
ររៀនពីទិនននយ័លាតរដើមបបីរងកើនការអនុវតតចាបរ់ៅក្នុងតំបនក់ារពាររបស់ក្មពុជា 

រសចក្ដសីរងេប 
● វធិានការអនុវតតចាប ់គឺជាឧបក្រណ៍ដសំ៏ខានម់យួសរាបក់ារការពារសតវព្រពរៅក្នុងតំបនក់ារពាររបស់ក្មពុជា 

ប ុន្នតការររៀបចំយុទធសាស្រសតលាត គួរន្តរតូវបានន្ផែក្រលើភសតុតាងរងឹាអំំពីរបសិទធភាពរបស់វា។    
● ក្ំណតរ់េតុព្នអនក្លាតរតូវបានរគររបើយ ងទូលំទូលាយរដើមបរីតួតពិនិតយការអនុវតតសក្មមភាពលាត ប ុន្នត

ន្ផនទ ីនិងរសចក្ដីសរងេបងាយៗព្នបទរលមើសន្ដលបានក្តរ់តារៅក្នុងទនិននយ័លាតអាចនឱំ្យានការយល់
រចឡំយ ងធងនធ់ងរន្ដលជារងាវ ស់ព្នសក្មមភាពខុសចាបរ់ោយសារន្ត (1) ការន្របរបួលរៅតាមរបរភទ 
បរាិណ និងការន្ចក្ចាយព្នការលាតនងិ សក្មមភាពខុសចាប ់(ii) ការលំបាក្ក្នុងការន្សវងរក្របរភទខុសៗ
គ្នន ព្នសក្មមភាពខុសចាប ់នងិ (iii) បញ្ហា របឈមននក្នុងការធានការរាយការណ៍រពញរលញនិងរតឹមរតូវ។ 

● ទងំអស់រនេះាននយ័ថា ក្ន្នលងន្ដលសក្មមភាពខុសចាប ់(ឧទេរណ៍អនា ក្ស់តវ ឬក្ំណាតរ់ដើមរឈើ) រតូវ
បានរក្រឃើញថា មនិតំណាងឱ្យទីក្ន្នលងន្ដលសក្មមភាពភាគររចើនរតូវបានអនុវតត រេើយនិនន ការព្នចំននួ
សក្មមភាពន្ដលរក្រឃើញ អាចមនិតណំាងឱ្យនិនន ការព្នចនំួនសក្មមភាពជាក្ន់្សតង បានរធវើ។ 

● វធិានការរបឹងន្របងចាបក់្នុងមយួឯក្តា (CPUE) អាចផតល់នូវការឆលុេះបញ្ហច ំងឱ្យកានន់្តរបរសើររឡើងនូវក្ំរតិព្ន
សក្មមភាពខុសចាបរ់រកាមលក្េខណឌ មយួចំននួ។ CPUE រតូវបានគណនរោយន្បងន្ចក្ចំនួនសក្មមភាព
ន្ដលបានរក្រឃើញរៅក្នុងតំបនជ់ាក្ល់ាក្ ់និងអំឡុងរពលន្ដលានការខិតខំរបឹងន្របងក្នុងការន្សវងរក្ (ឧ. 
រពលរវលាន្ដលបានចំណាយរពលលាត)។ រទេះជាយ ងណាក្រ៏ោយនិនន ការ CPUE ក្នុងរយៈរពលយូរ ក្៏
ងាយនឹងលំរអៀងផងន្ដរ។  

● ការវភិាគន្ដលរតួតពិនិតយសរាបរ់បភពបំន្របំរលួសំខាន់ៗ  ជាទូរៅានភាពរបរសើរជាង CPUE ។ SMART 
ក្ំពុងបរងកើតក្មមវធិីវភិាគវភិាគទំរនរមយួ (ការន្ណនដំំរឡើង៖ http://bit.ly/2LHUj9 ; កូ្នរសៀវរៅសរាបអ់នក្
ររបើរបាស់ៈ http://bit.ly/2Xyn2Vk) រេើយរបើរទេះជាមនិទនផ់សពវផាយឲ្យបានទូលំទូលាយ ក្អ៏ាចរក្បាន
រោយឥតគិតព្ថល រេើយរគអាចររបើរដើមបរីតួតពិនិតយរបភពន្របរបួលនន។  

● ការទបស់ាក តជ់នរលមើសធំៗ គឺជារគ្នលបំណងសំខានម់យួ ព្នវធិានការអនុវតតចាបជ់ាររចើន ប ុន្នតការទបស់ាក ត ់
គឺពិបាលវាស់សាង ់ពីររពាេះជនរលមើសផ្លល ស់ទីលំរៅរៅន្ផនក្មយួរទៀតព្នន្ដនអភរិក្ស ឬការរធវើសក្មមភាពរបស់
ពួក្រគឲ្យកានន់្តពិបាក្ន្សវងរក្ អាចជារចឡំសរាបក់ារទបស់ាក តព់ិតរបាក្ដ។  ការវនិិចឆយ័សំខាន ់រេើយសម
ញ្ញសរាបក់ារទបស់ាក ត ់ររបៀបរធៀបការផ្លល ស់បតូរ CPUE រវាងរយៈរពលមតង (ឧ. មយួន្ខ) និងរយៈរពលបនា ប ់
ជាមយួក្ិចចខតិខំរបងឹន្របងក្នុងរយៈរពលមុន។ 

