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េគលករណ៍អនុវត្តន៍្របកបេ យ្របសទិធិភពខពសេ់ដើមប ី ្ត រលទធភព 
និងបម្ល សទ់ីសត្វេទច និងេទច “ៃសមុងំ”  

អតថបទសេងខប ២០១៧ 
 

រមភកថ 

ឯក រេនះ គជឺករបក្រ យសេងខបៃនចំណុចសំខនម់យួចនំនួ េនកនុងេគលករណ៍អនុវត្តន្៍របកបេ យ 
្របសិទធភពខពស់េដើមបី ្ត រលទធភព នងិបម្ល ស់ទីសត្វេទច(២០១៥)។  ឯក រមយួេនះមនិ្រតូវបន 
ចតទុ់កជឯក រេគល នងិមនិមនបញជ កល់ម្អតិអពំេីគលករណែណនសំំខនេ់នះេទ។   
 

េគលករណ៍ែណនេំពញេលញ េនទេីនះ គមឺនែតកនុងភ អងេ់គ្លសប៉េុ ្ណ ះ។ ករបក្រ យសេងខបេនះ 
(មនបកែ្របកនុងភ មយួចនំនួ) គ្ឺរតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមបជីយួ ដល់អនកអនុវត្តករងរែដលពកព់ន័ធ ច 
បង្ហ ញពេីគលករណ៍ែណនេំនះេទដល់រ ្ឋ ភបិល នងិ្រកុមករងរេផ ងេទៀត ែដលមនិេ្របើ្របស់ភ  
អងេ់គ្លសជភ ទមីយួ។ ឯក រេនះមនិ ចចតទុ់កជឯក រេគលៃនេគលករណ៍ែណនបំនេនះេទ 
េហើយអនកអនុវត្ត នងិម្រន្តរី ្ឋ ភបិល្រតូវេ្របើេគលករណ៍ែណនេំពញេលញ (មនកនុងភ អងេ់គ្លស) ជ
ឯក រផ្លូវករ។  
 

ចបបច់ម្លងៃនេគលករណ៍អនុវត្តន្៍របកបេ យ្របសិទធភពខពស់ស្រមបក់រ ្ត រលទធភព នងិបម្ល ស់ទសីត្វ 
េទច (២០១៥) ចទញយកេ យឥតគិតៃថ្ល មរយៈេកហទពំរ័  http://www.gibbons.asia/ 

wpcontent/uploads/2015/05/Best-Practice-Guidelines_Gibbons_LR.pdf ។ 

 
េសចក្តីេផ្តើម  

អងគករIUCN SSC PSG និង SSA មនេគលបំណងរមួគន កនុងករស្រមបស្រមួលសកមមភព 
អភរិក សត្វេទចេនទូទងំពិភពេ ក។ េ យ រសត្វេទចកំពុងទទួលរងករគ្រមមកំែហងយ៉ងធងនធ់ងរ 
េនទូទងំតំបនែ់ដលពួកេគរស់េន ករបម្ល ស់ទនីឹងក្ល យជសមសធតុដសំ៏ខនក់នុងកិចចករអភរិក  ែដល  
បនផ្តល់នូវករកំណតច់ំនួន  ឬសគល់ៃនករបំផ្លិចបំផ្ល ញជមូល ្ឋ ន និងវត្តមនសត្វេទចែដលបនេ្រត ម 
រចួជេ្រសចស្រមបក់រេ ះែលង។  
 កមមវធិី ្ត រលទធភពេឡើងវញិ និងបម្ល ស់ទេីនះ កំពុងែ្របក្ល យេទជសមសធតុមយួ ែដលកន ់
ែតសំខនស់្រមបែ់ផនករសកមមភពអភរិក  (CAP) េដើមបជីយួ ដល់ពពួកសត្វែដលកំពុងទទួលរងករគ្រមម 
កំែហង។ ករបម្ល ស់ទេីនះនឹងបក្រ យអំពបីញ្ហ អភរិក េទ មក្រមតិខុសៗគន  េ យ ទី១៖ េទចែដល 
រក ទុកកនុងតំបនហុ៊់មពទ័ធ ជទូេទ គឺជសត្វទទួលរងេ្រគះពីករជួញដូរសត្វៃ្រពខុសចបបែ់ដល្រតូវបនចប ់
យកមកពីកនុងៃ្រព ទទួលបននូវករជយួ សេ្រងគ ះ និង ្ត រលទធភពេឡើងវញិ និងបនទ បម់កក្៏រតូវេ ះែលង 
្រតឡបេ់ទកនុងៃ្រពវញិ ទី២៖ េ ះែលងេទចេទកនុងតំបនែ់ដលសត្វ្របេភទេនះបនផុតពូជ ឬ ចំននួពួកេគ 
មនិ ចេនសថិតេសថរយូរអែង្វង េហតុដូេចនះេហើយ ចបំច្់រតូវបេងកើនចនំួនេនះេឡើងវញិ(Cheyne 2005, 

2009a; Kleiman 1989)។  ឧទហរណ៍៖  កមមវធិីេ ះែលងេនះ ចផ្តល់ឱកសបេងកើនេឡើងវញិនូវចំនួន 
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សត្វេទចែដលបនផុតពូជ មតបំន(់Komdeur and Deerenberg 1997)។  
េគលករណ៍ែណនទំងំអស់េនះ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យកិចចសហកររមួគន រ ងអងគភពមយួ 

ចំននួ ែដលេធ្វើករងរពកព់ន័ធនងឹករអភរិក អបូំរេទច។ សិកខ មយួ្រតូវបនស្រមបស្រមួលេ យ 
អងគករ IUCN SSC PSG និង SSA កលពែីខមក  ឆន ២ំ០១៤ តំ ងជេ្រចើនរូបែដលមកពី 
គេ្រមងអភរិក  និង ្ត រលទធភពសត្វេទច បនចូលរមួចំែណកកនុងករអភវិឌ ព្រងងៃនេគលករណ៍ 
ែណនសំ្តីពីករអនុវត្ត្របកបេ យ្របសិទធិភពខពស់េនះ។ ព្រងងេនះ្រតូវបនអនុវត្តេ យមនករពិនតិយ 
េឡើងវញិទងំ្រសុងពីអងគករ SSA រមួជមយួមតិ ធរណៈ។ េយង មបទពេិ ធ និងចំេណះដឹង 
ែដលបនែចករែំលកមកទល់នងឹេពលេនះ េគលករណ៍ែណនមំយួេនះ្រតូវបនបេងកើតេទជឯក រ 
្របតបិត្តិករដម៏ន រៈសំខនម់យួស្រមបអ់ងគភពអនុវត្តគេ្រមងទងំអស់េ្របើ្របស់ កនុងេគលបំណង 
បំពកេ់្រគ ងបរកិខ ដល់គេ្រមងេនទី ល និងអនកេធ្វើករសេ្រមចចិត្តជមយួនឹងឧបករណ៍មយួចំនួន េដើមប ី
អនុវត្តនស៍េម្លងែបបវទិយ ្រស្តកនុងករបម្ល ស់ទី និង ្ត រលទធភពសត្វេទច។ កនុងអំឡុងសិកខ  ស្តីពី 
ករ ្ត រលទធភព ករេ ះែលង និងបម្ល ស់ទីសត្វេទច ឆន ២ំ០១៤េនះែដរ បញ្ហ មយួចំនួនែដលកំណតប់ន 
េនកនុងលទធផលៃនករងរបម្ល ស់ទីសត្វេទច រមួមន៖ ១-ខ្វះេគលករណ៍ែណនចំបស់ ស់ េដើមបផី្តល់នូវ 
េគលគំនិតេលើករ យតៃម្លែដនជ្រមក ករបងក តែ់ថទ ំនិងវធិី ្រស្តេ ះែលង ២-ខ្វះែដនជ្រមកែដលមន 
ករករពរ្រតឹម្រតូវ ៣-ខ្វះេគលករណ៍្រតួតពិនិតយសត្វេ្រកយេពលេ ះែលង្របកបេ យស្តង់ រ ៤-
មនិមនយុទធ ្រស្ត្រគប្់រគនេ់ដើមបកីរពរសត្វេ្រកយេពលេ ះែលង ៥- ខ្វះករគ្ំរទពី ជរ ្ឋ ភបិលកនុង 
បរបិទ្របកួត្របែជង និង ៦- ខ្វះនូវកិចច្របជុថំន កជ់ំនញេដើមបែីចករែំលកពត័ម៌នអំពី ភពជក់ កៃ់នសត្វ 
េទច។  

