
ការប្រម៉ា ញ់ និងការអនុវត្តច្បារ់ នៅដែនជប្រកសត្វព្ប្ៃដកវ សីមាៈ នរនរៀនសប្មរ់
ការប្ររ់ប្រង 

នសច្បកតីសនងេរ 

● ការប្រម៉ាញ់នោយនប្រើអន្ទា ក់សត្វ រឺជាការរប្មរកំដែងរួយ កនុងចំ្បនោរការរប្មរកំដែងជា
នប្ច្បើន ែល់សត្វព្ប្ៃនៅ ដែនជប្រកសត្វព្ប្ៃដកវ សីម (KSWS) ។ អន្ទា ក់សត្វ ប្ត្វូបាននរនប្រើប្បាស់
សប្មរ់ការប្រម៉ាញ់យករកទទួលទាន ការប្រម៉ាញ់នែើរបីលក់ែូរ និងការការពារភូរិស្សុកៃីការ
រំផ្លា ញនោយសត្វព្ប្ៃ។ នៃលដែលនរោក់នែើយ អន្ទា ក់សត្វទំាងនន្ទោះ នៅដត្ជាការរប្មរ
កំដែងយ៉ាងសករមែល់សត្វព្ប្ៃរយាៈនៃលជានប្ច្បើនដែ។ 

● ការអនុវត្តច្បារ់ រឺជាយនតូរករណ៍រួយ នែើរបីកាត់្រនថយនប្រោះថ្នន ក់ ដែលរងកន ើងនោយការោក់
អន្ទា ក់សត្វ។ ប្កុរលាត្ មននរលនៅរឋរកនុងការកាត់្រនថយការរប្មរកំដែងព្នការោក់
អន្ទា ក់សត្វ នោយន្វើការរញ្ឈរ់អនកប្រម៉ា ញ់ៃីការោក់អន្ទា ក់នៅនឹងកដនាង និងការដសវងរក និង
នោោះអន្ទា ក់សត្វ។  

● មនជនប្រើសរួយចំ្បនួនសប្មរ់យុទធសាស្រសតព្នការនែើរលាត្ ែូច្បជា ការនែើរលាត្នោយមន
អនងកត្តារនរលនៅកំណត់្  ការនែើរលាត្នោយនផ្លត ត្នលើការដសវងរក និងនោោះអន្ទា ក់សត្វឲ្យ
បាននប្ច្បើនតារដែលអាច្បន្វើនៅបាន និងការនែើរលាត្តារផ្ាូវ្រមតា។ តុ្លយភាៃព្នប្រនភទការ 
នែើរលាត្នផ្េងៗ រួរដត្ដផ្ែកនលើនរលនៅអភិរកេច្បាស់លាស់  និងភសតុតាងសំខាន់ៗអំៃី 

ប្រសិទធិភាៃព្នវ ិ្ ីសាស្រសតជំនួសន្ទន្ទ នែើរបីសនប្រច្បបាននរលនៅទំាងននោះ។ រនប្មងននោះ មន
នរលរំណងផ្តល់នូវភសតតុាងទំាងននោះ ែាោះៗ។ 

● នយើងបានន្វើៃិនសា្ន៍ការដសវងរកអន្ទា ក់សត្វ ដែលបានរង្ហា ញឲ្យន ើញថ្ន ជាទូនៅប្កុរ
ស្សាវប្ជាវ រកន ើញអន្ទា ក់សត្វកនុងចំ្បនួនែ៏តិ្ច្បតួ្ច្បរ៉ាុនោណ ោះ នរើនទាោះជាមនការែិត្ែំខាា ំងក៏នោយ។ 

ននោះឲ្យជានយរល់ថ្ន ការនោោះអន្ទា ក់សត្វដត្រួយរុែ នឹងរិនប្ររ់ប្រន់ នែើរបទីរ់សាក ត់្កប្រិត្រម ន
និរនតរភាៃព្នអប្តាសាា រ់ររស់សត្វពាែនាៈន ើយ។ អនកនែើរលាត្ មនកប្រិត្ជំន្ទញែុសរន កនុង
ការដសវងរកអន្ទា ក់សត្វ ែូនច្បនោះនៅនៃលនរោក់អាទិភាៃនៅនលើការនោោះអន្ទា ក់សត្វ (ឧ. សប្មរ់
ការការពារតំ្រន់សត្វព្ប្ៃសំខាន់ដែលនរសាា ល់) ការនប្ជើសនរ ើស ការរណតុ ោះរោត ល និងការផ្តល់
រង្ហវ ន់ែល់រនុសេប្តឹ្រប្ត្វូ រឺជាការសំខាន់។  

● រច្បចុរបនន នររិននរើលន ើញការនែើរលាត្ថ្នជាការទរ់សាក ត់្មនប្រសិទធិភាៃ ចំ្បនពាោះការប្រម៉ាញ់
នោយអនកភូរិនទៀត្នទ នែើយហានិភ័យព្នការប្ត្វូបាននរចារ់ នែើយោក់នទាសទណឌ  ក៏នរន ើញ
មននៅកប្រិត្ទារដែរ។ នរើសិនអាទិភាៃសប្មរ់ករមវ ិ្ ីអនុវត្តច្បារ់ ប្ត្ូវរញ្ឈរ់អនកប្រម៉ា ញ់្ំៗ  

វធិានប្ររ់ប្រងការនប្រើប្បាស់សត្វព្ប្ៃ និងការោក់នទាសទណឌ សប្មរ់រទនលមើសន្ទន្ទ រួរដត្មន
លកេណាៈច្បាស់លាស់ មនការយល់ែឹងទូលំទូលាយ នែើយអនុវត្តឲ្យបានជារ់លារ់ នែើយ 



