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េសចកី្តសេងខប     
េ យមនកិចចសហករជមួយរដ្ឋបលៃ្រពេឈើៃន្របេទសកមពុជ អងគករអភិរក អន្តរជតិ (CI) 

បនអនុវត្តករអេងកត្រ វ្រជវអំពីជីវៈច្រមុះេនតំបន់ៃ្រពឡង់ េនចេន្ល ះែខមិថុន ឆន ំ២០១៤ និងែខ
កុមភៈ ឆន ំ២០១៥។  េគលបំណងៃនករអេងកត្រ វ្រជវេនះ គឺេផ្ត តេទេលើករកំណត់ពីគុណ តៃម្លៃន
ជីវៈច្រមុះ និងករកំណត់ ទិភពៃនកិចចអភិរក េនតំបន់ៃ្រពឡង់ កំណត់រកឲយេឃើញពីក ្ត គ្រមម
កំែហង និងេធ្វើអនុ សន៍ស្រមប់កត់បនថយករគ្រមមកំែហងទំងេនះ។ 
             ករអេងកត្រ វ្រជវេនះេផ្ត តជសំខន់េទេលើរកុខជតិ ថនិកសត្វ (េ យរមួមនទំងករ
សិក ជពិេសសេទេលើសត្វ្របេចៀវ) សត្វ ្ល ប ថលជលិក និងឧរងគសត្វ។ ្រកុមករងរ្រ វ្រជវ 
បនេធ្វើករកត់្រ នូវភស្តុ ងៃនវត្តមនរបស់្របេភទសត្វនិងរកុខជតិទំងេនះ េ យករេ្របើ្របស់
ម៉សីុនថតរបូស្វ័យ្របវត្ត (អនទ ក់កេម ៉ ) អនទ ក់សំ ញ់ អនទ ក់ ងំ ករសេងកតេ យផទ ល់ែភនក និង
ករចប់យកមកពិនិតយជក់ែស្តង។ ករអេងកតេ យករសមគ ល់ភិនភគសញញ  និងករេធ្វើសមភ ស ក៏
្រតូវបនអនុវត្តផងែដរ។ ករចុះេធ្វើអេងកត្រ វ្រជវដល់ទីកែន្លងេនះ មនបំណង្របមូលចង្រកងលទធ
ផល្រ វ្រជវមន្រ ប់ ែដល្រតូវបនេធ្វើរចួេហើយេនតំបន់េនះ និងបង្ហ ញជូននូវលទធផលែដលបន
ពីករគួបផ ំេឡើងពីទិននន័យបឋមនិងទិននន័យបនទ ប់។  លទធផលទំងេនះរមួមនដូចខងេ្រកម: 
 
រកុខជតិ 

េនកនុងតំបន់េទសភពៃ្រពឡង់មន្របេភទៃ្រពេឈើ/្របេភទជ្រមកចំនួន៨ខុសៗគន ។ ភគេ្រចើន
ៃនៃ្រពេឈើេនះ ្រតូវបន្រគបដណ្ត ប់េ យៃ្រពេ្រ ង ៃ្រពរេបះ និងៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង បុ៉ែន្តករ

យច្រមុះៃនៃ្រពរេបះ ៃ្រព្រសល់និងស្លឹកធំច្រមុះ ៃ្រពេ្រ ងជំទឹក  ៃ្រព មដងទន្ល និង លេ ម ក៏
មនេនទីេនះែដរ។ កំណត់្រ រកុខជតិសរបុេនតំបន់ៃ្រពឡង់មនចំនួន៥៣០្របេភទ ែដលរមួមន
ទំងផក អរគីេដ្របេភទ (Peristylus goodyeroides) ែដលជកំណត់្រ ថមីស្រមប់្របេទសកមពុជ។ រកុខ
ជតិចំនួន១១្របេភទ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ី្រកហមថជ្របេភទែដលកំពុងទទួលរងករគ្រមមកំែហង 
េ យអងគករសហភពអន្តរជតិេដើមបីករអភិរក ធមមជតិ (IUCN) ។ 

 
ៃ្រពជំទឹក្រតូវបនចត់ទុកជ្របេភទៃ្រព ែដលមនលកខណៈេ យែឡកែតមួយគត់េនកនុង 

តំបន់ និងែដលមន្របេភទសត្វនិងរកុខជតិក្រមមនែតេនទីេនះ និងរងេ្រគះជិតផុតពូជមួយចំនួន។ 
 
មនតំបន់តូចមួយៃនថមខពស់ៗទ្រមង់្រសទប់ថមកស (karst) េន ច់េ យែឡកេនភគខង

េជើងៃនតំបន់ៃ្រពឡង់ ែដលជទីកែន្លងមួយផ្តល់ចំ ប់ រមមណ៍និងករេផ្ត ត រមមណ៍ជពិេសស  
េ យ រលកខណៈជីវ ្រស្តេ យែឡករបស់ ។ 
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ករេរចរលឹជ្រមកធំៗកំពុងេកើតមនេឡើង ែដលភគេ្រចើនបងកេឡើងេ យករែ្របក្ល យដីៃ្រពេទ
ជដីកសិកមម េនេ្រកមរបូភពជករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច និងករេ្របើ្របស់ដីកសិកមមខន តតូច 
ករកប់ៃ្រពេឈើ ករេធ្វើចំ ក្រសុករបស់្របជជនចូលមករស់េនតំបន់ៃ្រព និងសកមមភពរកុរកែរម៉
ស។ 
 