ឯក រមយួេនះគឺជករបក្រ យសេងខបអំពីេគលករណ៍គន្លឹះ ែដល្រតូវបនពិភក េនកនុង 
្របធនបទ “េគលករណ៍អនុវត្តន្៍របកបេ យ្របទិធភិពខពស់េដើមបី ្ត រលទធភព នងិបម្ល ស់ទីសត្វេទច” 
(Campbell et al. 2015) ។ អនកអនុវត្តទងំអស់គួរេផ្ត តេទេលើឯក រដសំ៏ខនម់យួេនះ េដើមបទីទួល 
បនអណំះអំ ងចបស់ ស់ ឬកភ៏ជ បេ់ទកនេ់កហទំពរ័របស់IUCNេ យផទ ល់ មមរយៈ៖ 
www.gibbons.asia ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម។  
 
ពកយ និងនយិមនយ័ 

 រយៈេពលប៉ុនម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ មនករពិភក ដគួ៏រឲយកតស់មគ ល់មយួស្តីពីនិយមនយ័ជុំវញិ 
ករេ ះែលង និងបម្ល ស់ទី (Seddon et al. 2012) ។ អំណះអំ ងមយួចំនួន្រតូវបនទមទរឲយមន 
ករពកព់ន័ធេទនឹងសត្វេទច េ យ រេគលករណ៍ែណនពំមុីនរបស់IUCNចំេពះករកំណត្់របេភទសត្វ 
មនិមននិយមនយ័េដើមបកីំណតស់កមមភពទងំអស់ែដលបង្ហ ញកនុងឯក រេនះេទ េហើយពួកេគកម៏និបន 
បង្ហ ញពីគុណភពកនុងករអនុវត្តសកមមភពេនទី ងំផទ ល់ចេំពះសកមមភពថមីៗទងំេនះផងែដរ។ គពិឺត 
ជសំខន ់ េនេពលែដលអនកអនុវត្តយល់ចបស់ពីនិយមនយ័ែដល្រតូវេ្របើេនកនុងេគលករណ៍ែណនេំនះ 
ជពិេសស េនេពលែដលកពុំងេ ះ្រ យបញ្ហ េចទទងំេនះ៖ ករ ្ត រលទធភពេឡើងវញិ្រតូវបនអនុវត្ត 
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មុនេគ េហើយសកមមភពបន្តបនទ បគ់ឺ ករបម្ល ស់ទ ី ករេផទរពីៃ្រពមយួេទៃ្រពមយួ និងករេ ះែលង 
្របកបេ យសុវតថិភព។ កនុងឯក រេនះ េយើងកំពុងពិភក អំពីគេ្រមងពីរសំខន់ៗ ៖  

 គេ្រមងផ រភជ បជ់មយួនឹងករជួយ សេ្រងគ ះសត្វេទចែដលមនរបសួ ឬក្ំរព េ យផ្តល់ឲយពួកេគ 
នូវករ ្ត រលទធភពេឡើងវញិ និងចុងេ្រកយ េធ្វើករបម្ល ស់ទេីទចទងំអស់ែដលសម្រសបចំេពះ 
ករេ ះែលងេទកនជ់្រមកធមមជតិរបស់ពកួេគវញិ។  

 គេ្រមងផ រភជ បជ់មយួនឹងករផ្ល ស់ទីៃនសត្វេទចេនកនុងៃ្រពពីជ្រមកមនិសម្រសបេទកនជ់្រមក 
ែដលសម្រសម ឧ-គេ្រមងបម្ល ស់ទីពីៃ្រពមយួេទៃ្រពមយួេផ ងេទៀត។  
មនករទទួល គ ល់ចំេពះេគលករណ៍េនះ ប៉ុែន្តេនបន្តេធ្វើករជមយួេគលករណ៍ៃននិយមនយ័ 

IUCN ឆន ២ំ០១៣ េគលករណ៍បនទ បន់ឹង្រតូវអនុវត្តេនកនុងឯក រេនះ។  
 

ងទី១៖ សេងខបនិយមនយ័ែដល្រតូវេ្របើកនុងឯក រេនះ។ 
និយមន័យ/្របភព ពណ៌នសេងខប

ករជួយ សេ្រងគ ះ ករផ្ល ស់ទីពពកួពនរៃ្រពេចញពី ថ នភពេ្រគះថន ក ់ឬ ករេ ះ្រ យជេម្ល ះរ ងមនុស  និង 
ពនរ កនុង េគលបំណងេធ្វើឲយកររស់េនរបស់ពកួេគ្របេសើរេឡើង។ 

ករ ្ត រលទធភពេឡើងវញិ ដំេណើ រករ្រគប្់រគងសត្វេទចែដលបនផ្ល ស់ទីជ្រមក ឈ ឺ រងរបសួ ឬ កំ្រព ឲយទទលួបននូវ 
សុខភពល្អ និងមនជំនញេឡើងវញិ ទមទរករបំេពញមុខងរជធមម  និង រស់េនេ យ 
មច ស់ករេលើខ្លួនឯង។

បម្ល ស់ទី ករផ្ល ស់ទីសត្វេទច ែដល្រតូវបនេ ះែលងពីតំបនម់យួេទកនត់ំបនម់យួេផ ងេទៀត។ 
បម្ល ស់ទីែបបអភរិក  
 

បម្ល ស់ទីែបបអភរិក គឺជករផ្ល ស់ទី និងេ ះែលងសត្វេទចែដលេគលេ ចមបងគឺករអភរិក  
ដម៏នអតថ្របេយជន៖៍ េគលេ េនះនងឹជយួ េធ្វើឲយកនែ់ត្របេសើរេឡើងនូវ ថ នភពអភរិក  
្របេភទសត្វែដលពកព់ន័ធសំខន់ៗ េន មតំបន ់ ឬេនទូទងំពិភពេ ក និង/ឬករ ្ត រេឡើង 
វញិនូវដំេណើ រករ ឬមុខងរៃន្របពន័ធេអកូឡូសីុធមមជតិ។  

បម្ល ស់ទីពីៃ្រពមយួេទៃ្រពមយួ ករចបស់ត្វេទចកនុងេគលបំណងផ្ល ស់ទីពីជ្រមកធមមជតិមយួេទជ្រមកមយួេផ ងេទៀត។ 
ករ ្ត រកំេណើ នេឡើងវញិ បម្ល ស់ទីេទកនុងតំបនែ់ដលជ្របភពជ្រមកេដើម និងរមួបញចូ លសកមមភពទងំពីរេនះ៖ ករព្រងឹង 

និងករេ ះែលង។  
ករព្រងឹង ករផ្ល ស់ទី និងករេ ះែលងសត្វេទច (េទចៃ្រព ឬេទចចិញច ឹម) ្រតឡបេ់ទកនទី់ ងំ ែដល 

មនេទច្របេភទដូចគន រស់េន។ 
ករេ ះែលង ករេ ះែលងគឺជនយំក និងេ ះែលងសត្វេទចេទកនជ់្រមកេដើមែដលពកួេគធ្ល បរ់ស់េន 

ពីមុន។   
ករ កប់ញចូ លអភរិក  ករ កប់ញចូ លអភរិក គឺជករផ្ល ស់ទី និងេ ះែលងសត្វេទចកនុងេគលបណំងឲយពកួេគបន 

រស់េនកនុងទីជ្រមកេដើមរបស់ពកួេគវញិ។ 
កំែណែ្រប្របពន័ធេអកូឡូសីុ កំែណែ្រប្របពន័ធេអកូឡូសីុគឺជករផ្ល ស់ទ ីនិងេ ះែលងសត្វេទចេទកនទី់ ងំេដើមរបស់ពកួ 

េគ េដើមបេីដើរតួនទីកនុង្របពន័ធេអកូឡូសីុជក់ កម់យួ។ 
ករេ ះែលង្របកបេ យសុវតថិភព ករេ ះែលងសត្វេទចចិញច ឹមេនកនុងឬេ្រកទី ងំេដើមរបស់ពកួេគ ជកែន្លងែដលមនភស្តុ ង 

ចង្អុលបង្ហ ញថពួកេគនឹងរស់េន្របកបេ យសុវតថិភព។ 
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ករ យតៃម្លបុេរលទធភព 
េគលករណ៍ប្រមុង  

