stibig, H.-J. Strengthening forest protection by
near real-time forest disturbance monitoring (Delta-rNBR approach) - a case study in Cambodia, ESA Living Planet
Symposium 2019
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2.2

និិងវិ ិធីីសាស្ត្រ�រDelta-SPE
methodology
)
ដោ�យធ្វើ��ើ ការសហការជាមួួ យគណៈៈកម្មមការ
រ ប ប ស់់ ម ជ្ឈឈ ម ណ្ឌឌ ល សិិ ក្សាា ស្រា�វជ្រា�វ ស ហ
គមន៍៍អ៊ឺឺ�រុប
ុ ។ លទ្ធធផលទិិន្ននន័័យបឋម (ផ្អែ�ែកលើ�ើ
Delta-rNBR methodology
តែ�មួួយគត់់)
ដែ�លបានបោះ�ះពុុ ម្ពព នៅ�ឯភ្នាាក់់ ងារសហគមន៍៍
អឺឺរ៉ុុ�បសំំរាប់់ពិិភពមានជិិវិ ិត នាឆ្នាំំ�២០១៩ នៅ�
មីីឡាន (European Space Agency Living
Planet Symposium 2019 in Milan ).
ឧបករណ៍៍FCDM
(អាចប្រើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�ដំំណើ�ើរការ
Delta-rNBR ក៍៍ដូូចជាវិ ិធីីសាស្ត្រ�រ Delta-SPE)
ប្រើ�ើ�ប្រា�សរូូបភាពពីីផ្កាាយរណបសង្ទីី�ណល ១
ក៍៍ដូូចជាលែ�នសាដ ៧និិង៨។ លទ្ធធផលផែ�នទីី
ព្រៃ�ៃឈើ�ើ ដែ�លបាត់់ គឺឺរាប់់នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់អភិិរក្សស
គឺឺបានបង្ហាាញចំំនួួនតិិចជាងចំំនួួនដែ�លយើ�ើង
បានឃើ�ើញ។ ផែ�នទីីពីីរ
ផ្ទាំំ�ងក្នុុ�ងរូូបភាព៤.១
និិង៤.២
បង្ហាាញការ
បញ្ចូូ� លទិិ ន្ននន័័ យ ចម្រុះ�ះ�ដែ�លពង្រី�ី ក មកពីី ផែ�នទីី
រូូបភាព៤។

9

ផែ�នទីីនៅ�ក្នុុ�ងរូូបភាពទីី៤
បង្ហាាញពីីការកាប់់
ឈើ�ើ
និិងការប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ
ដែ�ល
បណ្តា
ា ញសហគន៍៍ ព្រៃ�ៃឡង់់ បា នកត់់ ត្រា�នៅ�ក្នុុ�ង
ដែ�នជម្រ�កសត្វវព្រៃ�ៃព្រៃ�ៃឡង់់ និិងនៅ�ជុំំ�វិ ិញតំំបន់់
ក្នុុ�ងកំំឡុុងខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០១៨ ដល់់ខែ�មិិថុុនា
ឆ្នាា ម២០១៩។ បណ្តា
ា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់់
បានកត់់ ត្រា�នូូ វ ២១០សកម្មមភាពដោ�យនិិ យា ម
ការជីីភីីអែ�ស
ភាគច្រើ�ើ�នគឺឺជាសកម្មមភាពកាប់់
ឈើ�ើ ខុុសច្បាាប់់ (៨៧%) អ្វីី�ដែ�លនៅ�សល់់គឺឺ
ការអង្កេ�េតនូូ វ ការប្រែ�ែប្រួ�ួ ល អាកាសធាតុុ ដូូ ច ជា
ការថយចុះះ�នៃ�កម្រិ�ិតទឹឹកនៅ�ក្នុុ�ងទន្លេ�េ និិងតាម
បឹឹង។ កំំណើ�ើនឡើ�ើងនៃ�សកម្មមភាពកាប់់បំំផ្លាាញ
ព្រៃ�ៃឈើ�ើ កឺឺអាចអង្កេ�េតឃើ�ើញថានៅ�ជុំំ�វិ ិញតំំបន់់
ដីីសម្បបទាន ជាពិិសេ�សជុំំ�វិ ិញរោ�ងមាស៊ីី�នរបស់់
ក្រុ�ុ ម ហ៊ុុ�នសិិ ង បាយអូូ តិិ ច ជាប់់ នឹឹ ង ទន្លេ�េមេ�គង្គគ
ភាគនារតីីខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ។
ទិិ និ្នន�នរបស់់ បណ្តា
ា ញសហគមន៍៍ ព្រៃ�ៃឡង់់ គឺឺបាន
ភ្ជាាប់់ជាលើ�ើកដំំបូូង ទៅ�នឹឹងវិ ិធីីសាស្ត្រ�រត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ
តាមពេ�លវេេលាពិិត
(ឧបករណ៍៍FCDM
រួួមជាមួួយនឹឹងវិ ិធីីសាស្ត្រ�រ
Delta-rNBR

សកម្មមភាាព

3

របកគំំហើ�ើញ និិងកិិច្ចចពិិភាាគ្សាា
មិិថុុនា ២០១៨ ដល់់មិិថុុនា ២០១៩

កម្ភៈៈ� ២០១៥ ដល់់មិិថុុនា ២០១៩

បញ្ចូូ� លទិិន្ននន័័យសរុុប

5144

23419

ការបញ្ចូូ� លជាក់់លាក់់

3681

10731

72%

46%

89

83

អត្រា�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
មធ្យយមភាគនៃ�កាបញ្ចូូ� លសកម្មមភាពកាប់់ឈើ�ើ
ខុុសច្បាាប់់ក្នុុ�ង១ខែ�

តារាង១: ចំំនូូននៃ�ការបញ្ចូូ� ល អត្រា�ជាក់់លាក់់ និិងអត្រា�នៃ�ចំំនួួននៃ�ការបញ្ចូូ� លលើ�ើការកាប់់បំំផ្លាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើ ក្នុុ�ងមួួយខែ�កាលពីីឆ្នាំំ�កន្លលងទៅ� និិងចំំពោះ�ះ
ពេ�លវេេលាសរុុបដែ�លអែ�ពព្រៃ�ៃឡង់់បានប្រ�តិិបត្តិិ�ការ។ បញ្ហា
ា បច្ចេ�េកទេ�សជាមួួយនឹឹងអែ�ពក្នុុ�ងកំំឡុុងពេ�លខែ�មករានិិងខែ�កញ្ញាា២០១៧ មានន័័យថា ចំំនួួន
ទិិន្ននន័័យដែ�លបានបញ្ចូូ� លគឺឺមានតិិច ហើ�ើយរយៈៈពេ�លនោះ�ះគឺឺមិិនបានធ្វើ�ើ�ការវិ ិភាគឡើ�ើយ។

អាកាសធាតុុ

កំំណាត់គ
់ ល់់ឈើ�ើ៤៩%

សេ�ចក្តីី�
រាយការណ៍៍

ឈើ�ើបន្ទះះ�២៤%
សកម្មមភាព

ការដឹឹកជញ្ជូូ�ន១៦%

តំំ បន់់ ដែ�លត្រូ�ូវបានកាប់់
បំំ ផ្លាាញ ១២%

ធនធាន

ការបញ្ចូូ� លទិិ ន្ននន័័យកាប់់ ឈើ�ើ

ការបង្ហាាញនូូវការដាក់់បញ្ចូ�ូ លទិិន្ននន័័យមិិថុុនា២០១៨ ដល់់
មិិថុុនា២០១៩

3

រូូបភាពទីី៣ ការបែ�ងចែ�កទិិន្ននន័័យកាប់់ឈើ�ើ ជា(%) ចាប់់ពីីខែ�មិិថុុនា
២០១៨ ដល់់ខែ�មិិថុុនា ២០១៩ និិង ខែ�កុុម្ភៈៈ� ២០១៥ ដល់់ខែ�មិិថុុនា
២០១៩

ការបង្ហាាញនូូវការដាក់់បញ្ចូ�ូ លទិិន្ននន័័យខែ�កុុម្ភៈៈ� ២០១៥
ដល់់មិិថុុនា២០១៩

2

រូូបភាព៧:ដង្គគត់់
ភាព៧:
ដើ�ើមឈើ�ើ ទាល (Dipterocarpus alatus Roxb.
& G.Don)បានរកឃើ�ើញក្នុុ�ងពេ�លល្បាាតក្នុុ�ងខេ�ត្តតស្ទឹឹ�ងត្រែ�ែង ខែ�
មិិនា២០១៩។

ការបែ�ងចែ�កការដាក់់ បញ្ចូូ� លទិិ ន្ននន័័យ
រូូបភាពទីី៥: បង្ហាាញការដាក់់បញ្ចូូ� លទិិន្ននន័័យសរុុប កំំឡុុងខែ�មិិថុុនា
២០១៨ ដល់់មិិថុុនា២០១៩និិងកំំឡុុងខែ�កុុម្ភៈៈ�២០១៥ដល់់
មិិថុុនា២០១៩។

4

រូូបភាព៨: ជាតំំបន់់បានកាប់់រាននៅ�ក្នុុ�ងដែ�នជម្រ�កសត្វវព្រៃ�ៃ
ព្រៃ�ៃឡង់់ ខេ�ត្តតស្ទឹឹ�ងត្រែ�ែង ក្នុុ�ងខែ�មករា ២០១៩
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រវាងខែ�មិិថុុនា ២០១៨ ដល់់ខែ�មិិថុុនា ២០១៩
ប្រ�ពន្ធ័័�គ្រ�ប់់គ្រ�ងទិិន្ននន័័យព្រៃ�ៃឡង់់បានទទួួលការ
បញ្ចូូ� លទិិន្ននន័័យបាន៥១៤៤ ក្នុុ�ងចំំណោ�ម៣៦៨១
(៧២%) ដោ�យភ្ជាាប់់រូប
ូ ភាពឯកសារ និិយាមកា
ពេ�លវេេលា និិងមានការដាក់់ចំំណាត់់ថ្នាាក់់។
មានតែ�ទិិន្ននន័័យដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ដែ�ល
បានគិិតទៅ�ក្នុុ�ងការធ្វើ��ើការវិ ិភាគ។ អត្រា�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវគឺឺ
មានកម្រិ�ិតខ្ពពស់់នៃ�រយៈៈពេ�លបណ្តុះះ��បណ្តា
ា លបីីដង
ពេ�លវេេលាធ្វើ�ើ�ការសាកល្បបង និិងមានសមាជិិក
ថ្មីី�ៗបានចូូលរួួមល្បាាត។ ទោះ�ះបីីជាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន
មានការខ្វះះ�ថវិ ិកាគាំំទ្រ�ការល្បាាតទៀ�ៀងទាត់់ ដែ�ល
បាននាំំទៅ�រកការធ្វើ��ើរបាយការណ៍៍ពីីសកម្មមភាព
កាប់់ឈើ�ើ ខុុសច្បាាប់់ គឺឺទាបជាងរបាយការណ៍៍ពីី
ល្បាាតបានរាយការណ៍៍ជាមធ្យយម៨០សកម្មមភាព
កាប់់ឈើ�ើ ខុុសច្បាាប់់ក្នុុ�ងមួួយខែ�ចាប់់ពីីខែ�មិិថុុនា
ឆ្នាំំ�២០១៨ ដល់់ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០១៩ ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀប
ទៅ�នឹឹងមធ្យយមភាគ៨៣ ករណីីកាប់់ឈើ�ើ ក្នុុ�ងមួួយខែ�
ចាប់់តាំំងពីីគម្រោ��ងបានចាប់់ផ្តើ�ើ�ម។ កំំណត់់ត្រា�
ដែ�លបានចុះះ�ដោ�យសមាជិិកបណ្តា
ា ញសហគមន៍៍
ព្រៃ�ៃឡង់់
គឺឺមិិនធ្វើ�ើ�ធម្មមតាដោ�យការអង្កេ�េតជាញឹឹកញាប់់ឡើ�ើយ
និិងពេ�លវេេលាដែ�លអង្កេ�េត ទោះ�ះជាយ៉ាា ងណាក៍៍
ដោ�យ ការល្បាាតគឺឺធ្វើ��ក្នុុ�
ើ ងពីីរខែ�ម្តតង តាមចំំនួួននឹឹង
ថ្ងៃ�ៃដដែ�ល។
ក្នុុ�ងរូូបភាពទីី៥ បង្ហាាញពីីការចែ�កចាយនៃ�ការ
ដាក់់បញ្ចូូ� លទិិន្ននន័័យត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ សម្រា�ប់់រយៈៈពេ�ល
ចុុងក្រោ��យ។ ទាំំងអស់់៦៧% បានបញ្ជូូ� លសេ�ចក្តីី�
រាយការណ៍៍អំំពីីធនធាន (ចំំនួួន ២៤៥៣) ខណៈៈ
ដែ�ល២៩% គឺឺស្តីី�ពីីសកម្មមភាពកាប់់ឈើ�ើ ខុុសច្បាាប់់
(ចំំនួួន ១០៩០)។ ចំំណែ�កដែ�លនៅ�សល់់នៃ�
ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ (ប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ រាយការណ៍៍
ពីីប្រ�តិិកម្មម និិងផ្សេ�េងៗ ធ្វើ��ឡើ�
ើ
ើង៤% ដោ�យបាន
ដាក់់បញ្ចូូ� ល (ចំំនួួន ១៤៨)។ គំំនួួសតាងធ្វើ��ើការ
ចែ�ករំ ំលែ�កនៃ�ការបញ្ចូូ� លសម្រា�ប់់ពេ�លសរុុបដែ�ល
ព្រៃ�ៃឡង់់អែ�ពបានដំំណើ�ើរការ។