សែររន៍ ប្ត្ូវដត្ែឹងៃីនីតិ្វ ិ្ ីតុ្លាការ ដែលអនកលាត្ រួរអនុវត្តតារ។   

● នទាោះជាយ៉ាងោក៏នោយ កិច្បចែិត្ែំប្រឹងដប្រងកនុងការអនុវត្តច្បារ់ ទំនងជាទទួលបាននជារជ័យ
នប្ច្បើន នៅនៃលៃួកនររនងកើត្យុទធសាស្រសត្ ំទូលាយរួយ នែើរបីផ្លា ស់រតូរឥរយិរថអនកប្រម៉ា ញ់នោយ
នប្រើអន្ទា ក់ ដែលកាត់្រនថយភាៃទាក់ទាញព្នការោក់អន្ទា ក់ ទាក់ទងនឹងជនប្រើសជីវភាៃរស់នៅ
ែព្ទនទៀត្។ 

● នៅនៃលដែលអន្ទា ក់សត្វ នៅដត្ជាការរប្មរកំដែងែ៏្ំរួយែល់សត្វព្ប្ៃ នយើងរកន ើញថ្ន 

សត្វដកក ប្ត្ូវបាននរនប្រើប្បាស់យ៉ាងទូលំទូលាយសប្មរ់ការប្រម៉ាញ់សត្វ។ ននោះក៏ជាការប្ៃួយបាររភ
ខាា ំងរួយដែរសប្មរ់ការអភិរកេ។ នរប្ត្ូវការដសវងយល់ឲ្យបាននប្ច្បើនជាងននោះអំៃីរញ្ហា  រុនផ្តល់
អនុសាសន៍អំៃីរន្ោបាយអនតរាររន៍ែ៏មនប្រសិទធិភាៃ។ 

ប្រវត្តិ 
ការប្រម៉ាញ់ រឺជាការរប្មរកំដែងែ៏សំខាន់រួយ ែល់សត្វព្ប្ៃកនុងតំ្រន់ការពារទូទំាងៃិភៃនលាក នែើយ
រំននៀរៃីការប្រម៉ាញ់ មនសភាៃ្ងន់្ងរ ជាៃិនសសនៅអាសីុអានរនយ៍។ អន្ទា ក់សត្វ រឺជាវ ិ្ ីរួយកនុង
ចំ្បនោរវ ិ្ ីដែលនរនប្រើប្បាស់នប្ច្បើនរំផុ្ត្សប្មរ់ការប្រម៉ា ញ់ នែើយក៏ជាកតីបាររភែ៏្ងន់្ងរចំ្បនពាោះការ 
អភិរកេ ៃីនប្ពាោះអន្ទា ក់សត្វ រ៉ាោះពាល់ែល់អំរូរសត្វជានប្ច្បើន ជាញឹកញារ់រារ់រញ្ចូ លទំាងអំរូរសត្វ ដែលរិន
ដរនជានរលនៅៃិនសសររស់អនកប្រម៉ា ញ់។ អន្ទា ក់ទំាងនន្ទោះ នៅដត្សករមរយាៈនៃលែ៏យូរ រន្ទា រ់ៃីនរ
ោក់ៃួកវា នែើយអន្ទា ក់ទំាងនន្ទោះ ក៏ៃិបាកដសវងរក និងនោោះវានច្បញៃីែីោស់។ 

 

ការនែើរលាត្ររស់ឧទោនុរកេ រឺជាយនតូរករណ៍រួយែ៏សំខាន់ កនុងការកាត់្រនថយការរប្មរកំដែងការ
ោក់អន្ទា ក់នៅកនុងតំ្រន់ការពារ។ នទាោះជាយ៉ាងោក៏នោយ សប្មរ់ការនែើរលាត្ ឲ្យកាា យជាការចូ្បលររួ
ចំ្បដណកែ៏មនប្រសិទធិភាៃរួយ កនុងការទរ់ទល់នឹងការោក់អន្ទា ក់សត្វ មនត្ប្រូវការសប្មរ់ភសតុតាង
ជាក់លាក់នៅនឹងកដនាង អំៃីសរត្ថភាៃ និងទឹកចិ្បត្តររស់ឧទោនុរកេ កនុងការដសវងរកអន្ទា ក់សត្វ  លកេណាៈ
ររស់អនកប្រម៉ា ញ់  រូលនែតុ្ររស់ៃួកនរកនុងការប្រម៉ាញ់  រនច្បចកនទសដែលៃួកនរនប្រើប្បាស់ និងអំរូរសត្វ
ដែលៃួកនរចារ់។ នសច្បកតីរាយការណ៍សនងេរននោះ ៃិភាកាអំៃីរញ្ហា ប្រឈរព្នការប្រយុទធប្រឆំងនឹងការ
ោក់អន្ទា ក់សត្វ កនុងដែនជប្រកសត្វព្ប្ៃដកវ សីម (KSWS) នៅភាររូពា៌ា ព្នប្រនទសករពុជា នោយនផ្លត ត្នលើ
លទធផ្លព្នការស្សាវប្ជាវ ដែលនរន្វើនៅទីនន្ទោះ ច្បនន្ទា ោះដែនរសា ឆន ំ 2016 និងដែ្នូ ឆន ំ 2018។   កិច្បចការ
នន្ទោះ ររួមន ការន្វើៃិនសា្ន៍នែើរបវីាស់សាង់សរត្ថភាៃររស់ឧទោនុរកេ កនុងការដសវងរកអន្ទា ក់សត្វ និង 