● ការរដើរលាត គឺានលក្េណៈរបរសើរក្នុងការរក្រឃើញ មនិថាជនរលមើសក្ំពុងរតូវបានរគទបស់ាក ត ់របើសិនផលូវ
របស់ពួក្រគ ានលក្េណៈជារបពន័ធ រេើយខាវ តន់្ខវងររចើន។ របើសិនពួក្រគរបមូលបានពត័ា៌នបន្នែមអំពី

http://bit.ly/2LHUj9k
http://bit.ly/2Xyn2Vk


ធនធានព្នការលំរអៀងធំៗ  (ឧ.ការផ្លល ស់បតូរឥរយិបថរបស់អនក្របា ញ់ ឬក្ន្នលងរដើរលាត) រេើយរបើសិនឧទា
នុរក្ស រតូវបានរគជួយ  រដើមបកី្តរ់តាទិនននយ័ឲ្យបានជាបល់ាបន់្ថមរទៀត។  

● ឧទានុរក្ស ក្ន៏ឹងរបរសើររឡើង ក្នុងការន្សវងរក្ និងទបស់ាក តក់ារគរាមក្ំន្េងនន របើសិនពួក្រគទទួលបាន
ការបំពាក្ប់ំប ន រលើក្ទឹក្ចតិត និងផតល់រងាវ នរ់បរសើរជាងរនេះ។  

● ជររមើសអំពរីរបៀបររបើរបាស់ទនិននយ័រដើរលាត គួរន្តរធវើរឡើងរោយន្ផែក្រលើរគ្នលបណំងជាក្ល់ាក្ព់្នក្មមវធិី
អនុវតតចាបម់យួ។ វធិានការរដើមបរីធវើឲ្យរបរសើររឡើងនូវគុណភាពព្នទិនននយ័រដើរលាតសរាបក់ារវភិាគអំពីការ
ទបស់ាក ត ់អាចានតព្មលសមរមយ របើសិនពួក្រគកាតប់នែយតរមូវការរក្ការន្ក្តរមូវភាពលំរអៀង ន្ដលាន   
លក្េណៈទំរនើប ឬរបើសិនពួក្រគរធវើឲ្យរបរសើររឡើងនូវរបសិទធភិាពព្នការអនុវតតចាប។់ 

របវតត ិ
ការអនុវតតចាប ់គឺជាឧបក្រណ៍ដសំ៏ខានម់យួរដើមបកីាតប់នែយការគរាមក្ំន្េង រៅក្នុងតំបនក់ារពារ ឲ្យផុតពី
សក្មមភាពខុសចាបន់ន ដូចជាការោក្អ់នា ក្ស់តវ ការកាបព់្រពរឈើខុសចាប ់និងការកាបឆ់្កក រព្រពយក្ដី។  ការរដើរ
លាតរបស់ឧទានុរក្ស អាចចូលរមួចំន្ណក្អភរិក្ស តាមររបៀបមយួចំននួ៖ ពួក្រគអាចចាបជ់លរលមើស។ ពួក្រគអាច
រោេះ ឬរធវើឲ្យការគរាមក្ំន្េងន្លងានសុពលភាព ដូចជាអនា ក្ស់តវ។ ពួក្រគ អាចទបស់ាក តជ់នរលមើសធំៗ ពីការរធវើ
សក្មមភាពខុសចាបរ់ៅរពលអនគត រោយការបរងកើតហានិភយ័ព្នការចាបខ់លួន និងការោក្រ់ទសទណឌ  រេើយពួក្រគ
អាចរបមូលទនិននយ័ ន្ដលរគអាចររបើរបាស់រដើមបពីិនតិយរមើលនិនន ការព្នការគរាមក្ំន្េងក្នុងរយៈរពលមយួ។ រទេះជា
យ ងណាក្រ៏ោយ ការរដើរលាត មនិអាចបំរពញរគ្នលរៅទងំអស់រនេះ តាមក្រមតិដូចគ្នន ព្នរបសិទធិភាព រៅរពលន្ត
មយួ (ឧ.ការន្សវងរក្អនា ក្ស់តវ អាចរខំានដល់ឧទានុរក្សក្នុងការចាបជ់នរលមើស)។  ដូចនវ អនក្រគបរ់គង រតូវន្តចាតជ់ា
អាទិភាព។ រគអាចរធវើបានរោយន្ផែក្រលើភសតុតាងវទិាសាស្រសតអំពីរបសិទធិភាពព្នវធិខុីសៗគ្នន ។  
 