ផ្សេ�េងៗ
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ក្នុុ�ងកំំឡុុងពេ�លចន្លោះ�ះ�ពីីខែ�មិិថុុនា ២០១៨ និិងខែ�មិិថុុនា
២០១៩ សកម្មមភាព គឺឺភាគច្រើ�ើ�នស្ថិិ�តក្នុុ�ងចំំណាត់់ថ្នាាក់់
ទីី២។
សកម្មមភាពកាប់់ឈើ�ើ ខុុសច្បាាប់់ គឺឺរាបបាន៩៧% បាន
ដាក់់បញ្ចូូ� លខណៈៈដែ�លសម្បបទានរ៉ែែ� សម្បបទានដីីសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
នេ�សាទខុុសច្បាាប់់ និិងនេ�សាទខុុសច្បាាប់់ កឺឺមានភាក
រយតិិច។ នេះ�ះកឺឺវាដូូចទៅ�នឹឹងឯកសារដែ�លបានធ្វើ�ើ�កាលពីី
ឆ្នាំំ�មុុនៗ។
ដូូចមានការអធិិប្បាាយក្នុុ�ងរូូបភាព៦ ក្នុុ�ងចំំណាត់់ថ្នាាក់់នៃ�
ការកាប់់បំំផ្លាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើ ស្ទើ�ើ�រតែ�ពាក់់កណ្តា
ា លនៃ�ការ
ដាក់់បញ្ចូូ� លទិិន្ន័័�យក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ គឺឺគល់់ដែ�លបាន
កាត់់(៤៩%) ជំំនួួសដោ�យការកាត់់ឈើ�ើ ប្រ�ណីីត ដូូចជា
ឈើ�ើ ទាល (រូូប៧) កកោះ�ះ ផ្តៀ�ៀ�ក គឺឺយកទៅ�ធ្វើ��គ្រឿើ ��ឿង
សង្ហាារឹ ឹម នាំំចេ�ញនូូវការផលិិតដែ�លជាប្រ�ភេ�ទឈើ�ើ
ចុុងក្រោ��យ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ អ្ននកត្រួ�ួតពិិនិិត្យយគឺឺបានឆ្លលងកាត់់
ឈើ�ើ ច្រៀ��ៀករួួច (២៤%) (រូូបនៅ�ក្រោ��យ និិងនៅ�ក្រ�ប) ដែ�ល
ជាធម្មមតាបានទុុកចោ�លដោ�យអ្ននកកាត់់ឈើ�ើ ដើ�ើម្បីី�ត្រ�ឡប់់
មកយកនៅ�ពេ�លក្រោ��យនិិងដឹឹកចេ�ញ។ កាប់់ឈូូសឆាយ
(១២%) បានបង្ហាាញផ្ទៃ�ៃដីីធំំៗដែ�លដើ�ើមឈើ�ើ ត្រូ�ូវបានគេ�
កាត់់យក សម្រា�ប់់កសិិកម្មម រករ៉ែែ� ឬសកម្មមភាពពង្រី�ីកដីី(
រូូប៨)។ ការកាប់់ឆ្កាារទាំំងនោះ�ះ គឺឺមានទំំហំំខុុសៗគ្នាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
របាយការណ៍៍ពីីមុុនបានបង្ហាាញថា វាប្រ�ហែ�លជាទំំហំំធំំ
ដល់់ទៅ�១០០ហិិតា។