េគលករណ៍ប្រមុងគឺជមេធយបយេដើមបេីធ្វើករសេ្រមចចតិ្តកនុងករ្រគប្់រគង និភយ័ ែដលបញជ ក ់
ពីេគលករណ៍ ឬវធិនករករពរ េបើេទះជមនិមនភព្របកដ្របជែផនកវទិយ ្រស្តអំពីថ េតើឥទធិពល 
ែដលបងកេ្រគះថន កនឹ់ងេកើតមនេឡើងឬយ៉ង កេ៏ យ។ មេធយបយមយួេនះគួរែត្រតូវបនទទួលយក 
េនេពលេធ្វើែផនករបម្ល ស់ទីសត្វេទច៖ មនបនទុកៃនភស្តុ ងមយួបង្ហ ញថ បម្ល ស់ទីមនិបងកេ្រគះថន ក ់
ដល់សត្វេទច ែដលគ្រមមកំែហងេ យជមងឆឺ្លង ករបងកកំេណើ តេ យមនិបនេ្រព ងទុក កររខំនហួស 
្របមណពីេទចដៃទ ករេធ្វើឲយថប់ រមមណ៍ ករ្របកួត្របែជងរកចំណី និងផលបះ៉ពល់េផ ងេទៀតេនះេទ។ 
បម្ល ស់ទីកប៏ងកផលបះ៉ពល់ផងែដរេទដល់ពពកួសត្វេទចែដលមនេទទី ងំេនះ្រ បក់នុងករទនំកទ់នំង
េទកនស់ត្វេទចដៃទ ឬ ចបះ៉ពល់ដល់បូរណភពេអកូឡូសីុៃនតំបនែ់ដលពួកេគរស់េន។ ករអភរិក  
សត្វេទចឲយមនកំេណើ នសថិតេសថរេនកនុងៃ្រព គឺចបំច្់រតូវទទួលយកចំណុចជ ទិភពចំេពះសុខមល 
ភពៃនសត្វ្របេភទេនះេនកែន្លងចិញច ឹម។  
 
ករអភិរក  និង បម្ល សទ់ី្របកបេ យសវុតថិភព 

េដើមបធីនថបម្ល ស់ទីមនឥទធិពលដល់ករអភរិក  េទចែដល្រតូវបនេធ្វើបម្ល ស់ទរីចួ គួរែត ចរមួ 
ចំែណកព្រងឹងដល់ចំនួនសត្វៃ្រពែដលមន្រ ប ់ រមួចំែណកកនុងករបេងកើតចំនួនសត្វៃ្រពថមេីនកនុងតបំន ់
ភូមិ ្រស្តែដលអំបូរេទចរស់េន រមួចំែណក ្ត រដំេណើ រករឬមុខងរ្របពន័ធេអកូឡូសីុធមមជតិេឡើងវញិ។ 
ឧទហរណ៍ដូចជ  ចំននួសត្វែដល្រតូវបនេធ្វើកេំណើ ន ឬេ ះែលងមនិ ចេនសថិតេសថរយូរអែង្វងបនេទ។ 
កនុងឧទហរណ៍មយួេនះ បម្ល ស់ទី ឬករធននូវចនួំនសត្វ ចជែផនកមយួៃនចំនួនែដលបនផ្ល ស់ប្តូរ 
ែដល សម្រសម េដើមបេីធ្វើករបង្ហ ញពីបញ្ហ ែដល ចផ្តល់នូវផលចំេណញ។  
 
ករ្រគប់្រគងបែ្រមប្រមួលៃនចំនួន 

្រតូវបនែណនជំពេិសសអំពី គេ្រមងែដលផ រភជ បេ់ទនឹងករបម្ល ស់ទីសត្វេទច ែដលេនះ 
សថិតេនកនុងេគលគំនតិៃនករពិចរ េលើមេធយបយ្រគប្់រគងបែ្រមប្រមួលៃនចំនួនសត្វេទច។ ្របករេនះ 
ត្រមូវឲយមនករ្រគប្់រគងយ៉ងសកមមជមយួ ថ បន័េផ ង កនុងករផ្តល់ជ្រមកដល់េទចចិញច ឹមកនុង្របេភទ 
ែតមយួ និង្រកុមអនក្រគប្់រគងអភរិក ជ្រមកេដើម េធ្វើករេនកនុងទី ងំែដលមនេទច្របេភទដូចគន រស់េន។ 
ប ្ត ញករងរេនះ អនុញញ តឲយករយល់ដឹងមនភពកនែ់តចបស់ ស់ែថមេទៀតចំេពះវធិី ្រស្ត ែដល 
សត្វេទចនីមយួៗ ចរមួចំែណកកនុងលទធផលអភរិក ជរមួ ជជង្រគនែ់តយកចតិ្តទុក កេ់លើលទធផល 
បម្ល ស់ទីចំេពះគេ្រមង និងទី ងំនីមយួៗ។ េគលបំណងចុងេ្រកយៃនមេធយបយមយួេនះនឹងែ្របក្ល យ 
ជកររមួបញចូ លគន រ ងលទធផលអភរិក កនុងទី ងំេដើម និងេ្រកទី ងំេដើម េដើមបេីធ្វើឲយ ថ នភពអភរិក  
កនែ់ត្របេសើរេឡើង។  

 
ករេ្របើ្របសមូ់លនិធិ្របកបេ យនិរន្តភព 
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េដើមបឲីយគេ្រមងទងំេនះធនបនដល់ករេ្របើ្របស់មូលនិធិរយៈេពលែវង អនកអនុវត្តគេ្រមងច ំ
បច្់រតូវផ រភជ បជ់មយួភពេ ម ះ្រតង ់ េបើកកិចចពភិក េ យ្របកដ្របជជមយួអនកផ្តល់ជនំួយកនុង 
ដំ កក់លេធ្វើែផនករ រមួបញចូ លទងំត្រមូវករស្រមបគ់េ្រមងេដើមប្ីរគប្់រគង “មូលនធិិសេ្រងគ ះ” 
ចំេពះៃថ្លចំ យែដលមនិរពឹំងទុក/ប្រមុងទុកមុន។ បែ្រមប្រមួលែដលសម្រសបកនុងអំឡុងេពលអនុវត្ត 
គេ្រមង ដំ កក់លអនុវត្តគេឺធ្វើេឡើងជធមម  េហើយថវកិរគួរែតសថិតេនកនុងលកខខណ័្ឌ ែដល ច្រគប្់រគង 
និង បតែ់បនបន េដើមបសី្រមួលដល់បែ្រមប្រមួលទងំេនះ (IUCN/SSC 2013) ។ គន្លះឹែដលគួរឲយយកចិត្ត 
ទុក ករ់មួមន៖  

 សកមមភពគេ្រមង និង្របភពមូលនធិិគួរែត្រតូវបនែបងែចក (កនុងែផនករេមរមួមយួ) ដូចជ ្របសិន 
េបើមូលនិធិស្រមបស់កមមភពគេ្រមងមយួប ជយ័ គេ្រមងែដលេនសល់នឹងេនែតដេំណើ រករ។  

 កំណតបុ់គគលែដលជេគលេ េនកនុងករេរៀបចមូំលនធិិ ែដលបុគគលេនះ ចផ្តល់ដំបូនម នអំពីករ 
បន្តេគលេ របស់មច ស់ជំនួយបន។  

 េធ្វើករទំនកទំ់នងឲយបនញឹកញប ់ និងយ៉ងមន្របសិទធិភពបែនថមេទៀតជមយួមច ស់ជំនួយ 
មរយៈករ្រប្រស័យទកទ់ងល្អ េដើមបធីនបន្តសេ្រមចេគលេ ែដលបនែចករែំលកឲយគន  េបើ 

េទះជសថិតកនុងករែ្រប្របួលកនុងក្រមតិេថរកេ៏ យ។  
 សចចៈភពមច ស់ជំនួយត្រមូវឲយមនករពិភក េនេពលេ្របើ្របស់ថវកិជនួំយ េពលគឺ េតើថវកិ 

េនះ ចរកបនជថមីម្តងេទៀតឬយ៉ង ? ែផ្អក មករបំេពញករងរយ៉ងេជគជយ័ៃន 
េគលេ  ែដលបនឯកភពគន ដំបូង។ 