រយាៈនៃលដែលអន្ទា ក់នៅដត្ជារ់ នៅនៃលនរោក់វានែើយនន្ទោះ និងរទសមភ សន៍ជានប្ច្បើនជារួយ
សមជិកកនុងសែររន៍ជនរទន្ទន្ទ នែើរបីដសវងយល់ៃីវ ិ្ ីនផ្េងៗ ដែលនរនប្រើនែើរបបី្រម៉ា ញ់  និងដសវង
យល់ថ្ននត្ើអំរូរសត្វោែាោះដែលនរចារ់បានជាញឹកញារ់  នរទទួលទាន ឬលក់  ទប្រង់ព្នការប្រម៉ាញ់
តាររែូវកាល  ចំ្បនណោះែឹងអំៃីវធិានច្បារ់ចំ្បនពាោះការប្រម៉ាញ់ និងការយល់ន ើញចំ្បនពាោះការអនុវត្តច្បារ់។  

ការង្ហរននោះ ប្ត្ូវបានអនុវត្តនោយរនុសេរួយប្ករុ ទទួលរូលនិ្ិឧរត្ថរភៃី ប្ករុប្រឹកាស្សាវប្ជាវររសិាថ ន



្រមជាតិ្ព្នរោា ភិបាលច្បប្កភៃអង់នរាស ដែលជាកិច្បចសែប្រតិ្រត្តិការរវាងសាកលវទិោល័យរីនៅច្បប្កភៃ
អង់នរាស  (Edinburgh, Oxford, York), WCS-Cambodia និងប្កសួងររសិាថ នករពុជា។  

ដែនជប្រកសត្វព្ប្ៃដកវ សីម 

KSWS លាត្សនធឹងនលើព្ផ្ាែី 2,927km2 រារ់រញ្ចូ លទំាងព្ប្ៃព្រត្ង និងព្ប្ៃពាក់កោត លព្រត្ង និងព្ប្ៃ
ដែលប្ជុោះសាឹកប្រចំាឆន ំ នែើយជាជប្រកែ៏សំខាន់ររស់សត្វែំរ ី នរ និងប្ករីព្ប្ៃ សាវ ឪ រំសាសី ថនិកសត្វ 
និងអំរូររកេីជានប្ច្បើននទៀត្។ ប្រជាជនប្រមណ 20,000 ន្ទក់រស់នៅកនុង និងជិត្ដែនជប្រកសត្វព្ប្ៃ 

ដកវសីម  KSWS នែើយការោក់អន្ទា ក់សត្វ រឺជាការរប្មរកំដែងែ៏្ងន់្ងរចំ្បនពាោះការអភិរកេ (ឧ. ចំ្បនួន
អំរូរសត្វកាត ន់ ែូច្បជា អំរូរកាត ន់ Eld, កាត ន់នៅអាសីុអានរនយ៍ និងកាត ន់ម៉ានចាក (muntjac), និងអំរូរនរ ប្ករី
ព្ប្ៃ ែូច្បជា សត្វែាីង និងនរបាននត្ង (banteng) កំៃុងមនការធាា ក់ចុ្បោះយ៉ាងខាា ំង នោយសារការោក់
អន្ទា ក់ និងការប្រម៉ាញ់នោយសត្វដកក)។ អន្ទា ក់សត្វ ប្ត្ូវបានោក់នោយរនុសេ ដែលចូ្បលនៅព្ប្ៃ  

ជាៃិនសសនែើរបីនៅប្រម៉ាញ់  រនុសេដែលចូ្បលព្ប្ៃកនុងនរលរំណងនផ្េងនទៀត្ និងនោយរនុសេដែល
ចូ្បលនៅការពារប្ៃំែីចំ្បការ។ ជា្រមតា អន្ទា ក់សត្វន្វើអំៃីដែេលួស ដែេនភាើង ឬដែេនី ុន។ ការនែើរលាត្
នែើរបីទរ់សាក ត់្ការោក់អន្ទា ក់នៅកនុង KSWS ន្វើន ើងនោយប្កុររនុសេមនរន រួនន្ទក់ ដែលមនការ
លោះរង់ ែឹកនំ្ទនោយរុរាលិក WCS មន ក់ នែើយចូ្បលររួនោយររាុនទាសក៏កនុងតំ្រន់ 3 ន្ទក់នទៀត្។  នៅ
ច្បនន្ទា ោះឆន ំ 2010 និង 2015 ប្ករុនែើរលាត្ បាននោោះអន្ទា ក់ចំ្បនួន 5,080 នច្បញៃី KSWS។ ការសាង់រតិ្នលើក
រុន បានរកន ើញែង់សីុនត្អន្ទា ក់សត្វ មនកប្រិត្ែពស់ជាៃិនសសកនុងព្ប្ៃប្កាស់ នៅភាររូពា៌ា ព្នដែន
ជប្រកសត្វព្ប្ៃ ដកបរប្ៃំប្រទល់នវៀត្ោរ រ៉ាុដនតការប្ត្ួត្ៃិនិត្យសត្វព្ប្ៃន្ទនៃលថមីៗ រង្ហា ញថ្នអំរូរសត្វព្ប្ៃ 