កឺឺជាការប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យយ៉ាា ងច្បាាស់់លាស់់មួួយ
វាបានបង្ហាាញនូូវការធ្វើ��ផ្លូូ�វ
ើ និិងការដឹឹកជញ្ជូូ�ន
ឈើ�ើ ជះះឥទ្ធិិ�ភលដល់់ព្រៃ�ៃឈើ�ើ ។ ឧទាហរណ៍៍
ការកាប់់ឈើ�ើ គឺឺនៅ�តែ�ដឹឹកចេ�ញដោ�យប្រើ�ើ�មាស៊ីី�ន
គោ�យន្តត (៨២% បានបញ្ជូូ� ល រូូបមុុខនិិងក្រោ��យ
) ខណៈៈដែ�លដឹឹកតាមម៉ូូ�តូូនិិងរថយន្តត១៤% (រូូប៩
)។ យ៉ាា ងហោ�ចណាស់់ការ ពង្រឹ�ឹកនិិងជួួសជុុល
ផ្លូូ�វទៅ�កាន់់ដែ�នជម្រ�កសត្វវព្រៃ�ៃព្រៃ�ៃឡង់់ គឺឺបាន
បង្កើ�ើ�នសកម្មមភាពកាប់់ឈើ�ើ នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមអ្ននក
រស់់នៅ�មូូលដ្ឋាាន។
ជាមូូលដ្ឋាានគ្រឹះ�ះ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ៥ឆ្នាំំ� នៃ�ការ
ប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យដោ�យប្រើ�ើ�អែ�ពព្រៃ�ៃឡង់់ គឺឺយើ�ើង
អាចនឹឹងអង្កេ�េតនូូវនិិន្នាា ការ និិងកំំណត់់បាននូូវ
ការគម្រា�មកំំហែ�ងសំំខាន់់ៗក្នុុ�ងព្រៃ�ៃឡង់់។
ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបជាមួួយរដូូវក្តៅ�ៅកាលពីីពីីរឆ្នាំំ�កន្លលងទៅ�
យើ�ើងអាចមើ�ើលឃើ�ើញថា មានការកើ�ើនឡើ�ើងមួួយ
ដែ�លបានរាយការណ៍៍អំំពីីសកម្មមភាពកាប់់ឈើ�ើ
ខុុសច្បាាប់់ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០១៩ កើ�ើនឡើ�ើងជាង ២៣
%។ រដូូវក្តៅ�ៅនៅ�កម្ពុុ�ជាគឺឺពីីខែ�ធ្នូូ�ដល់់ខែ�មេ�សា (
រូូបភាព១២)
ការលេ�ចឡើ�ើងនូូវសេ�ចក្តីី�រាយការណ៍៍ពីី
សកម្មមភាពកាប់់បំំផ្លាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើ ជាសកម្មមភាព
បន្ទាាន់់រួម
ួ គ្នាាមួួយដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឆាំំងនឹឹងការកាប់់បំំផ្លាាញ
ព្រៃ�ៃឈើ�ើ ក្នុុ�ងដែ�នជម្រ�កសត្វវព្រៃ�ៃ ព្រៃ�ៃឡង់់។

រូូបភាព១១: ឡានបាកុុងមួួយគ្រឿ��ឿងដឹឹកឈើ�ើ ខុុសច្បាាប់់ក្នុុ�ង
ខេ�ត្តតស្ទឹឹ�ងត្រែ�ែង ខែ�មករា ២០១៩

5

ការដាក់់បញ្ចូ�ូ លទិិន្ននន័័យការដឹឹកជញ្ជូ�ូ នខែ�មិិថុុនា
២០១៨ ដល់់មិិថុុនា ២០១៩
បញ្ចូ�ូ លទិិន្ននន័័យការដឹឹកជញ្ជូ�ូ នខែ�កុុម្ភៈៈ� ២០១៥ ដល់់
មិិថុុនា ២០១៩

ទូូក
ឡានធំំ

ម៉ូូ�តូូ

4%

7%

7%

7%

2%

9%
12
Plough machine or goh-yun in Khmer is
a tractor and the most used means of forest transport

រទេះ�ះគោ�

2%

80%

កាារដឹឹកជញ្ជូូ�ន

4

ទិិ ន្ននន័័យការដឹឹ កជញ្ជូូ�ន

រូូបភាព១០: ទប់់ស្កាាត់់គោ�យន្តតដឹឹកឈើ�ើ កាប់់ខុុសច្បាាប់់ក្នុុ�ង
ខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ២០១៩

រូូបភាពទីី៩: ការបង្ហាាញនៃ�សកម្មមភាពដឹឹកជញ្ជួួ�នឈើ�ើ
ខុុសច្បាាប់់ក្នុុ�ងខែ�មិិថុុនា២០១៨ ដល់់ខែ�មិិថុុនា ២០១៩ក៍៍
ដូូចជា ខែ�កុុម្ភៈៈ�២០១៥ ដល់់មិិថុុនា ២០១៩

គោ�យន្តត

82%

487
2019

395

2018
5

បញ្ចូូ� លទិិ រដូូ វប្រាំ�ំង
រូូបភាព១២៖ ការប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបនៃ�ការកត់់ត្រា�នូូវសកម្មមភាព
ក្នុុ�ងកំំឡុុងរដូូវប្រាំ�ំង២០១៨ និិង២០១៩(រដូូវប្រាំ�ំងៈៈខែ�ធ្នូូ�រ
ដល់់ខែ�មេ�សា)

6

600

500

400

300

200

សេ�ចក្តីី�រាយការណ៍៍អំំពីីសកម្មមភាព

100

រូូបភាព១៣ បង្ហាាញការកត់់ត្រា�
ធនធានក្នុុ�ងកំំឡុុងខែ�មិិថុុនា ២០១៨
ដល់់មិិថុុនា ២០១៩។ ក្នុុ�ងការបញ្ចូូ� ល
ព័័ត៌៌មានទាំំងអស់់គឺឺភាគច្រើ�ើ�នជាដើ�ើម
ឈើ�ើ (បញ្ចូូ� ល២១១៣) តាមដោ�យ
អនុុផលព្រៃ�ៃឈើ�ើ (បញ្ចូូ� ល២៧៣)
។ នៅ�សល់់ចំំណាត់់ថ្នាាក់់២ទៀ�ៀត
គឺឺសត្វវព្រៃ�ៃ (បញ្ចូូ� ល៨៤) និិងតំំបន់់
ជំំនឿ�ឿ (បញ្ចូូ� ល២)។ ភាគរយនេះ�ះគឺឺ
ដូូចគ្នាាទៅ�នឹឹងលទ្ធធផលកំំឡុុងខែ�កុុម្ភៈៈ�
២០១៥ ដល់់ខែ�មិិថុុនា ២០១៩។
រូូបភាព១៤ បង្ហាាញអំំពីីប្រ�ភេ�ទ
ពូូជឈើ�ើ ។ ភាគច្រើ�ើ�នរាយការណ៍៍នូូវ
ដើ�ើមឈើ�ើ ទាល (រូូបភាព១៥) ដែ�ល
ប្រើ�ើ�សម្រា�បយកជ័័រ។ យោ�ងទៅ�តាម
បណ្តា
ា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់់
ដើ�ើមឈើ�ើ ប្រ�ភេ�ទនេះ�ះគឺឺត្រូ�ូវបាន
គេ�កាត់់ជាញឹឹកញាប់់ (រូូប៧) និិងជា