ថនិកសត្វ 

ថនិកសត្វសរបុចំនួន៦០្របេភទ ្រតូវបនរកេឃើញ មរយៈករសេងកតេ យផទ ល់ ករ្របមូល
សំ ក ឬ មរយៈរបូភពថតបនពីម៉សីុនថតរបូស្វ័យ្របវត្ត។ កនុងចំេ ម្របេភទថនិកសត្វទំង
េនះ មនសត្វ្របេចៀវចំនួន២៤្របេភទ។ ថនិកសត្វ១៨្របេភទ ្រតូវបនបញជ ក់ថមនករយកចិត្តទុក

ក់ជអន្តរជតិស្រមប់ៃ្រពឡង់ កនុងេនះសំខន់បំផុតគឺ េទចមកុដ (Pileated Gibbon) ទេន ង 
(Banteng) និងដំរ ី(Asian Elephant)។  
 
សត្វ្របេចៀវ 

សត្វ្របេចៀវចំនួន២៤្របេភទែដលសថិតេនកនុង៦អំបូរ និង្រតូវបនកត់្រ េនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ 
ងឱយយ៉ងេ ច ស់មួយភគបី (េសមើនឹង២៤/៧១) ៃនពពួកសត្វ្របេចៀវែដល្រតូវបន គ ល់េន

្របេទសកមពុជ។ ថ្វីេបើមនភពេពញេលញៃន រេពើភណ្ឌ សត្វ្របេចៀវរហូតដល់េទ៨៦-៩២%ក្តី ក៏ករ
្របមូលសំ បន្តនឹង ចរកេឈើញ្របេភទសត្វ្របេចៀវេផ ងៗបែនថមេទៀតេនតំបន់េនះ។ 

 
េភគ្រទពយនិងភពសមបូរែបបៃន្របេភទសត្វ្របេចៀវ គឺភគេ្រចើនមនេនភគខងេជើង ែដល

មនរហូតដល់េទ១៥្របេភទនិងមន៧៤%ៃនចំនួនចប់បនសរបុ បនទ ប់មកេនភគក ្ត លមន
ចំនួន៨្របេភទនិងមន១៤,៩%ៃនចំនួនចប់បនសរបុ េហើយនិងេនឯភគខងតបូងមនចំនួន៨
្របេភទនិងមន១១,១%ៃនចំនួនចប់បនសរបុ ។ 

 
្របេភទសត្វ្របេចៀវទំងអស់េនតំបន់ៃ្រពឡង់ ែដលបនកត់្រ រចួ គឺជ្របេភទែដលអងគករ 

IUCN (ឆន ំ២០១៤)  បនចត់ទុកថជ្របេភទ្របឈមនឹងករ្រពួយបរមភតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះ។ បុ៉ែន្ត ករ
សននិ ្ឋ នែបបេនះ ចជករយល់្រចឡំ ពីេ្រពះ បចចុបបនន មន្របេចៀវជេ្រចើន្របេភទ ែដលេគពំុទន់
បនដឹងពីចំនួនរបស់  (ករកំណត់ចំនួនសត្វ្របេចៀវឱយសថិតេ្រកមបនទ ត់ៃន្របេភទកនុងបញជ ី្រកហម 
IUCN)។  

 
្របេចៀវមួយ្របេភទគឺ R. marshalli ែដល្រតូវបន្របទះេឃើញេនតំបន់រងូថមទំរង់កសភគខង

េជើងៃ្រពឡង់ ជកំណត់្រ ថមីៃន្របេភទសត្វ្របេចៀវស្រមប់្របេទសកមពុជ។ 
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សត្វ ្ល ប 

សត្វ ្ល បសរបុចំនួន២៦៦្របេភទ ែដល្រតូវបនកត់្រ កនុងអំឡុងេពលអេងកត្រ វ្រជវេនះ 
ងឱយ្របមណជ៤៤%ៃន្របេភទសត្វ ្ល បសរបុែដលេគ គ ល់េនកនុង្របេទសកមពុជ។ សត្វ ្ល ប

បេងគ លចំនួន១៥្របេភទ្រតូវបនបញជ ក់អះ ងថមេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់។ សត្វ ្ល បសំខន់បំផុតៃន
្របេភទសត្វ ្ល បបេងគ លទំងេនះគឺ ទទ្រទូងេលឿង (Arborophila davidi) េកង ក (Pavo muticus), 
្រតេសះធំ្របផះ (Mulleripicus pulverulentus) េកងកងធំ (Buceros bicornis) ្រតដក់ធំ (Leptoptilos 
dubius) និង្រតដក់តូច (Leptoptilos javanicus)។  ថ្លុក្រតពំង មរដូវកល និង លេ ម  េនជំុវញិ
ជ្រមកៃ្រពេ្រ ង និងជ្រមកៃ្រពរេបះ  ្រតូវបនេគ រកេឃើញថ ចជួយ្រទ្រទង់ដល់្របេភទសត្វ ្ល ប
មួយចំនួនែដលកំពុងរងករគ្រមមកំែហងទំងេនកនុងតំបន់និងេនេលើសកលេ ក ដូចជ្រតដក់តូច 
(Lesser Adjutant) និងសត្វកស ឬ្រតុំ (Woolly-necked Stork)។ ជ្រមកទំងេនះ ទំនងជមន រៈ
្របេយជន៍ខ្ល ំង ស់ចំេពះបក ីទឹកធំៗ ែដលកំពុងរងករគ្រមមកំែហងជសកល េហើយគួរត្រមូវឲយ
មនករអេងកត្រ វ្រជវលម្អិតបែនថមេទៀត។ 