ការរតួតពិនតិយរបសិទធិភាពព្នការរដើរលាត គឺជាបញ្ហា របឈម ដូរចនេះរបភពពត័ា៌នមយួ ក្នុងចំរណាមរបភពពត័ា៌នជា
ររចើន ន្ដលរគររបើរបាស់យ ងទូលំទូលាយបំផុត គឺរបាយការណ៍ព្នការរដើរលាតខលួនឯងន្តមតង។ សូន្វន្ដលអាចរក្បាន 
អាចរធវើឲ្យានភាពងាយរសួលក្នុងការរបមូល និងរក្ាទុក្ទិនននយ័រដើរលាត ក្នុងទរមងម់យួន្ដលជាបល់ាប ់រេើយ
អាចររបើរបាស់បាន។ ឧទេរណ៍ SMART (ឧបក្រណ៍រាយការណ៍ និងរតួតពិនិតយព្ផាដ)ី គឺជាសូន្វមយួឥតគិតព្ថល ន្ដល
រគររបើរបាស់ររចើន ន្ដលរតូវបានរគអនុវតតក្នុងតំបនអ់ភរិក្សជាង 500 រៅទូទងំពិភពរលាក្ គិតទងំជាងដបក់្ន្នលងរៅ
របរទសក្មពុជា។ ភាពរជាគជយ័ព្នការបរងកើតថម ីដូចជា SMART ាននយ័ថា ទិនននយ័រដើរលាតយ ងជាបល់ាប ់និង
លមែតិ បចចុបបននអាចរក្បានយ ងទូលំទូលាយសរាបអ់នក្រគបរ់គង ប ុន្នតទិនននយ័ទងំរនេះ ក្អ៏ាចខុសន្ដរ រេើយរគរតូវ
ន្តរបុងរបយត័ន រដើមបរីចៀសវាងការទញការសននិោឋ នខុស។ រសចក្តីរាយការណ៍សរងេបរនេះ ពិភាក្ាអំពីទនិននយ័រដើរ
លាតអវខីលេះ ន្ដលរគអាចយក្មក្ររបើរបាស់  ររបៀបន្ដលភាពលំរអៀងអាចរក្ើតរឡើងក្នុងការបក្រសាយ  ររបៀបរបមូល
ទិនននយ័រដើរលាតឲ្យបានរបរសើរជាងមុន និងររបៀបន្ក្លមែការវភិាគរបស់ពួក្រគ។ វាបានសំរយគពីលទធផលននព្ន



ការរសាវរជាវ ន្ដលរធវើរឡើងក្នុងឆ្កន  ំ2016-2019 ន្ដលជាន្ផនក្មយួព្នគររាង “ការររៀបសូរតពីទិនននយ័អរងកតរដើមបនី្ក្
លមែការរគបរ់គងតំបនក់ារពារ” ន្ដលឧបតែមភមូលនធិិរោយ រក្ុមរបឹក្ារសាវរជាវបរសិាែ នធមមជាត ិរបស់រោឋ ភបិាលចរក្
ភពអងរ់គលស រេើយរធវើរឡើងររកាមក្ិចចសេការវាងសាក្លវទិាលបីរបស់ចរក្ភពអងរ់គលស (Edinburgh, Oxford, 
York), អងគការ WCS-Cambodia និងរក្សួងបរសិាែ ន។ 

រតើទិនននយ័ការរដើរលាតរបាបរ់យើងអវខីលេះ? 
ទិនននយ័រដើរលាត អាចររបើរបាស់រដើមបរីតួតពិនិតយការន្បងន្ចក្ការខំរបងឹន្របងអនុវតតចាប ់និងគរំនូ្ផនទីព្នសក្មមភាព
ខុសចាបរ់ៅពាសរពញតបំនក់ារពារ  ន្សវងយល់ពីររបៀបន្ដលពួក្រគផ្លល ស់បតូរតាមរពលរវលា និងសំខានផ់តល់ទសសនៈ 
វស័ិយចំរពាេះរបសិទធិភាពព្នការរដើរលាត រដើមបទីបស់ាក តក់ាររបរពឹតតខុសចាប។់ រទេះបីជាយ ងណាក្រ៏ោយ ការសរងកត
នន ន្ដលរធវើរឡើងរោយការរដើរលាត ទទួលរងផលប េះពាល់រោយក្តាត រផសងៗ រមួាន ចំនួនព្នសក្មមភាពខុសចាប ់ 
របរភទព្នការរដើរលាត  ចំនួននិងការន្បងន្ចក្ការខតិខំរដើរលាត និងលទធភាពរបស់ឧទានុរក្សក្នុងការរក្ឲ្យរឃើញនូវ
ការគរាមក្ំន្េង (របូទ ី1)។  ផាុយមក្វញិ ក្តាត ទងំរនេះ ទទួលរងឥទធពិលពីជររមើសព្នយុទធសាស្រសតរដើរលាត  របរភទ
ព្នការគរាមក្ំន្េង (ឧ. អនា ក្ស់តវ អាចពិបាក្រក្រឃើញជាងការកាបព់្រពរឈើខុសចាប)់ សណាឋ នដ ី(ឧ. ការគរាម
ក្ំន្េង អាចពិបាក្រក្ក្នុងព្រពបិទជិត ជាងសណាឋ នដីរសឡេះ) និងជំនញ ការបណតុ េះបណាត ល និងការរលើក្ទឹក្ចិតត
សាជិក្អនក្រដើរលាត)។ ភាគររចើនព្នក្តាត ទងំរនេះ ខុសពីការរដើរលាតមយួ រៅការរដើរលាតមយួរទៀត និងរៅតាម
រពលរវលា ាននយ័ថា ការបក្រសាយន្ដលមនិសមរេតុផលព្នការសរងេបដស៏មញ្ញ  ឬន្ផនទ ីន្ដលក្ណំតរ់ចញពី
ទិនននយ័រដើរលាតរៅៗ អាចនឲំ្យខុស (របូទ ី1)។ 
 