ដែលជានរលនៅររស់អនកប្រម៉ា ញ់នែើរបជំីនួញ រច្បចុរបនន អាច្បមននោយកប្រនៅកនុងតំ្រន់ទំាងននោះ។  ការ
ស្សាវប្ជាវររស់នយើងអំៃីការដសវងរកអន្ទា ក់សត្វ ន្វើន ើងកនុងព្ប្ៃច្បប្រុោះ រតុំសាថ នីយ៍លាត្ ដស្ស ផ្ាឹង  

(Sre Pleng) ដែលមនទីតំាងនៅភារខាងត្បូងព្នដែនជប្រកសត្វព្ប្ៃ ៃីនប្ពាោះតំ្រន់ននោះ ប្ត្វូបានកំណត់្
នោយរុរាលិកររស់  KSWS និង WCS ថ្នជាតំ្រន់រួយ ដែលមនែង់សីុនត្សត្វែពស់ ដែលនរន ើញមន
អន្ទា ក់សត្វកនុងតំ្រន់ននោះ នែើយរនុសេ ដែលនប្រើអន្ទា ក់សត្វ រឺរកៃីតំ្រន់ KSWS (ែូនច្បនោះនែើយ ជា 

នរលការណ៍ អាច្បជានរលនៅសប្មរ់កិច្បចអនតរាររន៍អភិរកេ នែើរបីផ្លា ស់រតូរការនលើកទឹកចិ្បត្តររស់ៃួកនរ
កនុងការោក់អន្ទា ក់សត្វ)។ សាថ នភាៃ រឺមនលកេណាៈែុសរន ឆង យៃីតំ្រន់ែព្ទនទៀត្ (ឧ. កដនាងដែលសំរូរ
អន្ទា ក់សត្វ ដកបរប្ៃំប្រទល់នវៀត្ោរ) ែូនច្បនោះការរកន ើញររស់ៃួកនយើង រិនរួររិត្ប្រមណនលើសៃីតំ្រន់
ដស្ស នផ្ាង (Sre Pleng) ន ើយ។    

ការដសវងរកអន្ទា ក់សត្វ និងការជារ់បានយូរ 
ការន្វើៃិនសា្ន៍ររស់នយើងកនុងការដសវងរកអន្ទា ក់សត្វ បានរញ្ហា ក់ៃីការរកន ើញរុនៗនោយ O’Kelly et 

al (2018)1 ដែលប្ករុស្សាវប្ជាវ រកន ើញចំ្បនួនែ៏តិ្ច្បតួ្ច្បព្នអន្ទា ក់សត្វ ដែលមននៅកនុងតំ្រន់រួយ។  



O’Kelly et al. បានរកន ើញថ្ន អន្ទា ក់សត្វៃិនសា្ន៍ ដែលនរោក់ជារ្យរ 20% ប្ត្ូវបាននររកន ើញ  

ែុសរន ច្បនន្ទា ោះៃី 11% នៅ 30% អាស្ស័យនលើប្រនភទរកុេជាតិ្ និងប្កុរនែើរលាត្។  

 

នៅកនុងការសិការរស់នយើង នយើងបាននប្រើវ ិ្ ីសាស្រសតស្សនែៀងរន  រ៉ាុដនតនផ្លត ត្នៅនលើការយល់ែឹងអំៃីរនរៀរ
ដែលការែិត្ែំដសវងរកររស់ប្កុរន្ទន្ទ មនផ្លរ៉ាោះពាល់ែល់ចំ្បនួនអន្ទា ក់សត្វ ដែលនររកន ើញ។ នយើង
រកន ើញថ្ន ការរនងកើននៃលនវលានលើការដសវងរក ផ្តល់រកវញិនូវកំនណើ នែ៏តិ្ច្បតួ្ច្បព្នចំ្បនួនដែលរក 

ន ើញ។  ឧទាែរណ៍ នៅកនុងការៃិនសា្ន៍ជានប្ច្បើនែងររស់នយើង ប្ករុរួយដែលដសវងរកនលើទំែំព្ប្ៃ 

500m x 500m រយាៈនៃល 15 ន្ទទី រកន ើញអន្ទា ក់សត្វដត្រួយ កនុងចំ្បនោរអន្ទា ក់ែរ់ជារ្យរ រ៉ាុដនតនរើ
នទាោះជានប្រើរយាៈនៃល 90 ន្ទទី ប្ករុនន្ទោះ នៅដត្រកន ើញអន្ទា ក់សត្វរីកនុងចំ្បនោរែរ់ (ររូទី 1)។ នយើងក៏
បានរកន ើញភាៃែុសដរាករន ែ៏សំខាន់ នលើសរត្ថភាៃររស់រនុសេនផ្េងៗ កនុងការដសវងរកអន្ទា ក់សត្វ 
ដែលចំ្បនួនពាក់កោត លព្នការរកន ើញ ន្វើន ើងនោយរនុសេដត្រួនន្ទក់កនុងចំ្បនោរ 29 ន្ទក់ ដែល
ចូ្បលររួកនុងប្កុរដសវងរក។   

 

 

ររូទី 1 | អន្ទា ក់សត្វនប្ច្បើន រិនប្ត្វុបានរកន ើញនោយប្ករុដសវងរកន ើយ។ ប្កុររួយ ដែលដសវងរកនលើទំែំព្ប្ៃ 500m x 500m រយាៈនៃល 15 ន្ទទី 