 
េសថរភពៃនចំនួនសត្វេទច 

្របសិនេបើេគលបំណងៃនែផនករបម្ល ស់ទីេធ្វើេឡើងេដើមបបីេងកើតចំននួថមីមយួ ដូេចនះ គឺមន រៈ 
សំខនក់នុងករបញជ កថ់ នឹងមនមូល ្ឋ ន្រគប្់រគនេ់ដើមបធីនចំនួនសត្វទងំេនះ ចរស់េនបនកនុង 
លកខខណ័្ឌ បែ្រមប្រមួល កសធតុេផ ងៗ (ដូចជេ្រគះធមមជតិ) និង ចរក ្របេភទខុសគន ៃនែហ ន 
េមបបនយ៉ង្រតឹម្រតូវ។ ថមីៗេនះ ករប៉ន់ ម នពីកំេណើ នេថរកនុងក្រមតិតិចបំផុតមយួេនកនុងចំេ ម 
សត្វេទច ែដលបនេ ះែលងគឺមនិ ចេធ្វើេទបនេនះេទ។ ប៉ុែន្ត កនុងកលៈេទសៈេនះ សត្វេទនងឹមនិ 
ចទទួលយកនូវលកខខណ័្ឌ រស់េន មយួ កនុងេពលែតមយួេដើមបេីធ្វើឲយចនំួនពួកេគេនេថរបនេឡើយ។ 

ករេធ្វើឲយកេំណើ នេនេថរកនុងក្រមតិទបបំផុតមយួ ចសេ្រមចេទបន មរយៈ្រកុម ែដលបម្ល ស់ទីេ យ 
េជគជយ័ និង/ឬ ដំេណើ រករបងក តពូ់ជ មធមមជតិ និង/ឬ ករធនបនថ ចំនួនេនះ ចជែផនក 
ៃនបែ្រមប្រមួលចំននួសត្វេទចទងំអស់។  
 

ករ យតៃម្លែផនកចបប់ 
កររមួចំែណករបស់ ជញ ធរកនងុតំបន់  

ករេប្តជញ ចិត្តរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកនុងករេធ្វើបម្ល ស់ទី ែដល្រតូវបនេសនើសំុគឺមន រៈសំខន់ ស់។ 
ែផ្អកេលើ ថ នភពៃនទី ងំេ ះែលងែដលបនេ្រជើសេរ ើស ករចូលរមួរបស់ ជញ ធរកនុងតំបននឹ់ងមនភព 



6 
 

ខុសគន ។ ប៉ុែន្ត កមមវធិីបម្ល ស់ទីនីមយួៗនឹងេនែតទមទរករអនុញញ តពីភន កង់រ ជរ ្ឋ ភបិលែដលពក ់
ពន័ធ។ េគលករណ៍របស់ ជរ ្ឋ ភបិលកនុងករេធ្វើបម្ល ស់ទី ចនឹងេធ្វើេឡើងខុសៗគន  េហើយ ពិតជសំខន ់
កនុងករយកចិត្តទុក កេ់ទេលើបញញត្តិ និងចបបថ់ន កអ់ន្តរជតិ ថន កជ់តិ និងថន កេ់ខត្ត េដើមបធីននូវមូល ្ឋ ន 
ចបបស់្រមបក់រេធ្វើបម្ល ស់ទី និងធនបនថ ករអនុញញ តដស៏ម្រសបនឹង្រតូវបនផ្តល់ឲយជ ទិភពេដើមប ី
បន្តដំេណើ រករមយួេនះ(Beck, et al., 2007) ។ 
 

ករេ្របើ្របសដី់ធ្ល ីនិងែផនករេ្របើ្របសដី់ធ្ល ី

អំណះអំ ងមយួចំនួនអំពីភពអចិៃ្រន្តយៃ៍នទី ងំែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសស្រមបគ់េ្រមងបម្ល ស់
ទីគរួែត្រតូវបនទទួលយកមុននឹងករបម្ល ស់ទ្ីរតូវបនេធ្វើេឡើង េដើមបេីជៀស ងករខជះខជ យថវកិស្រមប ់
ករអភរិក  និងករខតបងធ់នធនបន្តពូជ។ ែផនករេ្របើ្របស់ដីធ្លែីដល្រតូវបនេសនើនេពលបចចុបបនន 
ស្រមបទ់ី ងំេ ះែលងែដល្រតូវបនេសនើសំុគរួែត្រតូវបនសិក ្រ វ្រជវ និងពិភក ជមយួនឹង ជញ ធរ 
ែដលពកព់ន័ធ។ ទី ងំេ ះែលងមយួគរួែត ចផ្តល់នូវទីជ្រមកែដលមនសុវតថិភពរយៈេពលែវង ជមយួ 
នឹងសក្ត នុពលែដលមនែដនកំណតស់្រមបក់រកតប់នថយទំហំ កររុក នដី ករអភវិឌ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 
ឬករផ្ល ស់ប្តូរសំខន់ៗ េនជុំវញិតំបន ់ េ យសកមមភពទងំេនះ។ េទះយ៉ង កេ៏ យ ករែថទ្ំរបកប 
េ យស្តង់ រ្រតឹម្រតូវត្រមូវឲយទី ងំេ ះែលង ែដលពុំមនករគ្ំរទ មយួេនះ ្រតូវបន យតៃម្ល 
យ៉ងហមតច់តជ់មយួនឹងអំណះអំ ងសមេហតុផលចំេពះករករពររយៈេពលែវង។  
  
ករ យតៃម្លទី ងំេ ះែលង  

ករេ្រជើសេរ ើសទី ងំសម្រសបមយួគឺជគន្លឹះកនុងករេធ្វើែផនករបម្ល ស់ទី (IUCN SSC 2013) ។ 
កង្វះករែថទ្ំរបកបេ យស្តង់ រកនុងតំបនៃ់នែផនករេនះ ចបង្ហ ញលទធផលប ជយ័ចេំពះគេ្រមង 
េ យេហតុផលមយួចំននួ។ ក៏ ចេលចេចញជលទធផលែដលបងកករខូចខតេទដល់ឥទធិពលៃនករ 
អភរិក រយៈេពលែវងេ្រចើនជងេនះចេំពះសត្វេទចនមីយួៗ ្របសិនេបើករបម្ល ស់ទី្រតូវេធ្វើេឡើងចំេពះ 
្របេភទសត្វែដលមនិមនេដើមកំេណើ តេទតបំនេ់នះ។  

 បំេពញត្រមូវករទងំែផនកមនជីវតិ និងឥតជីវតិេទដល់្របេភទសត្វែដល្រតូវបនេធ្វើបម្ល ស់ទី។  
 ្រតូវបនករពរយ៉ង្រតឹម្រតូវ េហើយករគ្រមមកែំហង្រតូវបន្រតួតពិនិតយ ឬ្រគប្់រគង។ 

 មនទជី្រមក្រគប្់រគន់ មត្រមូវករ មរដូវកល និង 

 មនទំហំធំលមម ឬមនទំនកទ់ំនងសម្រសបេដើមបគី្ំរទដល់ចនំួនសត្វឲយេនេថរ (ឬយុទធ ្រស្ត 
្រគប្់រគងបែ្រមប្រមួលចំននួសត្វ្រតូវបនបេងកើតេឡើង)។ 

 

ករ ្ត រលទធភពេឡើងវិញ  
ជមងឺដងក ត ់ 

 សត្វេទចគួរែតទទួលករេធ្វើេតស្តពយបល ែដលជែផនកដសំ៏ខនម់យួ េធ្វើេឡើងេនេពលមកដល់ 
មជឈមណ្ឌ លជេលើកដំបូង និងអំឡុងេពលែដលពួកេគរស់េនទីេនះេដើមបធីនថ ជមងេឺផ ងៗមនិ្រតូវបន 
ចម្លងេទកនេ់ទចដៃទែដលេនកនុង្រទុង េហើយកម៏និមនឆ្លងេទសត្វៃ្រពដៃទេទៀត មរយៈកមមវធិ ី
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េ ះែលងផងែដរ។ មនិមនេទច មយួគម នផទុកនូវបកេ់តរ ី ឬប៉ ៉ សិតទងំ្រសុងេនះេទ និង 
ដូចជករ យតៃម្ល និភយ័ៃនជមងេឺនះែដរ គួរែតេធ្វើេឡើងកនុងដំ កក់លេធ្វើែផនករ និងមនករពិនតិយ 
េឡើងវញិម្តងេហើយម្តងេទៀត(IUCN/SSC 2013)។  
 

ចំណុចែដល្រតូវអនុវត្តេដើមបទីទួលបន្របសិទធិភពខពស់៖ 

 ទី ងពិនិតយសុខភព ចេ់ យែឡក និងជក់ កម់យួស្រមបក់រមកដល់ដំបូង។  
 ជ្រមក ចេ់ យែឡកស្រមបេ់ទចែដលមនសុខភពល្អរស់េនរយៈេពលយូរ។ 