 
របូទ ី1 |  រសចក្តសីរងេបសមញ្ញ ព្នទនិននយ័រដើរលាត អាចនឲំ្យខុស ពរីរពាេះភាពលំរអៀង ន្ដលបណាត លមក្ពកីាររគបដណត ប ់ការរក្រឃើញ នងិការរាយការណ៍មនិ
រពញរលញ។  ឧទេរណ៍ ការសរងកតពអីនា ក្ស់តវ ន្ដលរក្រឃើញរោយការរដើរលាត ជាទូរៅតណំាងខុសពកីារន្បងន្ចក្ពិតរបាក្ដព្នការគរាមក្ំន្េង រៅក្នុង
ព្ផាដ ី(បងាា ញក្នុង A) ពីររពាេះ៖ ការរដើរលាត មនិរគបដណត បរ់គបត់បំនក់ារពារ ក្នុងចរនល េះរទៀងទតរ់គបរ់គ្ននម់យួ (តំបនន់្ដលរគរៅរមើល ានបងាា ញជាពណ៌
ព្បតង ក្នុង B); ក្នុងតំបនន់្ដលការលាតចូលរៅ ជាសាារតដធ៏មំយួព្នអនា ក្ស់តវ ជាទូរៅរក្មនិរឃើញ (អនា ក្ស់តវន្ដលរគរក្រឃើញ ានបងាា ញក្នុងរងវងព់ណ៌
រក្េម រេើយអនា ក្ស់តវ ន្ដលរក្មនិរឃើញ ានបងាា ញក្នុងរងវងមូ់លពណ៌រមម រៅក្នុង C); រេើយទនាយខលេះ ន្ដលរគរក្រឃើញ អាចមនិរតូវបានរគក្តរ់តាទុក្េ     
ឧ. រោយសារន្តដំរណើ រការមនិរបរក្តីរបស់ឧបក្រណ៍ (ការរក្រឃើញអនា ក្ស់តវន្ដលរាយការណ៍ បងាា ញក្នុងរងវងព់ណ៌រក្េម រេើយការរក្រឃើញ ន្ដលមនិបាន
រាយការណ៍ បងាា ញក្នុងរងវងច់េំពណ៌រក្េម ក្នុង D)។ ភាពលំរអៀង ន្ដលដំរណើ រការនមីយួៗក្នុងចំរណាមដំរណើ រការទងំរនេះ អាចន្ណនរំៅរក្រសចក្តីសរងេប
សមញ្ញមយួ ព្នការរាបអ់នា ក្ស់តវ ន្ដលបានក្តរ់តាក្នុងទិនននយ័រដើរលាត ន្ដលបងាា ញរៅក្នុងបរងាគ លខាងសាត ំព្ដផ្លា ងំនមីយួៗ ន្ដលានក្ពំស់របស់បរងាគ ល 
តំណាងឲ្យចំននួសរបុព្នអនា ក្ស់តវ ន្ដលានរៅក្នុងតំបន ់រេើយានន្ផនក្ពណ៌ស ានររតរពោំច់ៗ  បងាា ញពកីារន្បងន្ចក្រផសងៗព្នដំរណើ រការទងំរនេះ ចំរពាេះ
ភាពលំរអៀងរោយសារលទធផល។  

ររបើរបាស់ទិនននយ័រដើរលាតឲ្យបានរបរសើរជាងមុន 
ការរតួតពិនិតយនិនន ការរៅរក្សក្មមភាពខុសចាប ់
ការន្ក្លមែដសំ៏ខានម់យួចំរពាេះការររបើរបាស់ទិនននយ័រៅៗ អំពីសក្មមភាពខុសចាប ់(ឧ. អំពីចំននួអនា ក្ស់តវន្ដលរក្
រឃើញរៅក្នុងតំបន)់ រតូវរធវើឲ្យានបទោឋ ន រោយន្ចក្ការរាបរ់ៅៗ ជាមយួនឹងចំននួក្ិចចខតិខំរបឹងន្របង ន្ដលការរដើរ
លាយ បានររបើរបាស់រដើមបនី្សវងរក្ពួក្វា ជាទូរៅ វាស់រោយគិតរលើរពលរវលា ន្ដលរគចំណាយ រលើការរដើរលាត ឬ
ចាង យន្ដលរធវើដំរណើ រ (ឧ. 3.5 អនា ក្ក់្នុងមយួគីឡូន្ម រត ន្ដលរគន្សវងរក្)។ រនេះរគរៅថា រមរទិក្ “catch per unit 
effort” (CPUE) ពីររពាេះរមរទិក្រនេះ រតូវបានរគបរងកើតជាដបំូង ក្នុងវស័ិយរនសាទ រដើមបកី្ំណតស់តងោ់រចំននួរត ីន្ដល



រគចាបប់ាន រោយក្ិចចខតិខំរបឹងន្របង ន្ដលរគររបើរដើមបចីាបរ់តី។ ជាញឹក្ញាប ់រមរទិក្ CPUE ដស៏មញ្ញ  រតូវបានរគ
គណន រដើមបរីធវើឲ្យរបរសើររឡើងនូវការររបៀបរធៀបក្នុងតបំន ់ឬរយៈរពល ជាមយួនឹងដងសីុ់រតរផសងគ្នន ព្នការរដើរលាត។ 
របើរទេះជាវាានរបរយជនយ៍ ងណាក្រ៏ោយ ក្ន៏ិនន ការរៅរលើ CPUE រៅន្តអាចនឲំ្យខុស របើសិនក្តាត  ររៅពីចនំួន
ព្នក្ិចចខតិខំរបងឹន្របង ខុសគ្នន តាមរពលវាល ឬចរនល េះទីក្ន្នលង។ ឧទេរណ៍ របើសិនចំនួនអនា ក្ស់តវដូចគ្នន  ានរៅ
ក្នុងតំបនព់្រពមយួ និងតំបនទ់ំរនរមយួ ប ុន្នតពួក្រគានការពបិាក្ជាងមុន ក្នុងការរដើរលាតន្សវងរក្ រៅក្នុងតបំនព់្រព 
ការររបៀបរធៀបដស៏មញ្ញមយួព្ន CPUE ចរនល េះទីក្ន្នលងពីរ អាចខុសគ្នន  បងាា ញឲ្យរឃើញថា ការគរាមក្ំន្េងពីការ
ោក្អ់នា ក្ ់រៅានក្រមតិទបជាងមុន ក្នុងតបំនព់្រព។ 
 