 
េគក៏បនសេងកតេឃើញថ្របេភទសត្វ ្ល បែដលមនែតេនកនុងតំបន់ ឬមនែតេនជិតតំបន់ក៏

មនេនៃ្រពឡង់ែដរ ដូចជមន់េទរ្របេភទ Lophura diardi ប៉កេខច វេពះបងកង់ (Pitta elliottii) និង
ចបដូន ៃ្រពចិេញច ើមែវង (Alcippe grotei)។ ចំែណកសត្វ ្ល បែដលរងករគ្រមមកំែហងកនុងតំបន់ 
មនដូចជេកងកងធំ (Buceros bicornis) ព្វ ំង (Aceros undulates) និងសត្វកស ឬ្រតុំ (Ciconia 
episcopus)។ 
 
ថលជលិក និងឧរងគសត្វ 

ថលជលិក-ឧរងគសត្វ  សរបុចំនួន៦៧្របេភទ្រតូវបនកត់្រ  កនុងេនះមនថលជលិកចំនួន២២
្របេភទ (េនកនុង៥អមបូរ និង១៤ពួក)  និងឧរងគសត្វមនចំនួន៤៥្របេភទ (េនកនុង១៤អមបូរ និង៣៥ពួក)
។ េ យែឡក ឧរងគសត្វមួយ្របេភទគឺតុកែក្រកំងថម (Gekko petricolus) ្រតូវបនេគ្របទះេឃើញ 
េហើយ ជកំណត់្រ ថមីមួយស្រមប់្របេទសកមពុជ។ 

 
ជសរបុ ថលជលិក-ឧរងគសត្វចំនួន១១្របេភទ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ី្រកហមេ យអងគករ IUCN 

ថជ្របេភទរងករគ្រមមកំែហង កនុងេនះអេណ្តើ កចំនួន៥្របេភទ្រតូវបនកត់្រ ថជ្របេភទ្របឈម
នឹងករគ្រមមកំែហងធងន់ធងរបំផុតេនតំបន់ៃ្រពឡង់។ 
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ថ នភពជរមួ 

តំបន់េទសភពៃ្រពឡង់ េនមនតំបន់ៃ្រពេឈើធំៗបំផុតមួយចំនួនរបស់្របេទសកមពុជ ែដល
មិនសថិតេនេ្រកមករករពរជផ្លូវកររបស់រ ្ឋ ភិបលេឡើយ។ តំបន់េនះក៏ទំនងជសថិតកនុងចំ ត់
ថន ក់ជតំបន់ៃ្រពមួយកនុងចំេ មតំបន់សំខន់ៗជេ្រចើនេទៀតៃនទំនបៃ្រពេ្រ ងកនុងតំបន់ឥណ្ឌូ ភូម 
ែដលជតំបន់ជីវៈច្រមុះសំខន់បំផុតមួយៃនតំបន់ទំង១០េនេលើពិភពេ ក េពលគឺជទីកែន្លងែដល 
មនភពសមបូរែបបែផនកជីវ ្រស្ត និងរងករគ្រមមកំែហងបំផុតេលើ ពិភពេ ក។  

 
ជរមួ ៃ្រពឡង់គឺជទីជំរកសំ ប់សត្វចំនួន៥៥្របេភទែដលមនវត្តមនេនកនុង្របេទសកមពុជ 

និងេនកនុងតំបន់ េហើយសត្វទំងេនះកំពុងរងនូវករគំ មកំែហងជសលក។ ជពិេសស តំបន់េនះគឺ 
ជទីកែន្លងដ៏សំខន់ស្រមប់ករអភិរក សត្វ ្ល បរបស់្របេទសកមពុជ និងជទីជ្រមកស្រមប់សត្វ 
៤៤%ៃន្របេភទ ទំងអស់។  

 
ៃ្រពឡង់មនសក្ត នុពលដ៏វេិសសវ ិ ល កនុងករ្រទ្រទង់ដល់ករចិញច ឹមជីវតិ្របកបេ យនិរន្តរ

ភពស្រមប់សហគមន៍ែដលពឹងែផ្អកេលើៃ្រពេឈើ និងរមួវភិគទនដល់ករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចជតិផង
ែដរ មរយៈករនំេចញអនុផលៃ្រពេឈើ (NTFP) និងករផ្តល់នូវ្របព័នធេអកូឡូសីុដ៏មន រៈសំខ
ន់ៗ។ ៃ្រពឡង់គឺជទីជ្រមលរបស់បឹងទេន្ល ប ែដលបេ្រមើេសចក្តី្រតូវកររបស់្របជជនកមពុជ ប់

ននក់ និងរមួចំែណកមួយភគធំដល់ករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចជតិ។  
 
ក ្ត គ្រមមកំែហង និងករផ្តល់អនុ សន៍: 