រូូបភាព១៦:ដើ�ើ
ភាព១៦: មចំំបក់់ (Irvingia malayana
Oliv. ex A.W.Benn.).
រូូបភាព១៥: ដើ�ើមឈើ�ើ ទាលA
(Dipterocarpus alatus Roxb. & G.Don)

ប្រ�ភេ�ទជិិតផុុតពូូជ នេះ�ះបើ�ើយោ�ង
តាម IUCN ក្នុុ�ងបញ្ជីី�ក្រ�ហម។ នៅ�
លំំដាប់់ទីីពីីរ គឺឺបានរាយការណ៍៍ និិង
ទីី៣គឺឺអំំពីីការកាប់់ឈើ�ើ ជាប្រ�ភេ�ទ
ផ្តៀ�ៀ�ក គឺឺជាប្រ�ភេ�ទជិិតផុុតពូូជដែ�រ។
ប្រ�ភេ�ទ៣គឺឺប្រ�ភេ�ទចំំបក់់ (រូូប១៦)។
ជាទូូទៅ� ៤/១០ គឺឺជាពូូជឈើ�ើ ដែ�ល
នៅ�ក្នុុ�ងបញ្ជីី�ក្រ�ហមរបស់់ IUCN។
ភាគច្រើ�ើ�ននៅ�ក្នុុ�ងព្រៃ�ៃឡង់់គឺឺមានពូូជ
ឈើ�ើ ច្រើ�ើ�នជាគុុណតម្លៃ�ៃក្នុុ�ងការ
អភិិរក្សស ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�ភេ�ទទាំំងនេះ�ះកំំពុុងតែ�
ទទួួលរងការគម្រា�មពីីកាប់់បំំផ្លាាញ។

Chombork

331

Porpael

Chrormas

64

638

Chhertheal
8

Doungchem

439

អនុុផល
សត្វវព្រៃ�ៃ

ព្រៃ�ៃជំំនឿ�ឿ

11%

98

1%

3%

7

1%

6

13%

ទិិ ន្ននន័័យធនធានធម្មមជាតិិ
រូូបភាពទីី៦ ការបញ្ចូូ� លទិិន្ននន័័យ ការចែ�កចាយធនធាន
មានតម្លៃ�ៃ ចាប់់ពីីខែ� ឆ្នាំំ�មិិថុុនា ២០១៨ ដល់់ខែ�មិិថុុនា
ឆ្នាំំ�២០១៩ និិង ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០១៥ ដល់់ខែ� មិិថុុនា
ឆ្នាំំ�២០១៩

3%

14
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83%
ការដាក់់បញ្ចូ�ូ លទិិន្ននន័័យធនធានពីីខែ�មិិថុុនា
២០១៨ ដល់់មិិថុុនា ២០១៩២០១៩

ព្រៃ�ៃឈើ�ើ

85%

ការដាក់់បញ្ចូ�ូ លទិិន្ននន័័យធនធានខែ�កុុម្ភៈៈ�
២០១៥ ដល់់មិិថុុនា ២០១៩

Trach

Paong

Pdeak

Sralaò

70

Korkoh

60

233

ឈ្មោះ�ះ�ឈើ�ើ ភាគច្រើ�ើ�ន ដែ�លបានកត់់ ត្រា�

រូូបភាព១៤: ប្រ�ភេ�ទឈើ�ើ ភាគច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបានរាប់់ជាចំំនួួនមួួយនៃ�ការកត់់ត្រា�ចាប់់តាំំងពីីខែ�កម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០១៥

638 ដើ�ើមឈើ�ើ ទាល Chhertheal (Resin)
Dipterocarpus alatus Roxb. & G.Don
439 ដើ�ើមផ្តៀ�ៀ�ក Pdeak
Anisoptera costata Korth.
331 ដើ�ើមចំំបក់់ Chombork
Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn.
233 Korkoh
Sindora siamensis Miq.
141 ដើ�ើមស្រ�ឡៅ� Sralao’
Lagerstroemia calyculata Kurz

101 ដើ�ើមមៀ�ៀនព្រៃ�ៃ Mean/Meanprey
Dimocarpus longan Lour.
98 ដើ�ើមដួួងចែ�ម Doungchem
Heritiera javanica (Blume) Kosterm.)
70 ដើ�ើមត្រា�ច Trach (Resin)
Dipterocarpus intricatus Dyer
64 ដើ�ើមពពែ�ល Porpael
Shorea roxburghii G. Don
62 ដើ�ើមច្រ�ម៉ាា ស់់ Chrormas
Vatica odorata (Griff.) Symington
60 ដើ�ើមពង់់ Paong
Calophyllum calaba var. bracteatum (Wight) P.F.Stevens
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7

141

101

15

ធនធាាន

Meanprey

62

9

ភាគច្រើ�ើ�នរាយការណ៍៍ពីីអនុុផលព្រៃ�ៃឈើ�ើ បង្ហាាញ
ក្នុុ�ងរូូបភាព១៧។ ខាន់់ម៉ាា ឬ ខ្ទទង់់ (រូូប១៨) គឺឺជាពូូជ
រុុក្ខខ
ជាតិិ។ ខ្ទទង់់គឺឺជារុុក្ខខជាតិិឱសថប្រើ�ើ�ជាទឹឹកតែ�
ជួួយព្យាាបាលជម្ងឺឺ�រាគ និិងដើ�ើមវល្លិ៍៍�ប្រើ�ើ�សម្រា�ប់់
ត្បាាញកន្ត្រ�រក កន្លេ�េល និិងគ្រឿ��ឿងសង្ហាារឹ ឹម ឬជាស្បូូ�វ
ប្រ�ក់់ដំំបូូល។ សំំខាន់់បំំផុុត ខ្ទទង់់គឺឺធ្វើ��ចង្អេ�េ
ើ
រអុំំ�ស្រូ�ូវ។
លំំដាប់់ទីី២ជាពួួកអនុុផល ច្នូូ� មានរាងដូូចខ្ទទង់់ដែ�រ។
ផ្នែ�ែកទីី៣គឺឺអង្រែ�ែដែ�ក មានសារជាតិិឱសថច្រើ�ើ�ន។