ការវភិាគសមុគសាម ញជាងរនេះ ន្ដលរគអាចទទួលយក្សរាបរ់បភពន្របរបួលដព្ទរទៀត រៅក្នុងក្ណំតរ់តារដើរលាត គឺ
អាចរធវើរៅបាន របើសិនរគរធវើការរបមូលទិនននយ័សមរមយ ឲ្យបានជាបល់ាប។់ ឧទេរណ៍រៅក្នុងក្រណីរនេះ របើសិន
របរភទរកុ្េជាតិរៅក្នុងតំបន ់ន្ដលរគក្ំពុងរដើរលាត រតូវបានរគក្តរ់តាទុក្ ការវភិាគសែិតទិំរនើបជាងរនេះ អាចអនុញ្ហញ ត
ឲ្យអនក្រគបរ់គងរធវើរតសតរក្ភាពខុសន្បលក្គ្នន រលើភាពអាចរក្រឃើញអនា ក្ស់តវ រៅក្នុងរបរភទរកុ្េជាតិនមីយួៗរផសងៗគ្នន ។ 
ការវភិាគន្បបរនេះ ជាទូរៅអាចានលក្េណៈរបរសើរជាង ក្នុងកាកាតប់នែយភាពលំរអៀង ប ុន្នតអាចានតរមូវការខាង   
បរចចក្រទស។ រទេះបីជាយ ងណាក្រ៏ោយ ពួក្រគអាចសរមបសរមួលរោយសូន្វ ដូចជា plugin សរាបក់ារវភិាគព្ផាដ ី 
SMART (ការន្ណនអំំពីការដំរឡើងៈ http://bit.ly/2LHUj9k; កូ្នរសៀវរៅន្ណនអំនក្ររបើរបាស់ៈ 
http://bit.ly/2Xyn2Vk) ន្ដលនឹងអនុញ្ហញ តគំរពូ្នសក្មមភាពខុសចាបរ់ៅនងឹក្ន្នលង និងនិនន ការរលើរពលរវលា រដើមប ី
ឲ្យរគរមើលរឃើញ រេើយរធវើការររបៀបរធៀប។ 
 
ការរក្រឃើញឥទធិពលទបស់ាក តព់្នការរដើរលាត 
សំណួរជាក្ន់្សតងដសំ៏ខានម់យួសរាបអ់នក្រគបរ់គងអភរិក្ស គឺថារតើការរដើរលាតរដើមបពីរងឹងការអនុវតតចាប ់ាន
របសិទធភាពក្នុងការទបស់ាក តជ់នរលមើសធំៗ ពីការរបរពតឹតសក្មមភាពខុសចាប។់ ការទបស់ាក ត ់(រពាលគឺ ការកាតប់នែយ
ជាក្ន់្សតងរលើសក្មមភាពខុសចាប ់បណាត លមក្ពីការអនុវតតចាប ់គឺជាបញ្ហា របឈមជាពិរសស ក្នុងការវាស់សាង ់
ពីររពាេះវាពិបាក្ន្បងន្ចក្ព ីការោក្ខុ់សក្ន្នលង (រពាលន្គ ការរបា ញ់ចល័ត រៅតំបនឬ់រពលរវលារផសង ឬរលើក្ទឹក្
ចិតតអនក្របា ញ់ឲ្យផ្លល ស់បតូរពីបរចចក្រទសមយួ រៅបរចចក្រទសមយួរទៀតរដើមបបីរញ្ច ៀសការរក្រឃើញ ជាជាងការបណាត ល
ឲ្យានការកាតប់នែយរមួក្នុងការរបា ញ់) ឬការកាតប់នែយសក្មមភាពខុសចាប ់ន្ដលបណាត លមក្ពកី្តាត ឯក្រាជយ ឬ
ក្តាត មនិពាក្ព់ន័ធនងឹការរដើរលាត ន្ដលក្ំពុងានការផ្លល ស់បតុរ ក្នុងរពលន្តមយួ (ឧ. តព្មលលែជាងមុនសរាបផ់ល
ដំណា ំដូរចនេះរបជាជនចំណាយរពលររចើនជាងមុនរលើទីវាលរបស់ពួក្រគ)។ ជាលទធផល ការបងាា ញន្ដលានលក្េណៈ
បញ្ចុ េះបញ្ចូ លព្នឥទធិពលទបស់ាក តរ់បស់ការរដើរលាត គឺក្រម រេើយតរមូវឲ្យានគំរសូែិតទិំរនើប។ 
 