ប្ត្ូវបាននររៃឹំងថ្នរកន ើញអន្ទា ក់សត្វរួយកនុងចំ្បនោរែរ់ រ៉ាុដនតនរើប្ករុននោះ ដសវងរកតំ្រន់ែដែលរយាៈនៃល 90 ន្ទទី  (នពាលរឺ យូរជាងប្បំារួយ
ែង ) ៃួកនរនៅដត្ប្ត្ូវបាននររៃឹំងថ្ន រកន ើញអន្ទា ក់រីកនុងចំ្បនោរែរ់  (នពាលរី អន្ទា ក់ភារនប្ច្បើនរិនប្ត្ូវបានរកន ើញ)។ 

 

នរើសិនអន្ទា ក់សត្វ រិនប្ត្ូវបានរកន ើញ អន្ទា ក់ទំាងនន្ទោះនៅដត្សករមនៅនលើព្ផ្ាែីរយាៈនៃលែ៏យូរ រន្ទា រ់ៃី
នរោក់វានែើយ ែូនច្បនោះវានៅដត្រនតរប្មរកំដែងែល់សត្វព្ប្ៃ។ ការៃិនសា្ន៍ររស់នយើង បានរង្ហា ញថ្ន 

អន្ទា ក់សត្វ 50% នៅដត្សករមរយាៈនៃល 31 ព្ថង នប្កាយនៃលនរោក់ នែើយអន្ទា ក់សត្វ 10% នៅដត្សករម
នប្កាយរយាៈនៃល  110 ព្ថង។  

 

អន្ទា ក់ដែលរកន ើញ 

ការដសវងរកកនុងរយាៈនៃល១៥ន្ទទី 

ការដសវងរកកនុងរយាៈនៃល៩០ន្ទទី 

អន្ទា ក់ដែលរករិនន ើញ 



តារប្ទឹសតី ប្កុរលាត្ អាច្បកាត់្រនថយការរប្មរកំដែងព្នការោក់អន្ទា ក់សត្វ តាររនរៀរៃីរយ៉ាង៖  

នោយន្វើការរញ្ឈរ់អនកប្រម៉ា ញ់ៃីការោក់អន្ទា ក់នៅនឹងកដនាង ឬនោយការដសវងរកអន្ទា ក់ នែើយនោោះវា
នច្បញ។ នទាោះជាយ៉ាងោក៏នោយ កនុងការអនុវត្តជាក់ដសតង អប្តាទារព្នការរកន ើញ និងការនៅជារ់យូរ
ព្នអន្ទា ក់សត្វ មនន័យថ្នការនោោះអន្ទា ក់ដត្រួយរុែ រឺរិនប្ររ់ប្រន់នទ កនុងការកាត់្រនថយសមព ្រកនលើ
សត្វព្ប្ៃ រកប្តឹ្រកប្រិត្រួយដែលអាច្បទទួលយកបាន នោយមនការនលើកដលងចំ្បនពាោះការនោោះអន្ទា ក់
សត្វនៅតារតំ្រន់នរលនៅ នច្បញៃីតំ្រន់ប្រម៉ា ញ់នប្ច្បើនដែលនរសាា ល់ ឬសត្វព្ប្ៃ។ ែូនច្បនោះការអភិវឌ្ឍ 
យុទធសាស្រសតែ៏មនប្រសិទធិភាៃ នែើរបីកាត់្រនថយការនលើកចិ្បត្តសប្មរ់ការប្រម៉ាញ់ នែើយការឈរ់នលើកទឹក
ចិ្បត្តប្រជាជនឲ្យោក់អន្ទា ក់សត្វ រួរដត្ជាអាទិភាៃរួយ។ 

នត្ើនរោកំៃុងោក់អន្ទា ក់នៅកនុងដែនជប្រកសត្វព្ប្ៃដកវ សីម នែើយរូលនែតុ្អវី? 

នយើងបានសមភ សន៍ 705 ប្រួសារ ៃី 18 ភូរិ ដែលនៅជិត្ដស្ស នផ្ាង (Sre Pleng) នែើរបដីសវងយល់ៃី 

យុទធសាស្រសតប្រម៉ា ញ់ររស់ប្រជាជន  រូលនែតុ្ដែលៃួកនរនែើរប្រម៉ា ញ់ និងអាររមណ៍យល់ន ើញររស់ៃួក
នរចំ្បនពាោះការប្រម៉ាញ់សត្វ។ 

 

មនដត្ 8% ព្នប្រួសារទំាងននោះរ៉ាុនោណ ោះ ដែលបាននិយថ្ន ៃួកនររច្បចុរបននកំៃុងចារ់សត្វព្ប្ៃ នែើយ 27% 

នទៀត្និយយថ្ន ៃួកនរបានប្រកររររចារ់សត្វព្ប្ៃកាលអតី្ត្កាល។   នទាោះជាយ៉ាងោក៏នោយ ការ
ទទួលបានការវាយត្ព្រាៃិត្ប្បាកែព្ននប្រវា៉ា ង់ការប្រម៉ា ញ់ រឺមនការៃិបាក ៃីនប្ពាោះប្រជាជនប្រដែល
ជារិនច្បង់ៃិភាកាៃីប្រធានរទននោះ នោយចំ្បែនទ នោយខាា ច្បការោក់នទាសទណឌ  ែូនច្បនោះតួ្នលែទំាងននោះ 

ទំនងជាបា៉ា ន់សាម នែុសចំ្បនពាោះចំ្បនួនសររុព្នអនកររបាញ់សត្វ។ ប្រជាជននសាើរដត្ទំាងអស់ ដែលបាន
និយយថ្ន ៃួកនរបាននែើរប្រម៉ា ញ់សត្វ ឥ ូវននោះនិយយថ្ន ៃួកនរចារ់សត្វនែើរបីយករកររនិភារ រ៉ាុដនត 
30% ក៏បានប្រម៉ាញ់នែើរបលីក់សាច់្បនៅែល់អនកភូរិ និងឈមួញែព្ទនទៀត្ដែរ។ 