ឈ្មោះ�ះ�អនុុ ផលព្រៃ�ៃឈើ�ើ ភាគច្រើ�ើ�ន ដែ�លបានកត់់ ត្រា�

រូូបភាព១៩: ដើ�ើមអ័័រគីីដេ� ជាសណ្តា
ា នរ
បស់់ Vanda

8

ឧទាហរណ៍៍ ស្លឹឹ�កវាដាំំទឹឹកដូូចទឹឹកតែ�គឺឺជួួយឲ្យយឈាម
រតស្រួ�ួល។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ បើ�ើផ្សំំ�ដោ�យយកស្លឹឹ�ក
និិងផ្កាានៃ�ដើ�ើមច្នូូ� គឺឺជួួយដល់់ស្ត្រី�ី�ពេ�លសម្រា�លកូូន
វាព្យាាបាលបំំប៉៉ននិិងជួួយបង្កើ�ើ�នទឹឹកដោះ�ះ។
ជាចុុងក្រោ��យ ស្លឹឹ�កខ្ចីី�ៗគឺឺត្រូ�ូវថ្នាំំ� និិងដើ�ើមវាសម្រា�ប់់
ច្រៀ��ៀក។

រូូបភាព១៧: ប្រ�ភេ�ទអនុុផលព្រៃ�ៃឈើ�ើ ភាគច្រើ�ើ�ន ត្រូ�ូវបានរាប់់ជាចំំនួួនមួួយនៃ�ការកត់់ត្រា�ចាប់់តាំំងពីីខែ�កម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០១៥

13

37

Resin

Saom
15

ទិិន្ននផលព្រៃ�ៃឈើ�ើដែ�លមិិនមែ�នជាាដើ�ើមឈើ�ើ

Ktong
Trormoong

29

12

Smarch

6

Chnou
Chnarb

tectorius (Lour.) Merr.)

Paav

AntongSor

Angraedaek
12

រូូបភាព១៨: ដើ�ើមខ្ទទង់់ ឬខាន់់ម៉ាា(Ancistrocladus

5

6

Mushrooms

35

13 ដើ�ើមអន្ទទង់់ស Antong Sor (Medicinal)
(Eurycoma longifolia Jack)
12 ដើ�ើមវល្លិ៍៍�គុុយ Resin (Crafts)
12 ដើ�ើមផ្អាាវ Paav (Edible)
(Licuala spinosa Wurmb)
6 ដើ�ើមច្នាា ប Chnarb (Crafts)
(Areca triandra Roxb. ex Buch.-Ham.)
6 ដើ�ើមត្រ�មូូង Trormoong (Edible)
(Garcinia oliveri Pierre)
5 ដើ�ើមស្មាាច់់ Smarch (Edible)
(Syzygium zeylanicum (L.) DC.)

10
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37 ដើ�ើមខ្ទទង់់ឬខាន់់ម៉ាា Ktong (Medicinal)
(Ancistrocladus tectorius (Lour.) Merr.)
35 វល្លិ៍៍�ឈ្នូូ� Chnou (Crafts)
(Myrialepis paradoxa (Kurz) J. Dransf.)
29 ដើ�ើមអង្រែ�ែដែ�ក Angraedaek (Medicinal)
(Dracaena angustifolia (Medik.) Roxb.)
25 ផ្សិិ�ត Mushrooms (Edible)
(Different species)
15 វល្លិ៍៍�សោ�ម Saom (Edible)
(Daemonorops jenkinsiana (Griff.) Mart.)

17

16
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25

កាារផ្តតល់់អនុុសាាសដោ�ោយបណ្តាា�ញ
សហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់់

18
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យើ�ើងខ្ញុំំ��ទាំំងអស់់គ្នាាបានតាមដាន
យ៉ាា ងយកចិិត្តតទុុកដាក់់ចំំពោះ�ះការខិិតខំំ
ប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់រាជរដ្ឋាាភិិបាល ក្នុុ�ង
បុុព្វវហេ�តុុការពារធនធានធម្មមជាតិិ និិង
ការស្តាារព្រៃ�ៃឈើ�ើ ឡើ�ើងវិ ិញ។ នៅ�ក្នុុ�ងរយៈៈ
ពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះយើ�ើងខ្ញុំំ��បានសង្កេ�េតឃើ�ើញ
ថា គណៈៈកម្មមការជាតិិដើ�ើម្បីី�ទប់់ស្កាាត់់
និិងបង្ក្រា�ាបបទល្មើ�ើ�សធនធានធម្មមជាតិិ
ក្រ�សួួងបរិ ិស្ថាាន និិងអាជ្ញាាធរពាក់់ព័័ន្ធធបាន
ធ្វើ��ើសកម្មមភាពយ៉ាា ងខ្លាំំ�ងក្លាា រហូូតមានការ
ចាប់់ខ្លួួ�ន(មេ�ជូូញដូូរឈើ�ើ ធំំៗ និិងមន្ត្រី�ី�
ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធបទល្មើ�ើ�ស)ជាច្រើ�ើ�ននាក់់
ការបិិទ(ទីីតាំំងស្តុុ�កឈើ�ើ រោ�ងម៉ាា ស៊ីី�ន
កែ�ឆ្នៃ�ៃឈើ�ើ និិងរោ�ងសិិប្បបកម្មមកែ�ឆ្នៃ�ៃឈើ�ើ )
ជាច្រើ�ើ�នកន្លែ�ែង ការរឹ ឹបអូូសឈើ�ើ ជាច្រើ�ើ�ន
ពាន់់ម៉ែ�ែត្រ�គូូប និិងការរឹ ឹបអូូសនិិងកំំទេ�ច
មធ្យោ�ោបាយកាប់់និិងដឹឹកជញ្ជូូ�នឈើ�ើ
ជាច្រើ�ើ�នរយគ្រឿ��ឿង។ សកម្មមភាពបង្ក្រា�ាប
ទាំំងនេះ�ះ បាននិិងកំំពុុងបន្តតជាហូូរហែ�
ឥតស្រា�កស្រា�ន្តត ដើ�ើម្បីី�ការពារព្រៃ�ៃឈើ�ើ
ដែ�លនៅ�សេ�សសល់់។
មួួយវិ ិញទៀ�ៀត យើ�ើងខ្ញុំំ��ក៏៏បាន
សង្កេ�េតឃើ�ើញ ស្រ�បពេ�លសកម្មមភាព
បង្ក្រា�ាបបទល្មើ�ើ�សព្រៃ�ៃឈើ�ើ កំំពុុងបន្តត
ជាហូូរហែ� គឺឺសកម្មមភាពដឹឹកនាំំការដាំំ
កូូនឈើ�ើ ឡើ�ើងវិ ិញជាច្រើ�ើ�នម៉ឺឺ�នដើ�ើម ដោ�យ
ក្រ�សួួងបរិ ិស្ថាាន និិងអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធផ្សេ�េងៗ
ទៀ�ៀត បានបង្ហាាញឱ្យយឃើ�ើញនូូវការប្តេ�េជ្ញាា
ចិិត្តត របស់់រាជរដ្ឋាាភិិបាលក្នុុ�ងបុុព្វវហេ�តុុ
អភិិរក្សសធនធានធម្មមជាតិិនៅ�កម្ពុុ�ជា។