ករលបតៃ្រពនិងករអនុវត្តចបប់េនមិនទន់មន្របសិទធភពេនេឡើយេទ ែដលជេហតុនំឲយ
មនករេកើនេឡើងនូវករចូលទ្រនទ នដីៃ្រព ករ ំងទីលំេន ករកប់េឈើ និងករបរបញ់សត្វ ជេដើ
ម។ និនន ករទំងេនះ បនបែនថមបនទុកេទេលើករអភិវឌ េហ ្ឋ ចរនសមព័នធ និងករែកែ្របដីៃ្រព េទជ
ដីស្រមប់្របកបរបរកសិកមម ជេហតុេធ្វើឲយខូចខតដល់ធមមជតិៃ្រពេឈើ និងបងកជករគ្រមមកំែហង
យ៉ងខ្ល ំងេទេលើ្របេភទសត្វបេងគ លភគេ្រចើនៃនថនិកសត្វធំៗ ថលជលិក-ឧរងគសត្វ និង ្របេភទសត្វ

្ល បបេងគ លមួយចំនួនេទៀត។ ្រកុមករងរអេងកត្រ វ្រជវសូមផ្តល់អនុ សន៍ជូន ជ រ ្ឋ ភិបល
កមពុជដូចតេទ: 

 
➢ គួរផ្តួចេផ្តើមឲយមនករករពរៃ្រពឡង់ េ យករកំណត់ថជតំបន់ៃ្រពករពរែដលសថិតេ្រកម 
ករយកចិត្តទុក ក់ខពស់ េនេ្រកមអំ ចចបប់ៃន្របេទសកមពុជ និងធនឲយមន ល់កិចចខិតខំ 
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្របឹងែ្របង េដើមបី ក់បញចូ លតំបន់េទសភពៃ្រពឡង់ជតំបន់ ទិភពខពស់េនកនុងរេបៀប រៈស្តីពី 
ករអភិរក េនថន ក់ជតិនិងអន្ដរជតិ។ 
 
➢គួរចប់េផ្តើមបណ្តុ ះប ្ត លនិងបំពក់បរកិខ ឲយបនភ្ល មៗេទដល់្រកុមលបតៃ្រព េដើមបី ចឲយ
ពួកេគមនលទធភព្រគប់្រគន់កនុងករចប់េផ្ដើមអនុវត្តចបប់ េដើមបីករពរសត្វៃ្រពនិងជ្រមកធមមជតិ
របស់ ។ គួរបញឈប់ជបនទ ន់នូវសកមមភពកប់េឈើខុសចបប់ទំង យ និងករឈូសឆយដីៃ្រព
ែដលកំពុងេកើតមនេនទូទំងតំបន់ៃ្រពឡង់។  
 
➢គួរបងក រកំុឲយ្របជជនេធ្វើចំ ក្រសុកចូលមករស់េនកនុងតំបន់េទសភពៃ្រពឡង់បែនថមេទៀត 
ជពិេសសអនកែដលចូលេទរកុរកែរម៉ស េនកនុងតំបន់ភគខងតបូងៃនៃ្រពឡង់ និងេនជំុវញិភនំជី 
ក៏ដូចជេន មបេ ្ត យផ្លូវពីសទឹងែ្រតងេទែតបងមនជ័យ។ 
 
➢គួរបងក រកំុឲយមនករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច មួយបែនថមេទៀតេនតំបន់ៃ្រពឡង់ និង្រតូវ 
្រតួតពិនិតយឲយបនហមត់ចត់េលើករអនុវត្តសកមមភពរបស់្រកុមហុ៊នសមបទនេសដ្ឋកិចច និង ្រកមុ 
ហុ៊នេធ្វើ ជីវកមមរកុរកែរទំ៉ងអស់េនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់។ 
 
➢គួរេធ្វើករ្រ វ្រជវលម្អិតបែនថមេទៀត េដើមបី យតៃម្លឲយបន្រតឹម្រតូវបែនថមេទៀតអំពី ថ នភព
រស់េនរបស់សត្វៃ្រព របយសត្វៃ្រព និងក ្ត គ្រមមកំែហងននេទេលើ្របេភទបេងគ លៃនសត្វ
ៃ្រព និងេដើមបីអភិវឌ យុទធ ្រស្តសម្រសបស្រមប់ករអភិរក និង្រតួតពិនិតយ ជពិេសសេទេលើ 
ទំនស់ែដល ចេកើតមនរ ងសត្វដំរនិីងមនុស ។ 
 
➢គួរបេងកើតឲយមនកិចចសនទនឲយបនល្អ្របេសើរជងមុនជមួយភគីពក់ព័នធទំងអស់ទក់ទងនឹង 
ករអភិរក តំបន់ៃ្រពឡង់ ក៏ដូចជករចូលរមួែចករែំលកមូល ្ឋ នបទពិេ ធជំនញឲយបនទូលំ
ទូ យជងេនះេទៀត។ ករេបើកឱកសឲយមនករចូលរមួែបបេនះនឹង ចបេញជ ស កំុឱយមនទ
ស នៈយល់ថ ករខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងកិចចករអភិរក គឺជភរកិចចដឹកនំស្រមប់ែតអងគករមិនែមនរ
្ឋ ភិបលែដលេធ្វើករែផនកអភិរក ែតឯកឯងបុ៉េ ្ណ ះ ក៏ដូចជ ចផ្តល់ឱកស កនុងករបេងកើនសមតថ