 

ប្រជាជនដត្ 13% រ៉ាុនោណ ោះ ដែលបាននិយយថ្ន ៃួកនរបាននែើរររបាញ់ បានរាយការណ៍អំៃីការនប្រើ
ប្បាស់អន្ទា ក់សត្វ នប្រៀរន្ៀរជារួយប្រជាជន  21% នទៀត្ដែលជាអនកប្រម៉ាញ់សត្វដែលចូ្បលនិវត្តន៍ និង
រាយការណ៍នោយែាួនឯង (ររូទី  2)។ រន្ោបាយប្រម៉ាញ់សត្វ ដែលនររាយការណ៍រកនប្ច្បើនរំផុ្ត្ រឺការ
នប្រើប្បាស់សត្វដកក (87% ព្នអនកប្រម៉ា ញ់សត្វរច្បចុរបនន ដែលប្រកាសនោយែាួនឯង) និងជំពារនៅស ូ (47%) 

នែើយអនកប្រម៉ា ញ់ជានប្ច្បើន បាននិយយថ្ន ៃួកនរបាននប្រើប្បាស់រន្ោបាយប្រម៉ាញ់នប្ច្បើនជាងរួយ។ អនក
ប្រម៉ា ញ់សត្វរច្បចុរបនននប្ច្បើនជាងពាក់កោត ល បាននិយយថ្ន ៃួកនរបានចារ់សត្វរងកួយយកេ និង 28% 

នទៀត្ចារ់សត្វប្ជូកព្ប្ៃ រឯី 12-13% នទៀត្ចារ់សត្វកាត ន់ និងសត្វសំនពាច្ប។ នទាោះជាយ៉ាងោក៏នោយ ការ
ប្រម៉ាញ់សត្វ រិនដរនជារូលនែតុ្ដត្រួយរត់្ ដែលប្រជាជននប្រើប្បាស់អន្ទា ក់សត្វន ើយ។ រួយកនុង
ចំ្បនោរប្បំាប្រួសារ បាននិយយថ្ន ៃួកនរបានោក់អន្ទា ក់សត្វជំុវញិវាលព្ប្ៃររស់ៃួកនរ នែើរបីការពារ
ផ្លែំោំៃីការរំផ្លា ញររស់សត្វព្ប្ៃ។ ជារ្យរ ប្រសួារទំាងនន្ទោះ បានរាយការណ៍ៃីការោក់អន្ទា ក់សត្វ 



ចំ្បនួន 20 សប្មរ់នរលរំណងននោះ រ៉ាុដនតៃីររីប្រសួារ បាននប្រើប្បាស់អន្ទា ក់នប្ច្បើនជាងននោះ (សររុ 100-300 

អន្ទា ក់)។ 

 

 
 

ររូទី 2 | ចំ្បនួនព្នអនកប្រម៉ាញ់ដែលប្រកាសនោយែាួនឯង ដែលនប្រើប្បាស់រន្ោបាយប្រម៉ាញ់នផ្េងៗ និងអំរូរសត្វ ដែលៃួកនររាយការណ៍ថ្នចារ់បា
ន។ 

 

ចំ្បនួនប្រួសារជានប្ច្បើននលើសលរ់ (រារ់ទំាងរិនដរនអនកប្រម៉ា ញ់ដែលប្រកាសនោយែាួនឯង) នជឿជាក់ថ្ន 

ការប្រម៉ាញ់ ការនប្រើប្បាស់ និងការជួញែូរសត្វព្ប្ៃនៅកនុងតំ្រន់ បានថយចុ្បោះ កនុងរយាៈនៃលប្បំាឆន ំខាងរុែ 

នែើយការៃនយល់រកស្សាយទូនៅរំផុ្ត្ររស់អតី្ត្អនកប្រម៉ា ញ់ រឺថ្ន ៃិបាកចារ់សត្វព្ប្ៃជាងនៃលរុន 

(43%) ឬថ្ន ៃួកនរមននៃលនវលាតិ្ច្បជាងរុន សៃវព្ថងននោះ (35%)។ អតី្ត្អនកប្រម៉ា ញ់ដត្ 5% រ៉ាុនោណ ោះ 

បានរាយការណ៍ៃីការភ័យខាា ច្បព្នការនៃើរប្រទោះជារួយប្កុរលាត្ ដែលជានែតុ្ផ្លរួយព្នការរញ្ឈរ់
សករមភាៃ នែើយកនុងចំ្បនោរប្រួសារទំាងអស់ ដត្ 13% រ៉ាុនោណ ោះ ដែលនជឿថ្ន ការនែើរលាត្ រឺជារូល
នែតុ្ព្នការធាា ក់ចុ្បោះការររបាញ់សត្វ។ ននោះឲ្យនយរល់ថ្ន ការនែើរលាត្រច្បចុរបនន រិនបានរនងកើត្រនំ្ទង 