យើ�ើងខ្ញុំំ��ជឿ�ឿជាក់់យ៉ាាងមុុតមាំំចំំពោះ�ះ
សកម្មមភាពស្តាារព្រៃ�ៃឈើ�ើ ឡើ�ើងវិ ិញ និិង
វិ ិធានការបង្ក្រា�ាបបទល្មើ�ើ�សព្រៃ�ៃឈើ�ើ នឹឹង
នៅ�តែ�បន្តតរហូូតបញ្ចចប់់រាល់់បទល្មើ�ើ�ស
គ្រ�ប់់រូប
ូ ភាព និិងសង្ឃឹឹ�មយ៉ាា ងមុុតមាំំ
ចំំពោះ�ះ គណៈៈកម្មមការជាតិិដើ�ើម្បីី�ទប់់ស្កាាត់់
និិងបង្ក្រា�ាបបទល្មើ�ើ�សធនធានធម្មមជាតិិ
នឹឹងមានវិ ិធានការបិិទរោ�ងម៉ាា ស៊ីី�នអារ
កែ�ច្នៃ�ៃឈើ�ើ និិងផលិិតក្តាារបន្ទះះ� របស់់
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន ស៊ីី�ង បាយអូូ ថេ�ក (ខេ�មបូូ
ឌា) ខូូអិិលធីីឌីី នៅ�ចំំណុុចភូូមិិសាស្ត្រ�រ
ភូូមិិកំំពង់់ដំំរី ី ឃុំំ�បឹឹងចារ ស្រុ�ុកសំំបូូរ
ខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ។
យើ�ើងខ្ញុំំ��ទាំំងអស់់គ្នាាមានក្តីី�សោ�មន
រី ីករាយក្រៃ�ៃលែ�ង និិងសូូមបួួងសួួងដល់់
វត្ថុុ�សក្តិិ�សិិទ្ធធ តាមថែ�រក្សាាការពារមន្ត្រី�ី�
គ្រ�ប់់រូប
ូ ដៃ�គូូអភិិវឌ្ឈឈ អ្ននកសារព័័ត៌៌មាន
និិងសហគមន៍៍ ដែ�លកំំពុុងបំំពេ�ញបេ�
សសកកម្មមការពារធនធានធម្មមជាតិិ ឱ្យយ
ជួួបប្រ�ទះះតែ�នឹឹងសេ�ចក្តីី�សុុខសុុវត្ថិិ�ភាព
គ្រ�ប់់ពេ�លវេេលា និិងទទួួលបានជោ�គជ័័យ
គ្រ�ប់់ភារកិិច្ចចកុំំ�បីីឃ្លៀ��ៀ ងឃ្លាាតឡើ�ើយ។

សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម សូូមទំំនាក់់ទំំនង
តំំណាងសហគមន៍៍តាមរយៈៈ
លេ�ខទូូរស័័ព្ទទដូូចខាងក្រោ��ម៖
១. លោ�ក ឯក សុុវណ្ណាា ០៩៧ ៦៤៤ ៩៩៩៨/០៩៨
៨៤៥ ៩៧៩
២. លោ�ក ស្រី�ី ថីី ០៩៩ ៧២២ ១៨៧
៣. លោ�ក ម៉ិិ�ញ នីី ០៩៦ ៣០០ ២៧៦២
៤. កញ្ញាា ឈាង លីី ០៩៦ ៦៦៨ ០៦៧៣

យើ�ើងរួួមគ្នាា�
កាារពាារព្រៃ�ៃឡង់់
“ព្រៃ�ៃឡង់់ ជាា
ព្រៃ�ៃរបស់់យើ�ើង
ទាំំ�ងអស់់គ្នាា�!”
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ស្ទឹឹ�ងត្រែ�ែង ព្រះ�ះវិ ិហារ និិងកំំពង់់ធំំ ដែ�ល
កំំពុុងធ្វើ��កា
ើ រងារស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតការពារ ព្រៃ�ៃការពារ
ដែ�នជម្រ�កសត្វវព្រៃ�ៃ ព្រៃ�ៃឡង់់ សូូមសាទរ និិង
គាំំទ្រ� ចំំពោះ�ះចំំណាត់់ការរបស់់ គណៈៈកម្មមការ
ជាតិិដើ�ើម្បីី�ទប់់ស្កាាត់់ និិងបង្ក្រា�ាបបទល្មើ�ើ�ស
ធនធានធម្មមជាតិិ ក្រ�សួួងបរិ ិស្ថាាន និិងអាជ្ញាាធរ
ពាក់់ព័័ន្ធធ ក្នុុ�ងកិិច្ចចការបង្ក្រា�ាបបទល្មើ�ើ�សព្រៃ�ៃឈើ�ើ
និិងការស្តាារព្រៃ�ៃឡើ�ើងវិ ិញ។
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យើ�ើងខ្ញុំំ��ទាំំងអស់់គ្នាាជាសមាជិិកបណ្តា
ា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់់ទាំំងបួួនខេ�ត្តត ក្រ�ចេះ�ះ