http://bit.ly/2LHUj9k
http://bit.ly/2Xyn2Vk


រមរទិក្ថម ីសមញ្ញ  ន្ដលរគអាចររបើរបាស់រដើមបរីក្រមើលថារតើ ានភសតុតាងសរាបក់ារទបស់ាក តក់្នុងទិនននយ័ន្ដលបាន
ក្ំណត ់គឺជាចរនល េះខុសន្បលក្គ្នន រៅក្នុង CPUE ពីជហំានរលើក្ទីមយួរៅ ជំហានបនា ប ់(ឧ. ពីមយួន្ខរៅមយួន្ខរទៀត) 
រធៀបនឹងភាពខុសន្បលក្គ្នន ក្នុងក្ិចចខិតខំរបឹងន្របងរដើរលាត ពីជំហានរលើក្ទមីយួ មុន (របូទ ី2)1។ ចំរណាទអវជិជាន
រៅចរនល េះរនេះ គឺជាការបងាា ញមយួថា ការរដើរលាត អាចបរងកើតផលរារាងំមយួ ខណៈន្ដលចំរណាទជតិដល់សូនយ ឬ
ចំរណាទវជិជាន ឲ្យជារយបល់ថា ការទបស់ាក តា់នលក្េណៈរខាយ ឬអវតតានរៅរលើទំេំន្ដលរគក្ពុំងរធវើការរសុើប
អរងកត។ 
 

 
របូទ ី 2 | ចរនល េះព្នភាពខុសន្បលក្គ្នន ក្នុង CPUE រធៀបនងឹភាពខុសន្បលក្គ្នន ក្នុងក្ចិចខតិខរំបងឹន្របងរដើរលាត អាចរតវូបានរក្ររបើរបាស់ជារមរទកី្ដស៏មញ្ញសរាបវ់ាយ
តព្មលភសតុតាងព្នការទបស់ាក តៈ់ (A) ទិនននយ័ជាសមមតិក្មម ន្ដលបងាា ញចំរណាទអវជិជានចាស់ ន្ដលន្ណនអំំពកីារទបស់ាក ត;់ (B)  ទិនននយ័សមមតិក្មមន្ដលបងាា ញ
ពីចំរណាទជិតសូនយ យឲ្យរយបល់ថា ការទបស់ាក តម់និដំរណើ រការមយួរយៈ និងទំេំព្ផាដីន្ដលរគរសុើបអរងកត; (C) ការអនុវតតបរចចក្រទសមយួសំអាងរលើការ
ពិរសាធន ៍រដើមបកី្តរ់តាអនា ក្ស់តវន្ដលរគរបមូលបានពីតំបនក់ារពារពិតរបាក្ដរោយររបើ SMART, លាតសនធងឹរៅរលើព្ផាដីការពារទងំមូល បញ្ចូលរៅក្នុងរយៈ
រពល  28 ព្ថង រេើយការវាស់សាងក់្ចិចខតិខំរបឹងន្របងរដើរលាត ជាសាារតព្នឪទាន ន្ដលចូលរៅរមើលរោយអនក្រដើរលាត។ ចំរណាទរៅក្នុងចរនល េះរនេះ មនិ
ខុសពសូីនយរទ ន្ដលបងាា ញថា ផលប េះពាល់ទបស់ាក តព់្នការរដើរលាត មក្រលើការោក្អ់នា ក្ ់គឺរខាយ ឬមនិានរៅរលើារតោឋ នរនេះ។ ឧទេរណ៍ព្នការររបើ
របាស់ទិនននយ័ រតូវបានរគន្ក្សរមួលព ីDancer, A. (2019) អំពកីារវាយតព្មល ការរតួតពនិិតយ និងការរគបរ់គង ការរដើរលាតរមើលការអនុវតតចាប ់រៅក្នុងតបំនក់ារ
ពារ។ និរក្េបទថាន ក្ប់ណឌិ ត  សាក្លវទិាល័យ College London, ទីរក្ុងឡុង, ចរក្ភពអងរ់គលស 

 
គ្នម នឧបក្រណ៍ ឬសូន្វជំនញណាមយួ ន្ដលរគតរមូវឲ្យរធវើការផលិតចរាល េះទងំរនេះរឡើយ ប ុន្នតការររជើសររ ើសររ  សូលុ
សសងុទំេំ និងរពលរវលា ជាវធិីមយួន្ដលរគវាស់សាងក់្ិចចខតិខំរបឹងន្របងរដើរលាត និងវសិាលភាពព្នការវភិាគ (រពាល
គឺ របរភទព្នសក្មមភាពខុសចាប ់ តំបនន់្ដលរគបានបញ្ចូល និងរយៈរពលន្ដលរគបានពិចារណា) គឺជាសររមចចិតតដ៏
សំខាន ់ន្ដលអាចជេះឥតធិពលខាល ងំដល់លទធផល។ ការសររមចចិតតទងំរនេះ គួរន្តរធវើរឡើងរោយន្ផែក្រលើការយល់ដឹង
ចំរពាេះឥរយិបថរបស់ជនរលមើស និងឧទានុរក្សខលួនឯង (ឧ. រតើរលឿងប ណុាា  ន្ដលសមរមយក្នុងការរងច់ាដំងឹពីការរក្ើន
រឡើងព្នដងសីុ់រតរដើរលាត អាចឆលុេះបញ្ហច ំងរៅក្នុងឥរយិបថរបស់អនក្របា ញ់ធំៗ )។ ជាទូរៅ រយើងសូមន្ណនថំា 
របរភទរផសងៗព្នសក្មមភាពខុសចាប ់(ឧ. ការោក្អ់នា ក្ ់ការរបា ញ់រោយររបើក្ំរភលើង ការកាបរ់ឈើខុសចាប)់ គួររតវូ
បានរគវភិាគោចរ់ោយន្ឡក្ ជាជាងវភិាគបញ្ចូលគ្នន  ពីររពាេះសមតែភាពព្នការរដើរលាតន្សវងរក្ អាចខុសគ្នន  (ឧ. 
អនា ក្ ់អាចរតូវបានរគរក្រឃើញសរាបរ់យៈរពលយូរ បនា បព់ីរគោក្វ់ារេើយ ប ុន្នតការរបា ញ់រោយររបើក្ំរភលើង បនសល់