ភពេលើករ្រគប់្រគងតំបន់ៃ្រពឡង់ឲយបនកន់ែតល្អ្របេសើរេឡើង។  
   
➢គួរបេងកើតឲយមនយុទធនករផ ព្វផ យ មសហគមន៍មូល ្ឋ ន និងករចង្រកងប ្ត ញផ ព្វ
ផ យសងគម េដើមបីេលើកកមពស់ត្រមូវករបនទ ន់កនុងករករពរតំបន់ៃ្រពឡង់។ 
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➢គួរអនុវត្តករអេងកត្រ វ្រជវឲយបនទូលំទូ យបែនថមេទៀត េន មតំបន់ទំង យ  
ែដលមិនទន់បនេទដល់ កនុងករសិក ្រ វ្រជវកន្លងមក ជពិេសសេន្រតង់ចំនុចភគខង
លិចៃនតំបន់ៃ្រពេ្រ ងភគក ្ត ល។ គួរេធ្វើករ យតៃម្លេទេលើទំនក់ទំនងរ ងជ្រមកនិង្រចក
រេបៀងឆ្លងកត់ននរបស់សត្វៃ្រពេនតំបន់ៃ្រពករពរ្រពះវ ិ រ និងគួរកំណត់ែផនទីភូមិ ្រស្ត
ែដលមនលកខណៈពិេសសស្រមប់សត្វៃ្រព េ យរមួមនទំងភូមិ ្រស្តៃនទេន្ល សទឹង ្រតពំង 
និងទីកែន្លងស្រមប់សត្វែស្វងរកចំណីជេដើម។ 
 
➢គួរេរៀបចំឲយមនករ យតៃម្លេពញេលញេទេលើគុណតៃម្លៃនតំបន់ទីជ្រមលៃនៃ្រពឡង់ និង
គុណតៃម្លែផនកេសដ្ឋកិចចៃនតំបន់ៃ្រពឡង់ចំេពះ្របេទសកមពុជ។ 
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េសចក្តីែថ្លងអណំរគណុ 
េយើងខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះករគំ្រទពីសំ ក់  ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត  េឆង គឹមសុ៊ន 

្របតិភូ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជទទួលបនទុកជ្របធនរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ េ កបណ្ឌិ ត ែកវ អូម៉លីស 
្របធននយក ្ឋ នករពរសត្វៃ្រពនិងជីវៈច្រមុះ េ ក េ  វណ្ណនី នយខ័ណ្ឌ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ ្របចំ
េខត្តកំពង់ធំ។ 
 

េយើងខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណផងែដរចំេពះករស្រមួលផ្តល់លទធភពកនុងករចុះសិក ្រ វ្រជវ
ដល់ទីកែន្លងពីសំ ក់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និង្របជពលរដ្ឋសហគមន៍ៃ្រពេឈើកនុងភូមិែ្រស្រពីង ឃំុសុ
ជតិ និងភូមិ្រកំង ឃំុតំរងី ្រសុកស ្ត ន់ េខត្តកំពង់ធំ; ភូមិេសៀមបូក េខត្តសទឹងែ្រតង; ភូមិជ្វង់ ្រសុកថ

បរ ិ ៉ត់ េខត្តសទឹងែ្រតង; េ ក ឡុង សំផត េមឃំុធម  ្រសុកជ័យែសន េខត្ត្រពះវ ិ រ; ភូមិ ភញ ក់រលឹក 
ឃំុធម  ្រសុកជ័យែសន េខត្ត្រពះវ ិ រ; ភូមិសពុង ឃំុអន្លង់ែផ ្រសុកថ បរ ិ ៉ត់ េខត្តសទឹងែ្រតង និងអនក
្រសី េភគ ហុង គណៈកមមករស្រមបស្រមួលៃ្រពឡង់ ភូមិភញ ក់រលឹក ឃំុធម  ្រសុកជ័យែសន េខត្ត្រពះ
វ ិ រ។ 

 
សូមអរគុណជពិេសសដល់្រកុមករងរអេងកត្រ វ្រជវេនមូល ្ឋ ន ែដលរមួមន េ ក  

េប៉ងលី និងបុគគលិកស្រមបស្រមួលៃនអងគករអភិរក អន្តរជតិ (CI), េ ក ឃូ េអៀងហួត, េ ក ឈិន 
សុភ , េ ក នង ធី, េ ក េបន េយស (Ben Hayes), េ កេជេរមី៉ ហូលដិន (Jeremy 
Holden), េ កបណ្ឌិ ត នីល ហ្វូៃរ ៉ (Neil Furey)។ អរគុណផងែដរដល់អនកែដលបនចូលរមួពិនិតយ
េផទ ងផទ ត់ និងផ្តល់ជករែណនំទូេទ រមួមន អីុ  ថីេឡដ (Ida Theilade), ម៉កឃឹស តេខ 
(Marcus Hardtke), េដវដី ស េវល (David Ashewell), េជ វលស្តុន (Joe Walston), ឡិច ឌីមិន 
(Alex Diment), េ្រហ្វ្រដិច េ គ ស (Fredric Goes), ហូវ ីេនលសុន (Howie Nielson), េដវដី ៉ រ (David 
Ware) និងបុគគលិកៃនអងគករវនីរក៉អន្តរជតិ (Winrock International)។ 

 
សូមែថ្លងអំណរគុណដល់ទីភន ក់ងរសហរដ្ឋ េមរកិស្រមប់អភិវឌ ន៍អន្តរជតិ (USAID) ែដល

បនផ្តល់មូលនិធិស្រមប់អនុវត្តគេ្រមង្រទ្រទង់ៃ្រពេឈើ និងជីវៈច្រមុះ។ 
 
របូភពទំងអស់ែដលបនេ្របើ្របស់េនកនុងរបយករណ៍ យតៃម្លេនះ គឺជកមមសិទធិរបស់ 

េ កេជេរមី៉ ហូលដិន (Jeremy Holden) េលើកែលងែតរបូភព ែដលមនបញជ ក់េឈម ះកមមសិទធិករ
េផ ង។ 
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ពកយប្ំរបួញ & អក រកត ់  
 