 ជ្រមក ចេ់ យែឡកស្រមប្់របេភទែដលបង្ហ ញេ គសញញ ៃនជមង ឺ ឧ- រេបងTB វរុីសរ្ីរតូជេដើម 
ែដល្រតូវកមច តេ់ចញពីសត្វេទចឲយទទួលបនសុខភពល្អ និងេចញពីទី ងំពនិិតយសុខភព។  

 ទំនកទ់ំនងជមយួនឹងមនុស គួរែតរក េនក្រមតិតិចតចួបំផុតេដើមបបីេញច សពីករឆ្លងជមង។ឺ  
 ត្រមូវឲយេ្របើេ្រ មៃដ និងម៉ស់ និងែណនឲំយមនែវន ករពរ ែសបកេជើងកែវង និងធុងទឹកជ្រមះ 

បតេជើងពីេមេ គឆ្លង ជមេធយបយករពរពីករឆ្លងជមង ឺ ជពិេសសគេឺនទី ងំពនិិតយសុខភព 
ឬកត៏ំបន ់ែដលមនសត្វេទចឈ។ឺ  

 ជមងរឺេបងែដលជញឹកញបេ់កើតមនែតេលើមនុស  កនុងតំបនម់យួចំនួន សត្វេទចក្៏រតូវបនរកេឃើញ 
មនឆ្លងេមេ គេនះផងែដរ េហើយករពិនិតយរកេមេ គេនះចំេពះបុគគលិក ចេដើរតួនទីយ៉ងសំខន ់
កនុងករបងក រ និង្រគប្់រគងជមងមឺយួេនះែដរផង។ បុគគលិកគរួែត្រតូវបន្រតួតពនិិតយយ៉ងេ ច ស់ 
ម្តងកនុងមយួឆន ។ំ កនុងករណីសង យ័េលើេទច មយួថមនផទុកវរីុសរេបង ម៉ស់វះកតស់្តង់ រមនិ 
ចមន្របសិទធភិពកនុងករបងក រពីករ្រសូបយកដំណក់ រធតុចម្លងជមងរឺេបង មរយៈដេង្ហើម 

បនេទ េ្រពះម៉ស់ទងំេនះ មយួចនំួនរចនេឡើងេ យមនិ ចបទិបងំមុខបនជិតល្អ និងមនិ ច 
ចេ្រមះដំណក់ រធតុចម្លងជមងរឺេបងទុកេ យែឡកបន។ ប៉ុែន្ត ែណនឲំយេ្របើម៉ស់្របេភទ N95 

ជំនួសវញិ។  
 បុគគលិកែដលមនទំនកទំ់នងនឹងសត្វេទចគរួែត្រតូវបន្រតួតពនិិតយសុខភព និងពយបលេមេ គ 

ឆ្លងឲយបនទនេ់ពលផងែដរ។ បុគគលិកែដលរកេឃើញថមនេ គសញញ ៃនជមងឺ មយួ មនិគួរ 
ពកព់ន័ធជមយួនឹងសត្វេទច ឬបុគគលិកដៃទេនះេទ។ េ គសញញ ទងំេនះរមួមន មនិ្រតឹមែត 
គរូស ឈេឺពះ េមេ គឆ្លងេ យទកឹេនម ជមងែឺសបក ដំេបេបើក េ គសញញ ផ្លូវដេង្ហើមេនះេទ 

េនមនេ គសញញ ដៃទេផ ងេទៀតផងែដរ។  
 កកសំណល់ែដល ចចម្លងេមេ គគួរែតទុក កឲ់យបន្រតឹម្រតូវ េដើមបធីនកុឲំយមន និភយ័ៃន 

ករឆ្លងេ គ។  
 

ករតុបែតង្រទុងសម្រសប មឥរយិបថ (Enrichment) 
 

េនកនុង្រទុង/តំបនហុ៊់មពទ័ធគរួែតផ្តល់នូវបរ ិ ថ នធមមជតិឲយបន្រគប្់រគន ់ ែដល ចឲយសត្វេទច 
បង្ហ ញនូវឥរយិបថ មែបបធមមជតរិបស់ពួកេគបនេ្រចើន មែដល ចេធ្វើេទបន។ ដូេចនះ ចេធ្វើឲយ 
ករអេងកតែដលគួរឲយេជឿទុកចិត្ត្រតូវបនេធ្វើេឡើង េដើមបឲីយមនេសថរភពដល់ករបម្ល ស់ទីែបបអភរិក ។ 
វធិី ្រស្តជកែ់ស្តងែដលេធ្វើេឡើង ភគេ្រចើនគឺ កវ់តថុេផ ងៗេនកនុង្រទុង/តំបនហុ៊់មពទ័ធ េដើមបឲីយសត្វេទច
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េ ង និង បេញចញសកមមភពយ៉ងមនលំនឹង ដូចជែមកេឈើ ែខ ពួរ និងកងស់្រមបេ់យលជេដើម។ 
ែមកេឈើបនស្រមួលដល់ករបំេពញនូវសកមមភពៃនអបូំរ/្របេភទមយួ(Reinhardt and Smith 1988)៖ 
កនុងករណី ែដលេទចទងំអស់េនះបនេ ង េយល និងអងគុយពីេលើ។  ទុេយ ឬេដើមឬស ី ចេ្របើ 
ជជេ្រមើសមយួេផ ងេទៀតជនំួសឲយែមកេឈើ (Reinhardt and Smith 1988) េហើយបវ្រក តក់៏ ចចង 
ពយួរេធ្វើជអ្រងឹងស្រមបេ់ដកផងែដរ (Dickie 1994)។ វតថុេធ្វើេ យៃដ ែដលល្អបផុំតគឺជ្របេភទ ែដល ច 
េឆ្លើយតបេទនឹងសកមមភពរបស់សត្វេទច ជមយួនឹងសកមមភពែដលមនិ ចពយករណ៍បនរបស់  
(Carlstead et al. 1991) ។ ឧទហរណ៍៖ កងព់យួរែដល ចេយលចុះេឡើងេនេពលែដលេទចចបេ់ ង  
េនះគឺជ្របភពៃន Enrichment។ (Hebert and Bard 2000)៖ បនចង្រកងនូវបញជ ីៃនករេធ្វើ Enrichment 
ែដលបង្ហ ញនូវលទធផលៃនករែ្រប្របួលឥរយិបថជវជិជមនរបស់អបូំរពនរ ែដលរមួមន៖  

• េ្រគងឬស ្ីរកស់ 

• េដើមេឈើែដលគម នឬស 

• វតថុថមី/ែប្លក 

• វតថុេលងជ្របេភទ រ 
• េទង 

• វតថុស្រមបក់ន/់េ ង។  
 
ករេ្រជើសេរ ើសេទចេដើមបេី ះែលង 
ករពិនិតយជមង ឺ

ករ្រគប្់រគងបសុពយបល និងពិធីករ កេ់ន ចេ់ យែឡកែដលមនមូល ្ឋ ន្រតឹម្រតូវគួរែត 
្រតូវបន្រតួតពិនតិយកនុងដំ កក់ល ្ត រលទធភពេឡើងវញិជមយួនឹងថន បំងក រ និងករពិនិតយសុខភពមុន 
នឹងេ ះែលង។ វធិី ្រស្តែដលល្អ បសុេពទយ អនកបេចចកេទសខងបសុពយបល ឬេពទយសត្វ ែដលមន 
លកខណៈសមបត្តិ្រគប្់រគន្់រតូវមនករពកព់ន័ធេនកនុងករេ្រជើសយកសត្វនីមយួៗ ែដលសម្រសមស្រមប ់
េធ្វើបម្ល ស់ទី ឬេ ះែលង។ ករចម្លងជមងេឺទកន្់រកុមពនរែដលមនេនតំបនេ់ ះែលង មរយៈលទធផល 
ៃនករបម្ល ស់ទ ី មនសក្ត នុពលកនុងករេធ្វើ ពយ្រកិតភពតៃម្លៃនករអភរិក របស់កមមវធិេីនះ ែដលបងកជ 