ទុក្សញ្ហញ រៅជាបព់ីរប)ី រេើយយុទធសាស្រសតរដើរលាត ន្ដលជាការទបស់ាក តដ់ា៏នរបសិទធិភាពសរាបទ់រមងស់ក្មមភាព
មយួ អាចមនិានរបសិទធិភាពផងន្ដរ សរាបទ់រមងម់យួរទៀត។ 

ការរបមូលទិនននយ័ឲ្យបានរបរសើរជាងមុនពីការរដើរលាត 
វធិីពីររដើមបរីធវើឲ្យទិនននយ័រដើរលាតកានន់្តានសាររបរយជន ៍ជារបភពពត័ា៌នមយួអំពសីក្មមភាពខុសចាប ់គឺ៖ 
(i) ររៀបចំការរដើរលាត រដើមបឲី្យពួក្រគរតួតពនិិតយក្តាត នន ន្ដលខុសពីការលាតមយួរៅការលាតមយួរទៀត រដើមប ី
ឲ្យទិនននយ័ អាចយក្រៅរធវើការររបៀបរធៀបរវាងទីក្ន្នលង ឬរពលរវលា (ឧ. ររបៀបរធៀបការរក្រឃើញ ន្ដលរធវើរឡើងរោយ
រក្ុមដន្ដល រោយរសាវរជាវរក្រយៈរពលរសរដៀងគ្នន  រលើពីរចំណុច) និង/ឬ  
(ii) រធវើការក្តរ់តាទនិននយ័បន្នែម រលើរបភពន្របរបួលសំខាន ់រដើមបរីគអាចបញ្ចូលរៅក្នុងការវភិាគទិនននយ័ ដូចជារបរភទ
ជរមក្ និងរបរភទរដើរលាត  (ឧ. ការរតួតពិនតិយ ឬដឹក្នរំសុើបអរងកត)។  
 
វធិីទងំពីរ អាចអនុវតតរសបរពលគ្នន បាន ប ុន្នតការសររមចចតិតអំពីការន្ក្តរមូវយុទធសាស្រសតរដើរលាត និងការរបមូល
ទិនននយ័បន្នែម គួរន្តរតូវបានរគពិចារណាពីព្ថលរដើម និងតាវលិក្ពាក្ព់ន័ធ និងរគ្នលរៅអភរិក្សោចខ់ាត។ ជាញឹក្ញាប់
អាចានការលក្ដូ់រពាក្ព់ន័ធ។ ឧទេរណ៍ ការររៀបចំយុទធសាស្រសតរដើរលាត រដើមបផីតល់ពត័ា៌នជាបល់ាបជ់ាងរនេះ និង
តំបនរ់គបដណត បធ់ំជាងរនេះ (ឧ. រោយការផតល់ការងារដល់រក្ុមដន្ដលរៅក្នុងតបំនក់្ណំតម់យួ  រក្ាឲ្យបាននូវចនំួន
របហាក្រ់បន្េលគ្នន ព្នក្ចិចខិតខំរបឹងន្របង ក្នុងរយៈរពលមយួ រេើយន្ចក្វា រសមើៗគ្នន  រលើតំបនក់ារពារ ជាជាងក្ណំត់
រគ្នលរៅតំបនសំ់បូរការរបា ញ់ខុសចាប)់ អាចានតព្មលខពស់ រេើយក្នុងកាលៈរទសៈខលេះ អាចមនិទនំងចាបប់ាន ឬ
ទបស់ាក តជ់នរលមើសបាន។  រទេះជាយ ងណាក្រ៏ោយ របើសររជើសររ ើសផលូវរដើរលាត ន្ដលរផ្លត តរលើតំបនរ់បឈម បាន
ទិនននយ័ន្ដលទំនងជាលំរអៀងររចើន រេើយវាអាចបរងកើតការចំណាយន្ថមរទៀត។  ឧទេរណ៍ អនក្របា ញ់ អាចផ្លល ស់បតូ
រសក្មមភាពរបស់ពួក្រគ រដើមបពីួក្រគមនិឲ្យរគចាបខ់លួនបាន រេើយ របើសិនទនិននយ័ មនិបងាា ញការផ្លល ស់បតូរទងំរនេះ អនក្
រគបរ់គង អាចមនិរឆលើយតបយ ងរលឿនរឡើយ។ វាក្អ៏ាចពិបាក្ជាងមនុក្នុងការដឹងថារតើានរលចរចញនូវការគរាម
ក្ំន្េងពីការរបា ញ់ របើសិនានការរដើរលាតតិចជាងមុន រៅក្នុងតបំនម់យួចំនួនព្នន្ដនអភរិក្ស។ 
 