 Asl  សថិតេនេលើក្រមិតកមពស់ទឹកសមុ្រទ 
 c. ក្រមិត្រប ក់្របែហល 
 CITES សនធិសញញ ស្ដីពីពណិជជកមមអន្តរជតិេលើ្របេភទសត្វៃ្រពជិតផុតពូជ 
 CI អងគករអភិរក អន្តរជតិ 
 dbh បនទ ត់ផចិតេនកំមពស់្រតឹមេដើម្រទូង (១៣០សម) 
 DAFF មនទីរកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ 
 DD ពំុទន់មនទិននន័យ្រគប់្រគន់ 
  FFI អងគករសត្វៃ្រព និងរកុខជតិអន្តរជតិ 
 GPS ្របព័នធ្រគប់្រគងទី ំងភូមិ ្រស្ត 
 GT រងករគ្រមមកំែហងជសកល 
 GT-CR រងករគ្រមមកំែហងជសកល-្របេភទជិតផុតពូជបំផុត 
 GT-EN រងករគ្រមមកំែហងជសកល-្របេភទជិតផុតពូជ 
 GT-VU រងករគ្រមមកំែហងជសកល-្របេភទងយរងេ្រគះ 
 GNT កំពុងឈនេទរងករគ្រមមកំែហងជសកល 
 IUCN អងគករសហភពអន្តរជតិេដើមបីករអភិរក ធមមជតិ 
 Lao PDR ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ្របជមនិក វ 
 MAFF ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ 
 MoE ្រកសួងបរ ិ ថ ន 
 NE មិនទន់ យតៃម្ល 
 NP ឧទយនជតិ 
 NTFP អនុផលៃ្រពេឈើ  
 Prey Lang តំបន់េទសភពៃ្រពឡង់ 
  PVPF ៃ្រពករពរេខត្ត្រពះវ ិ រ 
  REDD+ ករកត់បនថយករបំភយឧសម័នេ យ រករកប់និងករសឹកេរចរលឹៃនៃ្រពេឈើ 
 UTM ចំនុចទី ំងសកល 
 WCS អងគករសមគមអភិរក សត្វៃ្រព 
 WWF អងគករមូលនិធិអភិរក សត្វៃ្រពពិភពេ ក 
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ករសនមត 
េឈម ះ និងករសរេសរ មអកខ វរិទុធៃនភូមិ ទីកែន្លងេន មតំបន់ែដលបនេធ្វើករសិក ្រ វ្រជវេនះ ជទូេទ
ែផ្អក មអ្វីែដលមនេនកនុង្របេភទែផនទីស ្ឋ នដី ១:៥០.០០០។  ្របសិនេបើគម នេឈម ះ បង្ហ ញ េនកនុង
ែផនទីទំងេនះេទ នឹងមនករបកែ្របជភ ែខមរ្រតង់េឈម ះេ មតំបន់។ 
្របេភទសត្វនិងរកុខជតិបេងគ ល្រតូវបនវនិិចឆ័យថជ្របេភទជិតផុតពូជជសកល ្របេភទជិតផុតពូជបំផុតជស
កល ្របេភទងយរងេ្រគះជសកល ្របេភទកំពុងឈនេទរងករគ្រមមកំែហងជសកល ឬពំុទន់មន
ទិននន័យ្រគប់្រគន់ េ យែផ្អក មនិយមន័យរបស់អងគករសហភពអន្តរជតិេដើមបីករអភិរក ធមមជតិ (IUCN) 
ឆន ំ២០១៥ (http://jr.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_en.pdf) 
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១. េសចក្តីេផ្តើម 
តំបន់េទសភពៃ្រពឡង់ (ឬេ ថៃ្រពឡង់)  មនទី ំងសថិតេនភគខងលិចៃនទេន្លេមគងគ ចំ

ភគក ្ត លៃន្របេទសកមពុជ និង តសនធឹងេលើេខត្តចំនួន៤គឺ េខត្ត្រកេចះ កំពង់ធំ សទឹងែ្រតង និង
េខត្ត្រពះវ ិ រ (សូមេមើលែផនទី១)។ តំបន់េនះសថិតេនេលើទីជ្រមលចំនួន៣គឺ ទីជ្រមលសទឹងែសន 
សទឹងជីននិត និងទីជ្រមលេសៀមបូក និងឆ្លងកត់ផ្លូវទឹកែបងែចករ ងបឹងទេន្ល ប និង ងទេន្លេមគងគ 
(សូមេមើលែផនទី២)។ តំបន់េនះគឺជែផនកមួយៃនតំបន់ដ៏ធំបំផុតៃនទំនបៃ្រពេ្រ ងកនុងតំបន់ឥណ្ឌូ ភូម 
ែដលជតំបន់ជីវៈច្រមុះសំខន់បំផុតមួយ កនុងចំេ មតំបន់ទំង៣៤េនេលើពិភពេ ក (Mittermeier, 
et al., 2004)។ McDonald (2004) បនពិពណ៌នអំពីលកខណៈធំេធងៃនតំបន់ៃ្រពឡង់ ដូចខងេ្រកម: 