ទរ់សាក ត់្រងឹមំសប្មរ់ការប្រម៉ាញ់សត្វន ើយ។ ប្របូារ ីលីនត្ដែលនរបា៉ា ន់សាម នព្នការដែលប្ត្ូវបាននរ
ចារ់ែាួន មនកប្រិត្ែពស់។ អនករកសមភ សន៍ 40% រិត្ថ្ន វាទំនងជារុរាលដែលនៅប្រម៉ាញ់សត្វ នឹងប្ត្វូ
បាននរចារ់ែាួននោយប្ករុនែើរលាត្ នែើយ 64% នទៀត្រិត្ថ្ន នរើសិនរុរាលប្ត្ូវបាននរចារ់ែាួន ៃួកនរ
នឹងទទួលបានការោក់ៃិន័យ។ យ៉ាងោក៏នោយ ប្រសួារដត្ 2% រ៉ាុនោណ ោះ បានរាយការណ៍ថ្នប្ត្ូវបាននរ
ចារ់ែាួន នោយប្ករុលាត្ៃីរទររបាញ់សត្វ (ឬរនុសេប្រដែល  6% ដែលនិយយថ្ន ៃួកនរធាា រ់បាន
នែើរប្រម៉ា ញ់សត្វ)។  

 

ការយល់ែឹងអំៃីវធិានច្បារ់ទាក់ទងនឹងការោក់អន្ទា ក់សត្វ និងផ្លវបិាកព្នការរិននររៃច្បារ់ ក៏នៅមន
កប្រិត្ទារខាា ំង ដែលប្រសួារ 29% មនភាៃរិនច្បាស់លាស់ថ្ននត្ើមនច្បារ់ទមា រ់ឬអត់្ នែើយប្រួសារ 
24% រិនែឹងអំៃីការោក់ៃិន័យន្ទន្ទ នរើសិននរោមន ក់ប្ត្វូបាននរចារ់ែាួនៃីរទររបាញ់សត្វ។ រួយកនុង
ចំ្បនោររួនប្រួសារ ក៏បាននជឿថ្ន ការោក់អន្ទា ក់សត្វជំុវញិកសិោា ន រឺជានរឿងស្សរច្បារ់។ 

វ ិ្ ីសាស្រសតកនុងការប្រម៉ាញ់ ប្រនភទ 

ដកក 

ចំ្បពារនៅស ូ 

អន្ទា ក់ 

សាន  

កំានភាើង 

រងកួយយកេ 

ប្ជូកព្ប្ៃ 

កាត ន់ 

កាត ន់muntjac 

សំនពាច្ប 

សាវ ឪ 

កាត ន់Sambar 

សមមប្ត្ព្នអនកប្រម៉ាញ់ 

រច្បចុរបនន 

ចូ្បលនិវត្តន៍ 



 

តួ្នលែទំាងននោះ ប្ត្វូដត្រិត្រូរនោយប្រងុប្រយ័ត្ន ៃីនប្ពាោះប្រជាជនទំាងននោះ ទំនងជាបាននកាើយរដងវរ 
យុទធសាស្រសត អាច្បជាការផ្តល់ច្បនរាើយ ដែលៃួកនររិត្ថ្ន អនកស្សាវប្ជាវររស់នយើង អាច្បច្បង់ឮ ឬការផ្តល់
ច្បនរាើយកំុឲ្យៃួកនរជារ់ពាក់ៃ័នធនឹងរទឧប្កិែា។ 

ការនប្រើប្បាស់លទធផ្លរកន ើញទំាងននោះ 

ការប្រម៉ាញ់សត្វ រងកការរប្មរកំដែង្ងន់្ងរជារនត ែល់សត្វព្ប្ៃនៅកនុង KSWS។ ភសតុតាងដែលមនឲ្យ
នយរល់ថ្ន ប្កុរអនុវត្តច្បារ់នៅកនុងដែនជប្រកសត្វព្ប្ៃដកវ សីម រច្បចុរបននមនលទធភាៃរកន ើញចំ្បនួន
អន្ទា ក់សត្វតិ្ច្បតួ្ច្បរ៉ាុនោណ ោះ ដែលនរោក់នៅកនុងព្ប្ៃ នែើយរិនបានរនងកើត្រនំ្ទងទរ់សាក ត់្ែ៏រងឹមំរួយ
ចំ្បនពាោះការោក់អន្ទា ក់ន ើយ។ 

 

ចំ្បនួនអន្ទា ក់សត្វែ៏នប្ច្បើន ដែលនររករិនន ើញ មនន័យថ្ន ការនោោះអន្ទា ក់សត្វដត្រ៉ាោង រឺរិនទំនងជាមន
ប្រសិទធិភាៃ ែូច្បយុទធសាស្រសតអភិរកេទូនៅន ើយ។ នៅកនុងកាលាៈនទសាៈែាោះ ការនោោះអន្ទា ក់សត្វ ដែលនរ
កំណត់្នរលនៅ អាច្បមនប្រសិទធិភាៃកនុងការការពារតំ្រន់ដែលមនសត្វព្ប្ៃនប្ច្បើន។ តាររយាៈការដកលរែ
ការរណតុ ោះរោត ល និងការនលើកទឹកចិ្បត្តែល់ឆម ំព្ប្ៃឲ្យន្វើការដសវងរកអន្ទា ក់  ការនប្ជើសនរ ើសនោយ 

ប្រងុប្រយ័ត្នរុរាលដែលមនជំន្ទញែពស់កនុងការដសវងរកអន្ទា ក់ នែើរបឲី្យៃួកនរចូ្បលររួកនុងការនែើរលាត្ 

និងការផ្តល់រង្ហវ ន់សប្មរ់ការទទួលបានការនជារជ័យ វាអាច្បរនងកើនចំ្បនួនអន្ទា ក់សត្វ ដែលរកន ើញ។ 

រ៉ាុដនតនរក៏ប្ត្ូវការផ្ងដែរនូវយុទធសាស្រសតអភិរកេជំនួសន្ទន្ទ ដែលមននរលរំណងកាត់្រនថយការរប្មរ
កំដែងព្នការោក់អន្ទា ក់សត្វ។   