និភយ័ដល់្រកុមសត្វ្របេភទដូចគន  និងសត្វដៃទផងែដរ។ េ យទទួល គ ល់ថករយល់ដឹងរបស់ពួក 
េយើងអំពីជមង ឺ ែដលេកើតចំេពះអំបូរសត្វេទច េបើេធៀបេទគេឺនមនក្រមតិទបេនេឡើយ ពួកេយើង្រតូវ 
េជឿជកថ់ អំបូរពនរ ចចតទុ់កដូចជ ងស្តុកទកឹមយួែដល ចចម្លងេមេ គេទមនុស  ឬផទុយមកវញិ 
មនុស ចចម្លងេទពួកេគ។  

ពិធីករេធ្វើបសុពយបលែដលបនកំណតយ៉់ងចបស់ ស់ទងំេនះ គួរែត្រតូវបនអនុវត្តេទេលើករ 
បញចប ់ ឬ អនុមត័េលើករវភិគអពីំ និភយ័។ េ យ រែតពិធីករេនះ ចមនតៃម្លខពស់ េហើយកនុងករណី 
មយួចនំួន មនដំេណើ រករយូរផងេនះ ធតុមយួេនះគួរែត្រតូវបនរមួបញចូ លេទកនុងែផនករបម្ល ស់ទី និង 
ករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ។ េគលករណ៍វភិគអំពី និភយ័ដូចជករវភិគ Stoplight Hazard Analysis 
ែដលបនគូសបង្ហ ញ ខងេ្រកម គួរ្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបធីនថ េទចែដលចតទុ់កថមនលកខខណ័្ឌ  
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សម្រសបស្រមបេ់ធ្វើបម្ល ស់ទី គឺមនិមនេមេ គបងកជជមង ឺ ែដលផ្តល់ជ និភយ័ដល់េទចែដលរស់េន 
តំបនេ់នះ្រ ប ់ឬកតប់នថយលទធភពែដល ចរស់ នបនរបស់េទចែដល្រតូវបនេ ះែលងេនះេទ។  
 
ករ យតៃម្លអំពីផ្លូវ រមមណ៍ និងឥរយិបថ 

េទចគរួែត្រតូវបនកំណតច់បស់អពីំ វៈយវៈ និងឥរយិបថែដលសម្រសបស្រមបក់រេ ះែលង 
ជ ទិភព េដើមបេីផទរេទកនត់បំនហុ៊់មពទ័ធមយួែដល ចឲយពួកេគបន ុ ំេទនងឹបរយិកសថមី។ ជថមីម្តង 
េទៀត ពួកេគនឹង្រតូវបនកំណតអំ់ពីឥរយិបថពួកេគកនុងដំ កក់លមយួេនះ េដើមប្ីរបកដថពួកេគ 
ចទទួលបន្រចកេចញព្ីរទុងេ ះែលង និង្រតឡបេ់ទកនុងៃ្រពបនេ យសុវតថិភព (Cheyne 2009b; 

Cheyne et al. 2008, 2012) ។  
ករេផទរេទកនប់រ ិ ថ នថមី ចបង្ហ ញនូវលទធផលល្អ កនុងករេកើតេឡើងជថមីម្តងេទៀៃនឥរយិបទ 

អវជិជមនែដលធ្ល បប់ង្ហ ញពីមុន ដូចជករបម្ល ស់ទេីនេលើដី ករផ្អ កឬបញឈបនូ់វសេម្លងយំេ គន  
និងឥរយិបថមនិ្រប្រកតីេផ ងេទៀត (A. Ario, pers. comm. 2013) ។ ឥរយិបថទងំេនះ ចេកើតេឡើង 
េ យ រែតភពសមុគ ម ញៃន រមមណ៍ ្រស័យេ យមជឈ ្ឋ នរស់េនថមី ប៉ុែន្ត ក៏ ចជសញញ ណបង្ហ ញ 
នូវផលវបិកមយួកនុងករទទួលយកនូវមជឈ ្ឋ នថមី និងករ យតៃម្លែដលគួរឲយ្របុង្របយត័នមយួ ែដលនងឹ្រតូវ 
េធ្វើេឡើងជ ទភិពស្រមបក់រេ ះែលង។  

េទចែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស េដើមបេីធ្វើករបម្ល ស់ទីគួរែតបង្ហ ញឥរយិបទ ែដលចបំចស់្រមបក់រ 
រស់ ន និងបន្តពូជេនកនុងៃ្រព។ ឥរយិបថទងំេនះរមួមនករចបេ់ ងយ៉ង ទ តជ់ំនញ ចំណូលចតិ្ត  
េ្របើ្របស់(ចបេ់ ង)ែផនកខងេលើៃន្រទុង ចំណងចំ់ណូលចិត្តចំេពះស្លឹកេឈើ/ែផ្លេឈើៃ្រព និងរក កររមួរស់ 
ជគូ(មយួនងឹមយួ)ជវជិជមន (ឧ-សម្អតិសម្អ ងខ្លួន េលង េ្រច ង និងពកគ់ន ) (Cheyne et al. 2008, 2012; 

Smith 2010)។ សត្វេទចគួរែតមនសមតថភពករពរខ្លួន និងេគចពីករគ្រមមកំែហង (ឧ-ករយំបនទរ 
ជសេម្លង ស់េតឿនគន  េដើមបេីគចេចញពីសត្វកច វ) ។ េទចទងំេនះគរួែតជេទចេពញវយ័ 
និង្រគប់ យុបងកកេំណើ ត េហើយ ពួកេគគួរែតជែផនកមយួៃន្រគួ រឬគូែដលមនចណំងស្អិតរមតួ ឬក ៏
កនុងករណីេ ះែលង ពួកេគបនបង្ហ ញនូវទំនកទំ់នងសងគមជវជិជមនជមយួនឹងេទចេផ ងេទៀត។  

សត្វេទចមនិគួរចំ យេពលឬផ្ល ស់ទីេនេលើដីកនុងទី ងំហុ៊មពទ័ធេនះេទ េ យ រែត្របករេនះ 
ទំនងជ ចបេងកើននូវ និភយ័កនុងករ្របមញ់ពីសត្វ វ។ ទី ងំហុ៊មពទ័ធ ជេរឿយៗ គួរែត្រតូវបន 
សងេ់ឡើងកនុងមេធយបយមយួែដលមនិេលើកទកឹចិត្តដល់ឥរយិបថែបបេនះ េហើយ្របសិនេបើឥរយិបថេនះ 
េកើតមនបនទ បព់ីករេ ះែលង គរួែត្រតូវបន្រគប្់រគងេ យេ្របើវធិីបង្អ ក។់ េទចែដលនងឹ្រតូវេ ះែលង 
គួរែតទទួលបនរបប រធមមជតិ្រគប្់រគនជ់ ទិភព េដើមបទីទួលបនករេ ះែលងសម្រសបមយួ 
និង ចកំណតដ់ឹងនូវ្របភពទឹកបនចបស់ ស់។  

 

បញ្ហ សំខន់ៗ ែដលកំពុង្របឈមចេំពះសត្វេទចែដល្រតូវ ្ត រលទធភពេឡើងវញិគឺ ខ្វះខតនូវភព 
រងឹមៃំនកយសមបទ និងសមតថភពបម្ល ស់ទីរបស់ពួកេគ ទំេនរសត្វេទចែដល្រតូវេ ះែលងគឺករចក 
េចញពៃីដគូពួកេគ និងបញ្ហ កររកចំណី។ េយង មករសិក ្រ វ្រជវអំពេីទចៃ្រពបនបង្ហ ញថ ពួកេគ 
បង្ហ ញខ្លួន េដើមបែីស្វងយល់បនទូ យព្ីរបភពចំណី ររបស់ពួកេគ េហើយ្របករេនះមនិ ចេទរចួ 
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ស្រមបស់ត្វែដល្រតូវេ ះែលងេនះេទ ជពិេសសគឺសត្វចិញច ឹមេនកនុង្រទុង ែដលពួកេគមនិទនដ់ងឹពី 
វធិី ្រស្តែស្វងរកចំណីេនេឡើយ។ េទះយ៉ងេនះក្ត ី ចនឹងមនករលំបកកនុងករផ្តល់នូវមជឈ ្ឋ ន 
រស់េនថមីមយួដល់សត្វេទចែដលមនិធ្ល បរ់ស់េនកនុងៃ្រព។ ពួកេគ្រតូវករករ្រតួតពិនិតយយ៉ងយកចតិ្ត 
ទុក ក។់  
 