រូូបក្រ�បមុុខៈៈ ទប់់ស្កាាត់់គោ�យន្តតដឹឹកជញ្ជូូ�នឈើ�ើ ខុុសច្បាាប់់ ក្នុុ�ងខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ (កុុម្ភៈៈ� ២០១៩)
រូូបភាពក្រ�បខាងក្រោ��យៈៈ ល្បាាតរបស់់បណ្តា
ា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់់ធ្វើ��សេ�ចក្តីី�
ើ
រាយការណ៍៍នៃ�
ចម្រៀ��ៀកឈើ�ើ បានរកឃើ�ើញក្នុុ�ងតំំបន់់មួួយ ក្នុុ�ងខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ (មេ�សា ២០១៩)

ចូូលរួួមកាារពាា
ព្រៃ�ៃឡង់់
ទាំំ�ងអស់់គ្នាា�

ព័័ត៌៌មានដែ�លដាក់់បញ្ចូូ� លក្នុុ�ងឯកសារនេះ�ះ គឺឺជាកម្មមសិិទ្ធិិ�បញ្ញាារបស់់បណ្តា
ា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់់។ យើ�ើងសូូមស្វាា គមន៍៍ដល់់ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ដកស្រ�ង់់ និិង
ការចែ�កចាយនូូវឯកសារនេះ�ះ ដែ�លបានផ្តតល់់ជាប្រ�ភពនៃ�ឯកសារយោ�ងផង។
សាកលវិ ិទ្យាាល័័យ កប់់ប៉ិិ�នហាហ្គែ�ែន (University of Copenhagen) បានអញ្ជើ�ើ�ញក្រ�សួួងបរិ ិស្ថាានដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��អត្ថា
ើ
ា ធិិប្បាាយលើ�ើឯកសារនេះ�ះ ហើ�ើយបានទទួួល
ចម្លើ�ើ�យត្រ�ឡប់់ដូូចតទៅ�៖ “ក្រ�សួួងបរិ ិស្ថាាន គឺឺមិិនមានជំំហរណាមួួយក្នុុ�ងការផ្តតល់់អត្ថាាធិិប្បាាយលើ�ើសេ�ចក្តីី�ព្រា�ងរបាយការណ៍៍នេះ�ះឡើ�ើយ។”
បណ្តា
ា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់់សូូមធ្វើ��កា
ើ រថ្លែ�ែងអំំណរគុុណ ដល់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វរួួមគ្នាា ( មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វរួួមគ្នាា នៃ�សហគមន៍៍អ៊ឺឺ�
រុុប) ដែ�លបានគាំំទ្រ�នូូវបច្ចេ�េកទេ�សដើ�ើម្បីី�ចែ�ករំ ំលែ�កដោ�យប្រើ�ើ�ឧបករណ៍៍ FCDM បង្ហាាញនូូវការបាត់់បងនិិងប៉ះះ�ពាល់់ដល់់គម្រ�បព្រៃ�ៃឈើ�ើ អ្ននកធ្វើ�ើ�ការហាត់់
ការមកពីីសាកលវិ ិទ្យាាល័័យកប់់ប៉ិិ�នហាហ្គែ�ែន និិងថ្លែ�ែងអំំណរគុុណដល់់អ្ននកគ្រ�ប់់គ្នាាដែ�លបានស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតជួួយជ្រោ��មជ្រែ�ែង។ របាយការណ៍៍នេះ�ះនឹឹងមិិនអាច
ចប់់សព្វវគ្រ�ប់់ឡើ�ើយ ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាានការគាំំទ្រ�ពីីពួួកគាត់់ទាំំងអស់់គ្នាា។
ព្រៃ�ៃឡង់់អែ�ពបានកសាងឡើ�ើងផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើកម្មមវិ ិធីី Sapelli ជាគម្រោ��ងបើ�ើកទូូលាយដែ�លសម្រ�បសម្រួ�ួលដល់់ការប្រ�មូូលព័័ត៌៌មានតាមភាសាខុុសគ្នាា និិង
អ្ននកមិិនចេះ�ះអក្សសរ តាមរយៈៈការកំំណត់់បាននូូវរចនាសម្ពពន្ធ័័�ដែ�លដំំណើ�ើរការដោ�យរួួបភាពតំំណាងប្រ�ទាក់់ចំំណុុចគ្នាា។ សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត សូូមចូូល
ទៅ�កាន់់ : http://www.sapelli.org/
រូូបភាពទាំំងអស់់ គឺឺជាកម្មមសិិទ្ធិិ�បញ្ញាារបស់់បណ្តា
ា ញសហគមន៍៍ព្រៃ�ៃឡង់់
ផែ�នទីីទាំំងអស់់ដែ�លបានធ្វើ�ើ�គឺឺប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ QGIS.3.6.2
ការបង្កើ�ើ�តក្រា�ហ្វិិ�កនិិងពត៌៌មានក្រា�ហ្វិិ�កគឺឺបានរៀ�ៀបចំំដោ�យ Carolina Salassa
ឯកសារនេះ�ះគឺឺត្រូ�ូវបានការពារដោ�យ(CC BY-NC 4.0)
មានផ្នែ�ែកមួួយគឺឺជាការគាំំទ្រ�ថវិ ិកាពីីមូូលនិិធិិ The Alexander Soros
កំំណែ�លើ�ើកទីី១ ក្នុុ�ងខែ�កញ្ញាា២០១៩
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