 

តារប្ទឹសតី ឥទធិៃលព្នការនែើរលាត្ ដែលន្វើឲ្យញនញើត្ អាច្បប្ត្ូវបាននររនងកើន តាររយាៈការន្វើឲ្យ 
ប្រជាជនរិត្ថ្ន វាទំនងជាៃួកនរនឹងប្ត្វូបាននរចារ់ែាួន នរើសិនជាៃួកនរនៅប្រម៉ាញ់សត្វ (ឧ. នោយ
រនងកើនចំ្បនួនការនែើរលាត្  វនិិនយររដនថរនៅនលើការប្ររូលៃ័ត្៌ាមននសុើរការណ៍ ឬការរាយការណ៍អំៃី
ការចារ់ែាួនបានសនប្រច្បន្ទន្ទ) ឬនោយន្វើឲ្យប្បាកែថ្ន ការចារ់ែាួនទំាងនន្ទោះ នឹងមនការោក់ 

នទាសទណឌ  (ឧ. នោយការប្ររូលច្បងប្កងភសតុតាង និងសែការជារួយតុ្លាការ នែើរបីធាន្ទថ្នមនការ
អនុវត្តការោក់នទាសទណឌ  នោយជារ់លារ់ និងយុត្តិ្រ៌ា)។ នទាោះជាយ៉ាងោក៏នោយ ការែិត្ែំប្រឹងដប្រង
អនុវត្តច្បារ់ ក៏អាច្បដកលរែផ្ងដែរ នោយសែការជារួយប្រជាជននៅកនុងតំ្រន់ នែើរបៃីនយល់ៃីវធិានច្បារ់ 

និងរកនរើលថ្ននត្ើនរអាច្បន្វើឲ្យការររបាញ់សត្វកាន់ដត្រិនសូវមនការទាក់ទាញនោយរនរៀរោ។ 

ឧទាែរណ៍ ប្រជាជនកនុងតំ្រន់ អាច្បច្បង់ន្វើកិច្បចការនផ្េងនប្ៅៃីការររបាញ់សត្វ  នរើសិនៃួកនរអាច្បចិ្បញ្ច ឹរ
ជីវភាៃបាន។ 

 

រនប្មងននោះ រង្ហា ញៃីរនរៀរ ដែលនរអាច្បនប្រើប្បាស់ការស្សាវប្ជាវ នែើរបផី្តល់ៃ័ត្៌ាមនអំៃីយុទធសាស្រសត 



អភិវកេឲ្យបានប្រនសើរជាងរុន។  នៅកនុងករណីររស់នយើង នយើងបាននប្រើការន្វើៃិនសា្ន៍ឯករាជយ នែើរបី
រនងកើត្ន ើងជាៃិនសស នែើរបរីនងកើនជាអតិ្ររមនូវលទធភាៃរកន ើញសករមភាៃែុសច្បារ់ និងការសាង់រតិ្
សងារជារួយសែររន៍កនុងតំ្រន់ នែើរបីន្វើការសននិោា ន ដែលរង្ហា ញនៅទីននោះ។ ការស្សាវប្ជាវរដនថរ
នទៀត្ អាច្បរកនរើលថ្ននត្ើ ការអនុវត្តន្ទន្ទព្នការប្រម៉ាញ់ នប្រវា៉ា ង់ព្នការោក់អន្ទា ក់ និងការយល់ន ើញ
ចំ្បនពាោះការនែើរលាត្ ែុសៃីសែររន៍ទំាងននោះ និងសែររន៍ន្ទន្ទនៅដផ្នកែព្ទព្ន KSWS  រកនរើលៃី
យល់ន ើញទំាងឡាយ និងែំនោោះស្សាយសំខាន់ៗចំ្បនពាោះការអនុវត្តព្នការប្រម៉ាញ់ នោយនប្រើសត្វដកក 
នែើយសាកលបងសកាត នុៃលព្នការរណតុ ោះរោត ល និងការផ្តល់រង្ហវ ន់ នែើរបនី្វើឲ្យប្រនសើរន ើងនូវការ
នលើកទឹកចិ្បត្តររស់ឧទោនុរកេ និងភាៃនជារជ័យកនុងការដសវងរកអន្ទា ក់សត្វ។ 

ការទទួលសាា ល់ និងរញ្ា ីន ម្ ោះអនកនិៃនធ 
នសច្បកតីរាយការណ៍សនងេរននោះ បានសរនសរន ើងសប្មរ់  នែើយជូនែំណឹងនោយ ការស្សាវប្ជាវ ដែល
នរន្វើន ើងជាដផ្នករួយព្នរនប្មង “ការនរៀរសូប្ត្ៃីទិននន័យអនងកត្នែើរបីដកលរែការប្ររ់ប្រងតំ្រន់ការពារ ” 
ឧរត្ថរភរូលនិ្ិនោយ ប្ករុប្រឹកាស្សាវប្ជាវររសិាថ ន្រមជាតិ្ ររស់ច្បប្កភៃអង់នរាស [ជំនួយរូលនិ្ិ 

NE/N001370/1]។ រនប្មងននោះ រឺជាកិច្បចសែប្រតិ្រត្តិការរវាង សាកលវទិោល័យ Edinburgh, សាកល
វទិោល័យ Oxford, សាកលវទិោល័យ York និងអងាការ សងារអភិរកេសត្វព្ប្ៃករពុជា។ 
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