ករបម្ល សទី់ែបបអភិរក  

ករេរៀបចំទី ងំេ ះែលង 

ទី ងំេ ះែលងគួរែត្រតូវបនេរៀបចំយ៉ង្រតឹម្រតូវ េដើមបសី្រមួលដល់ករ្រតួតពិនិតយេទចែដល្រតូវ 
បនេ ះែលងបនល្អ្របេសើរ។ ទី ងំេ ះែលងគួរែតមនភជ បនូ់វែផនទី និងករកំណត្់រពំ្របទល់។ េយង 
មលកខខណ័្ឌ ភូមិ ្រស្ត ករ ងសង្់របពន័ធផ្លូវលំ ចត្រមូវឲយមន េដើមបដីេំណើ រករ្រចកចូលកនែ់តងយ 

្រសួលែថមេទៀត និង ជ្រមុញដល់ករកត្់រ  និងទំនកទ់ំនងពត័ម៌នេ្រកយពីេ ះែលងកនែ់តមនភព 
្រតឹម្រតូវចបស់ ស់។ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ែដលេនែកបរមយួចំននួកជ៏ត្រមូវករមយួេដើមបសី្រមួលដល់ 
បុគគលិក  កដូ៏ចជេដើមបតំីណភជ បប់ ្ត ញអគគិសនី ទឹក និង្របពន័ធទំនកទំ់នង និង ្រទុងបន ុ ំស្រមប ់
េទចផងែដរ។ 
 

្រទុងបន ុ  ំ

្រទុងបន ុ ំេ្របើកនុងេគលបំណងអនុញញតឲយេទចទទួលដឹងពបីរ ិ ថ នថមី កដូ៏ចជករ យតៃម្លេទេលើ 
ឥទធពិលេ្រជ តែ្រជកពីេទចឬសត្វដៃទ។ ្រទុងបន ុ ំទងំេនះគួរែតមនទំហំធំលមម ែដល ចឲយេទចសែម្តង 
នូវសកមមភពជ្រប្រកតី េហើយ កនែ់ត្របេសើរែថមេទៀត ្របសិនេបើធំជង្រទុងពីមុនរបស់ពកួេគ ប៉ុែន្ត 
ជេរឿយៗ មនិ ចេធ្វើេទបនេ យ រែតក ្ត ភូមិ ្រស្តៃនទី ងំេ ះែលង។ កសំ៏ខនផ់ងែដរ 
្របសិនេបើ្រទុងមនទំហំធំលមម ែដល ចស្រមួលដល់ករពនយរេ ះែលងេ យមនិបន្រពងទុក។  

ករេផ្តើមេឡើងនូវករយំបនទរជ្រប្រកតីគឺជករចង្អុលបង្ហ ញទូេទថ េទចទងំេនះមនភពសុខ 
្រសួលែផនក រមមណ៍េនកនុងបរ ិ ថ នថមរីបស់ពួកេគ និងបង្ហ ញនូវឥរយិបថជគន្លឹះេផ ងេទៀត ែដលេយើងចង ់
បន បនទ បម់កករេ ះែលងពីកនុង្រទុងបន ុ ំនងឹ្រតូវេធ្វើេឡើងយ៉ងសម្រសប។ ករយំបនទរកន៏ឹងជួយ កំណត ់
ថេតើេទចឬសត្វដៃទ ែដលរស់េនែកបរេនះទំនងជនងឹបង្ហ ញពីករ្របកួត្របែជងកំណតែ់ដនដី េពលែដល 
េទច្រតូវបនេ ះែលងឬយ៉ង ។  
 
សេងខបបម្ល សទ់ី 

បញ្ហ េចទខងេ្រកមមន្របសិទធិភពជពេិសសចំេពះករបម្ល ស់ទី ែដល្រតូវបនកំណតយ៉់ង 
ចបស់េនទីេនះថជករចបេ់ យគម នករេ្រព ងទុក និងចលនផ្ល ស់ទរីបស់េទចៃ្រពពីជ្រមកធមមជតិ 
មយួេទជ្រមកមយួេផ ងេទៀត។ ករបម្ល ស់ទីេនះែដរគ្ំរទដល់េគលករណ៍ែណនែំដល្រតូវបនចុះបញជ ីកនុង 
ឯក រេនះពីមុន ឧ-ករ យតៃម្លពីករគ្រមមកំែហង ទី ងំនិងជ្រមក ករករពរ និងករ្រតួតពិនិតយ 
េ្រកយេ ះែលង ប៉ុែន្តករចបយ់កេទចៃ្រពេចញ្រតូវេធ្វើេឡើង្របកបេ យេហតុផល្រតមឹ្រតូវ្រគប្់រគន។់ 
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បែនថមពីេនះ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទងំអស់គួរែត្រតូវេធ្វើេឡើង េដើមបបីម្ល ស់ទី្រកុមេទចទងំមូលជមយួគន  
េជៀស ងកររខំនដល់ករភជ បទ់ំនកទ់ំនងសងគម និងករបងកឲយថប់ រមមណ៍បែនថម។  

ែផនករបម្ល ស់ទី ជទូេទ ្រតូវបនេគយកចិត្តទុក កខ់ពស់ ្រស័យេ យ ធតុពតិ សត្វេទច 
ទទួលរងករជះឥទធិពលយ៉ងធងនធ់ងរពីករបតប់ងគុ់ណភពៃ្រពេឈើ ្រស័យេ យធមមជតិៃនកររស់េន 
េលើេដើមេឈើរបស់ពួកេគ។ បញ្ហ ែដលជះឥទធពិលដល់សត្វេទចរមួមន៖ ១-ករបតប់ងជ់្រមក (ឧ-
េ យករកបៃ់្រពេឈើ) ២-កររស់េន ចព់ីេគ (ឧ-េទច/្រគួ រេទចេនជបន់ឹងេដើមេឈើតូចៗមយួចំននួ) 
៣-ករែបកែខញក៖ េទច្រតូវបងខចំិត្តបម្ល ស់ទេីនេលើដផីទ ល់កនុងករេទដល់ៃ្រពេឈើេនែផនកេផ ងេទៀត េដើមប ី
ែស្វងរក របន្រគប្់រគន ់ ែដល្របករេនះេធ្វើឲយពួកេគងយទទួករងេ្រគះពីករ្របមញ់របស់សត្វ 

វ និងបងកជជេម្ល ះរ ងមនុស  និងេទច។ ករែបកែខញកេនះក៏ ចនេំទរក និភយ័ៃនករខ្វះចំណី 
រ្រគប្់រគន ់ ែដល ចបេងកើនេមេ គ/បកេ់តរបីងកជជមងេឺនកនុងទី ងំែដលមនមនុស រស់េន េហើយ 

ចំននួេទចនឹងធ្ល កចុ់ះរយៈេពលែវងមយួ មរយៈចំនួនដត៏ិចតួច និងដំេណើ រករេកើតេឡើងេ យៃចដនយ។  
 
សេងខបករ្រតួតពិនិតយេ្រកយេ ះែលង 

ករ្របមូលទិននន័យភ្ល មៗបនទ ប់ពីករេ ះែលង/ករបំេពញបែនថម 
 

េទច្រតូវបនកំណតទ់ី ងំបនទ បព់ីេ ះែលងរចួ េ យេធ្វើករសិក ពីគ្រមូផ្លូវៃនែដនជ្រមករបស់ 
ពួកេគ និង ម នពួកេគេទកនក់ែន្លងែដល ចេមើលេឃើញពកួេគេដកេនេពលយប។់ ករយំបនទររបស់ 
្របេភទសត្វមយួចំនួនក៏ ចនឹង្រតូវបនេ្របើេដើមបប៉ីន់ ម នពីកែន្លងែដល្រកុមេទចកំពុងសថិតេន ប៉ុែន្តេទច 
េ្រចើនគូមនិេ្រច ងជេរៀង ល់ៃថងេនះេទ ដូេចនះវធិី ្រស្តមយួេនះគឺេនមនក្រមតិ។  (Brockelman and Ali 

1987; Brockelman and Srikosamatara 1993; Cheyne et al. 2007; Hamard et al. 2010; Nijman 

and Menken  B.J. 2005)។ េ យ រែតេទចមនទម្ល បយំ់ែបបេនះ ្រតូវបនេគរពឹំងថ ឆ្លង 
កតេ់ពលេវ ដខ៏្លីមយួ េយើង ចដឹងពទីី ងំ្រជកេកន និងផ្លូវេធ្វើដំេណើ រ្របចៃំថងៃនេទច ែដល្រតូវបន 
េ ះែលង។ ករ្រតួតពិនិតយេ្រកយេ ះែលងរមួបញចូ លនូវករ្របមូលទិនននយ័អំពីឥរយិបថ ែដនជ្រមក 
េអកូឡូសីុ ករភជ បទ់ំនកទ់នំងរ ងពួកេគ និងអំពីអន្តរកមមែដលេទចមនជមយួនឹងេទច ឬសត្វដៃទេនកនុង 
តំបនេ់ ះែលង ឧ- ្វ  និងសត្វ ្ល បជេដើម។  
 