កានន់្តទូលំទូលាយជាងរនេះ ការរលើក្ទឹក្ចតិតរបស់ឧទានុរក្ស គឺសំខានស់រាបគុ់ណភាពព្នទិនននយ័ រដលពួក្រគ 
របមូល។  ការរដើរលាត អាចជាទមទរខាងរាងកាយ រេើយជាមុខរបរន្ដលរស្រសតសខាល ងំ ន្ដលអាចរធវើឲ្យឧទានុរក្ស 
សែិតក្នុងសាែ នភាពមយួន្ដលមនិសុខរសួល ឬររគ្នេះថាន ក្។់ ការរសាវរជាវមនុៗ ន្ដលរសងម់តិឧទានុរក្សរៅពាសរពញ
តំបនអ់ាសីុ បានររំលចនូវសារៈសំខានព់្នក្តាត ទងំឡាយ ដូចជា ការខវេះខាតឱ្កាសការងារជំនួស ន្ដលជារេតុផលធំ
មយួ ន្ដលមនុសសខលេះ សររមចចិតតរធវើជាឧទានុរក្ស។  ជំហានក្នុងការន្ថរក្ា និងបរងកើនការរលើក្ទឹក្ចតិតរបស់ឧទានុរក្ស 
រដើមបរីបមូលទិនននយ័ទងំរនេះ រោយរធវើឲ្យរបរសើររឡើងនូវគុណភាពព្នការរបមូលទនិននយ័ ន្ដលពួក្រគរបមូល ានដូច
ជា៖ 



- ការពិភាក្ាជាមយួពួក្រគពីររបៀបន្ដលទនិននយ័របស់ពួក្រគរតូវបានរគយក្មក្ររបើរបាស់ និងការផតល់រយបល់
រតឡបច់ំរពាេះទនិននយ័ន្ដលបានដំរណើ រការរចួរេើយ ដូរចនេះពួក្រគអាចរមើលរឃើញពីអតែរបរយជនព៍្នទនិននយ័
សរាបព់ួក្រគ 

- ពិររគ្នេះរយបល់ជាមយួពួក្រគអំពីយុទធសាស្រសតរដើរលាត និងររបៀបន្ក្លមែការរបមូលទិនននយ័ 
- ការរធវើឲ្យរបរសើររឡើងវញិនូវលក្េខណឌ ការងារ  សុវតែិភាពការងារ  និងឱ្កាសក្នុងការដំរឡើងតួនទ ីន្ដលផតល់

ការរលើក្ទឹក្ចតិតចំរពាេះសមទិធផិល និងសមតែភាពរបស់ពួក្រគ  
- ការរធវើឲ្យរបាក្ដថា ពួក្រគទទលួបានការបណតុ េះបណាត ល និងបំពាក្ស់ាភ រៈ និងការគ្នរំទយ ងរគបរ់គ្នន។់ 

 
ជាការអនុវតតជាក្ន់្សតង ទសសនៈវស័ិយធំបផុំតចំរពាេះការការរគ្នរពចាប ់នឹងរក្ើតាន រៅរពលទិនននយ័ ន្ដលរបមូល
បានរោយរក្ុមរដើរលាត រតូវបានរគររបៀបរធៀបជាមយួនឹងទិនននយ័ន្ដលបានពីរបភពឯក្រាជយ ដូចជាការរធវើពិរសាធន ៍
ការសាងម់តិឯក្រាជយ ររៀបចំជាពិរសសរដើមបរីលើក្ក្ំពស់ជាអតិបរានូវភាពអាចរក្រឃើញសក្មមភាពខុសចាប ់និងការ
រសាវរជាវសងគមជាមយួនឹងសេគមនក៍្នុងតំបន។់ អតែរបរយជនព៍្នទិនននយ័ឯក្រាជយ គឺទំនងជាអសាច រយខាល ងំ រៅរពល
ទិដឋភាពព្នបញ្ហា មយួ ានការលំបាក្ ឬមនិអាចន្សវងយល់រោយផ្លា ល់ពីទិនននយ័រដើរលាត (ឧ. មូលរេតុន្ដលរបជា
ជនសរមចចិតតបរបាញ់ខុសចាប ់ ទំនក្ទ់នំងរវាងក្ចិចខិតខំរបឹងន្របងលាត និងសាារតព្នការគរាមក្ំន្េង ន្ដល
រគរក្រឃើញ  រយៈរពលព្នការគរាមក្ំន្េង ដូចជាអនា ក្ស់តវ រៅន្តសក្មម របើសិនរគរក្វាមនិរឃើញរទ)។  សរាប់
ឧទេរណ៍មយួពីររបៀបន្ដលទិនននយ័ឯក្រាជយ អាចបំរពញទិនននយ័រដើរលាត រដើមបជូីនដណឹំងដល់យុទធសាស្រសតអនុវតត
ចាប ់ សូមរមើលរសចក្តីសរងេបខលីន្ដលភាជ បម់ក្ជាមយួៈ “ការរបា ញ់ និងការអនុវតតចាប ់រៅន្ដនជរមក្សតវព្រពន្ក្វ 
សីាៈ រមររៀនសរាបក់ាររគបរ់គង” 

ការទទលួសាគ ល់ និងបញ្ជ ីរ ម្ េះអនក្និពនធ 
រសចក្តីរាយការណ៍សរងេបរនេះ បានសររសររឡើងសរាប ់ រេើយជូនដណឹំងរោយ ការរសាវរជាវ ន្ដលរគរធវើរឡើងជា
ន្ផនក្មយួព្នគររាង “ការររៀបសូរតពីទិនននយ័អរងកតរដើមបនី្ក្លមែការរគបរ់គងតំបនក់ារពារ ” ឧបតែមភមូលនធិិរោយ រក្ុម
របឹក្ារសាវរជាវបរសិាែ នធមមជាតិ របស់ចរក្ភពអងរ់គលស [ជំនួយមូលនធិ ិNE/N001370/1]។ គររាងរនេះ គឺជាក្ិចច
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