េយើងេសនើអនុវត្តនក៍រ្រតួតពិនិតយេ្រកយេ ះែលងកនុងក្រមតិទបបំផុតមយួ ម ងេពលខងេ្រកម៖ 

មេធយបយ រយៈេពល កណំតស់មគ ល់ 

ករអេងកតេមើល 
ឥរយិបថផទ ល់ 

៤ែខដបូំង ផ្តល់ចណីំបែនថមកនុងអំឡុងេពលេនះជពិេសស។ ចំណីទងំេនះនឹង 
្រតូវកតប់នថយេដើមបធីនថ េទច ចែស្វងរកចំណីបន្រគប្់រគន ់
េ យខ្លួនពួកេគផទ ល់េនកនុងទី ងំេ ះែលង។ 

ទិនននយ័អំពីទី ងំ
ៃនេទចកនុងគូ 
នីមយួៗ 

៥េទ១២ែខ ករ្រតួតពិនិតយនងឹេធ្វើេឡើងកនែ់តញឹកញបែ់ថមេទៀតេនេពល ែដល 
រដូវកលមនករែ្រប្របួល េដើមបធីនបនថ េទចទងំេនះ ច 
ែស្វងរកចណីំបន្រគប្់រគប ់ ែដល ចបញជ កប់ន មរយៈករ 
ពិនតិយេមើលផទ ល់េទេលើលកខខណ័្ឌ ដងខ្លួន។  
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េទចគរួ្រតូវបនកំណតដ់ងឹពីទី ងំឲយបនញឹកញប ់ មែដល ចេធ្វើេទបន កនុងរយៈេពលយ៉ង 
េ ច ស់ ១ឆន  ំឬរហូតដល់ពួកេគមនបទពិេ ធ្រគប្់រគន់ ល់្រគបរ់ដូវកលេនកនុងៃ្រព។ បនទ បពី់េនះ 
ទី ងំេនះនឹង្រតូវបនសិក ជ្របច ំ េដើមបែីស្វងយល់ពីទិសេ / ថ នភពៃនចំនួនសត្វេ្រចើនឆន បំន្តេទៀត។ 
េយើងកំណតប់នពីភពេជគជយ័ៃនករបម្ល ស់ទី េ យេទចកនុងជំនន១់ ចរស់ ន និងបេងកើតបនកូន 
មយួែដលកូនេទចេនះរស់េនជមយួម្ត យរហូតដល់ផ្ត ចេ់ ះ ែដលេនះគឺជឱកសរស់ ន និងបន្តពូជេន 
កនុងៃ្រពមនលកខណៈដូចគន េទនឹងេទចដៃទ។ ដូេចនះ ទិនននយ័អំពីកូនេទចែដលេកើតមក និងកំពុងរស់ ន 
េនះកន៏ឹងផ្តល់នូវពត័ម៌នពីភពល្អ្របេសើរៃនេទចែដលបនេ ះែលង និងកំពុងែតលូត ស់ធំធត ់ជេជគ 
ជយ័មយួែដលែផ្អកេលើករបេងកើត ឬបេងកើនចំនួន កដូ៏ចជភគរយែដលេទច ចរស់ នមនជីវតិ។ ទនទមឹនឹង 
េនះ ភពប ជយ័កែ៏តងែតេកើតមនផងែដរ។  
 

ករេ ះែលងែបបបម្ល សទី់ពីៃ្រពមួយេទៃ្រពមួយ 

ករេ ះែលងែបបបម្ល ស់ទីពៃី្រពមយួេទៃ្រពមយួនឹង្រតូវបន្រគប្់រគងយ៉ងយកចិត្តទុក ក ់ ខុស 
ែប្លកពីករេ ះែលងបម្ល ស់ទែីបបអភរិក  េ យ រភពឆបរ់ហ័សែដលត្រមូវេធ្វើេឡើង និងខ្វះខតត្រមូវ 
ករស្រមបដំ់េណើ រករបម ុ ំ។  

• ភស្តុ ងថមីៗពី្របេទសឥ ្ឌ  និងឥណ្ឌូ េនសីុបង្ហ ញថ ករេ ះែលងភ្ល មៗ (Hard-release) 
ជធមម  គឺមនលកខណៈសម្រសបចេំពះវធិី ្រស្តបម្ល ស់ទីសត្វេទចពីៃ្រពមយួេទៃ្រពមយួេផ ង 
េទៀតភ្ល មៗ។ ប៉ុែន្ត េយង មករសិក ពី្របេទសៃថបង្ហ ញថ វធិនករផ្តល់ឲយបែនថម ម 
វធីិ ្រស្តេ ះែលងេ យមនករគ្ំរទ (Soft-release) គឺមន រសំខន ់ េដើមបឲីយករេ ះែលង 
មយួទទួលបនេជគជយ័ចំេពះេទចែដល្រតូវបម្ល ស់ទី និង ្ត រលទធភពេឡើងវញិ(Brockelman 

and Osterberg 2015)។  
ករេ្រជើសេរ ើសទី ងំបម្ល ស់ទីគួរែតមនលកខណៈដូចគន  ចំេពះេទចែដល្រតូវបម្ល ស់ទី (សូមេមើល 

ែផនក ករ យតៃម្លទី ងំេ ះែលង)។  
• េនេពលេធ្វើករេ្រជើសេរ ើសទីជ្រមកសម្រសបេដើមបេី ះែលងេទច គួរែតយកចិត្តទុក កព់ីចមង យ 

េទកនទ់ី ងំថមេីដើមបដឹីងពីរយៈេពលដឹកជញជូ ន។  
• សត្វេទចគួរែត្រតូវបនេ ះែលង យ៉ងេ ច ស់ េនកនុងទំហំែដនមធយមមយួេដើមបឲីយសត្វ 

្របេភទេនះ ចសថិតេនឆង យលមមពី្រគួ រេទចេផ ងេទៀតែដលរស់េនែកបរ ងំេ ះែលងេនះ។  
ករ្រតួតពិនិតយេ្រកយេ ះែលងគួរែតអនុវត្តឲយដូចគន េទនឹងវធិី ្រស្តេ ះែលងែបបអភរិក  (សូម 

េមើលសេងខបអំព ីករ្រតួតពនិតិយេ្រកយេ ះែលង)។  
• ឧបករណ៍ ម នែដលបំពកេ់លើេទចគរួ្រតូវបនយកចិត្តទុក កខ់ពស់ចំេពះករេ ះែលង 

េ យ រ ចេធ្វើឲយខូចេ ម (សូមេមើលសេងខបអពីំ ករ្រតួតពនិតិយេ្រកយេ ះែលង)។ 
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ែមកធងៃនករសេ្រមចចិត្ត  
 

ករេធ្វើែផនករគជឺគន្លឹះេដើមបឲីយគេ្រមងជួយ សេ្រងគ ះ ្ត រលទធភពេឡើងវញិ និងបម្ល ស់ទីមន 
្របសទធិភពខពស់ និងទទួលបនេជគជយ័។ បញ្ហ ែដល្រតូវបនបង្ហ ញកនុងអំឡុងេពលេធ្វើែផនករ រមួមន៖ 
១-ែផនករបម្ល ស់ទី និងរង្វ យតៃម្ល និភយ័ ២-វតថិករវទិយ និងទី ងំភូមិ ្រស្តរបស់សត្វេទច ៣-
ែផនករបេចចកេទស ៤-ត្រមូវករចំេពះែផនករបេចចកេទស ៥-ត្រមូវករចំេពះវធីិ ្រស្តពហុវនិនិចឆយ័ និង 
យុទធ ្រស្ត្រគប្់រគងបន ុ ំ។ ែមកធងៃនករសេ្រមចចិត្តខងេ្រកម្រតូវបនែកស្រមួលស្រមបអ់នុវត្តន ៍
ចំេពះ្របេភទ ្វ ធំ (Beck et al. 2007) ។ 
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(បកែ្របេ្រក
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កផ្លូវករ) 
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