 
ៃ្រពទំនបដ៏ធំមួយរបស់្របេទសកមពុជ បចចុបបននេនះេនេសសសល់ែត្រតឹមខណ្ឌ សីមភគខងេជើងៃនេខត្តកំពង់ធំ 
ែដលែផនកសំខន់ៗជងេនះ តសនធឹងេទទិសខងតបូង េចញពីភូមិតូចមួយេឈម ះភូមិសពុង (រយៈទទឹង១៣o ៣០’ 
េឆព ះេទទិសខងលិចៃនេខត្តសទឹងែ្រតង េនេលើដងទេន្លេមគងគ) សថិតកនុង្រសុកស ្ត ន់ និង្រសុកមនរទិធ។ ្របជជន
រស់េនកនុងតំបន់េនះកំណត់ថ ែផ្អកខពស់ៗបំផុតៃនៃ្រពេឈើេនះថជ "ៃ្រពឡង់" និងែផនកេផ ងៗេទៀតៃនៃ្រពេនះ 
ែដលសថិតេនចមង យជង២០គីឡូែម៉្រតេទភគខងតបូងៃនភូមិសពុងថជ “ៃ្រពថ្លុង“។ 
 
េនកនុងរបយករណ៍ យតៃម្លេនះ ៃ្រពទំងេនះគឺសំេ ដល់ៃ្រពឡង់ បុ៉ែន្តពកយថៃ្រពឡង់េនះ 

ក៏មនរមួបញចូ លៃ្រពនិងជ្រមកនន ែដល តសនធឹងេទភគខងតបូង និងភគខងេជើងផងែដរ។ 
 
មិនមនករករពរជផ្លូវករចំេពះតំបន់េទសភពៃ្រពេនះេទ េហើយក៏គម នករកំណត់ឲយបន 

ចបស់ ស់អំពី្រពំ្របទល់ែដនៃ្រពឡង់េនះែដរ។ អនុ្រកឹតយមួយ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យរដ្ឋបល ៃ្រព
េឈើៃន្របេទសកមពុជ (FA) េនឆន ំ២០០៨ េ យបនចង្អុលបង្ហ ញអំពីចំនុចខណ្ឌ សីមៃ្រពឡង់ 
ដូចែដលបនេសនើេឡើង េ យ្រគបដណ្ត ប់េលើៃផទ្រក ចំនួន៤៨០,០០០ហិក ។ េបើេយង ម ករ
កំណត់ទំហំធំបំផុត (Ashwell et al., 2004) ៃ្រពឡង់្រគបដណ្ត ប់េលើៃផទ្រក  ្របមណជ ៥២០,០០០
ហិក ។ េទះជយ៉ង  ថ នភពៃ្រពឡង់បនែ្រប្របួលយ៉ងខ្ល ំងេនកនុងបុ៉នម នឆន ំចុងេ្រកយ
េនះ។ េនទូទំងតំបន់ទំងអស់ៃនៃ្រពឡង់ ្រតូវទទួលរងនូវករសឹកេរចរលឹទីជ្រមកជេ្រចើន េហើយេន
ទីេនះេទៀតេ តមិនមនករតភជ ប់េពញេលញរ ងគ្រមបៃ្រពេឈើ ឫជ្រមកសម្រសប និង្រពំ្របទល់
ែដនែដលបនេសនើេឡើងពីដំបូងេនះេទ។ េនះគឺជចំនុចមួយគួរឱយកត់សមគ ល់បំផុតស្រមប់តំបន់ភគ
ខងតបូងនិងភគខងេជើងៃនតំបន់ៃ្រពេ្រ ងភគក ្ត ល (សូមេមើលែផនទី ៣)។ ករតភជ ប់
ប ្ដ ញរ ងជ្រមកៃ្រពឡង់ជមួយនឹងតំបន់ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពបឹងពរ ្រតូវបនកត់ផ្ត ច់រចួេទេហើ
យ។ 
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ដីសមបទនេសដ្ឋកិចចជេ្រចើនកែន្លង ្រតូវបនេចញ ជញ ប័ណ្ណឲយដំេណើ រករេន មបេ ្ត យ 
្រពំែដនភគខងេកើត និងេនភគខងតបូងៃនតំបន់ៃ្រពឡង់ (សូមេមើលែផនទី៤) ែដលដីៃ្រពភគេ្រចើន 
្រតូវបនេ្របើ្របស់ជចមក រដំ ំេកសូ៊។ 
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ែផនទី  2 ករែបងែចកទីជ្រមលៃនតំបន់ៃ្រពឡង់ 

 
ែផនទី  3 ករកប់ៃ្រពេឈើេនតំបន់ៃ្រពឡង់ ចេន្ល ះឆន ២ំ០០១-

២០១១ 

 

ែផនទី  1 ទី ងំភូមិ ្រស្តតំបន់ៃ្រពឡង់ 

ែផនទី  4 ករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចចេនជំុវញិតំបន់ៃ្រព
ឡង់ ឆន ំ២០១៣ 
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មុននឹងឈនដល់ករ យតៃម្លេនះ ករអេងកត្រ វ្រជវជេ្រចើនពីជីវៈច្រមុះ្រតូវបនអនុវត្ត 

េឡើងេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់េនះ។ ភគេ្រចើនៃនករអេងកត្រ វ្រជវទំងេនះ បន្រប្រពឹត្តេទ យ៉ងឆប់
រហ័ស េហើយ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនចេន្ល ះឆន ំ២០០២-២០០៨ (សូមេមើល Olsson & Emmett, 2007)។ រ ី
ឯករអេងកត្រ វ្រជវបចចុបបននេនះវញិ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនចេន្ល ះែខមិថុន ឆន ំ២០១៤ និងែខកុមភៈ ឆន ំ
២០១៥។ ករចុះសិក ្រ វ្រជវដល់ទីកែន្លងេផ្ត តជសំខន់េទេលើតំបន់ៃ្រពេ្រ ង ជមួយនឹងករ
យកចិត្តទុក ក់តិចតួចបុ៉េ ្ណ ះេនភគខងេជើងនិងភគខងតបូង (សូមេមើលែផនទី ៥)។ 

  

ែផនទី  5 តំបន់ែដល្រតូវបនេធ្វើអេងកត្រ វ្រជវ 
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េគលេ  នងិេគលបំណងៃនករេធ្វើអេងកត្រ វ្រជវ 
ករអេងកត្រ វ្រជវេនះមនេគលបំណងពិនិតយេមើលេឡើងវញិេទេលើករយកចិត្តទុក ក់

ចំេពះជីវៈច្រមុះនិងករអភិរក  ក៏ដូចជគុណតៃម្លននៃនតំបន់េទសភពៃ្រពឡង់ ជមួយនឹងេគល
េ េធ្វើយ៉ង ឲយទទួលបនករករពរជផ្លូវករចំេពះតំបន់េទសភពេនះពីសំ ក់ ជរ ្ឋ ភិប
ល។ េដើមបីស្រមចបននូវេគលបំណងេនះ រកុខជតិ ថនិកសត្វ (រមួទំងករសិក ជក់ ក់េទេលើ
សត្វ្របេចៀវ) សត្វ ្ល ប ថលជលិក និងឧរងគសត្វ ្រតូវបនស្រមិតស្រមំងស្រមប់េធ្វើ្របព័នធចំែណក
ថន ក់សម្រសប   េ យេធ្វើករងរជមួយជីវវទូិនន សំ ប់វតថុបំណងដូចខងេ្រកម: 
 

 ដំេណើ រករអេងកត្រ វ្រជវជមូល ្ឋ នេទេលើរកុខជតិ ថនិកសត្វ (រមួទំងករសិក ជក់ ក់
េទេលើសត្វ្របេចៀវ) សត្វ ្ល ប ថលជលិក និងឧរងគសត្វ េន មជ្រមកពក់ព័នធទំងអស់េន
កនុងតំបន់េទសភពៃ្រពឡង់ និងបំេពញបែនថមេលើករយល់ដឹងពីមុនទក់ទងនឹង្របព័នធេអកូឡូ
សីុេនតំបន់េទសភពេនះ។ 

 ្របមូលព័ត៌មនលម្អិតបែនថមេទៀតស្តីពី្របេភទសត្វនិងរកុខជតិ ែដលពិភពេ កកំពុង្រពួយ
បរមភកនុងករអភិរក ។ 

 ផ្ដល់អនុ សន៍និងកំណត់ ទិភពស្រមប់ករអភិរក េនតំបន់េទសភពៃ្រពឡង់។ 
 យតៃម្លនិងបញជ ក់ពីក ្ត គ្រមមកំែហងែដលកំពុងបន្តេកើតមនេន មតំបន់ែដល្រតូវបន

អេងកត្រ វ្រជវ និងផ្តល់អនុ សន៍ស្រមប់ែកលម្អឲយបនល្អ្របេសើរេឡើងវញិ។  
 

េ យ រែតវធីិ ្រស្តអនុវត្តមនលកខណៈខុសគន េទ ម្របព័នធចំែណកថន ក់ េទើបអនកចង
្រកងរបយករណ៍ បនពិពណ៌នអំពីវធីិ ្រស្តជក់ ក់កនុងករអេងកត្រ វ្រជវេនះជជំពូកៗ។   
 

ចនំចុខ ្វះខតៃនករេធ្វើអេងកត្រ វ្រជវ 
ករ្រ វ្រជវេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកនុងទ្រមង់ជករ យតៃម្លឆប់រហ័ស េទេលើ្របព័នធេអកូ

ឡូសីុៃ្រពេឈើៃនតំបន់េទសភពៃ្រពឡង់។ េ យ រែតេពលេវ មនកំណត់ស្រមប់ករសិក េន
កនុងតំបន់ៃ្រពដ៏ធំល្វឹងេល្វើយ េទើបករ្រ វ្រជវេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងែតេនតំបន់ ែដលេគបន គ ល់ 
ឬសង ័យថមនគុណតៃម្លជីវៈច្រមុះខពស់។ បញជ ី យេឈម ះ្របេភទសត្វនិងរកុខជតិែដលមនេនកនុង
របយករណ៍េនះេនខ្លីេនេឡើយេទ េបើេ្រប បេធៀបេទនឹងចំនួនៃន្របេភទសត្វ និងរកុខជតិ ្របេភទខុ
សៗគន ៃនជ្រមក និងលកខណៈធមមជតិជេ្រចើនេទៀតែដលមនេនតំបន់េទសភពេនះ។ ក៏េនមនគំ

តព័ត៌មនមួយចំនួនែដរទក់ទងនឹងរកុខជតិ ដូចជបតុភូតកនុងជីវតិរបស់  រៈ្របេយជន៍របស់  
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និងេអកូឡូសីុែដល ចូលចិត្តរស់េន។ ដូេចនះអ្វីែដលជលទធផលមនេនកនុងរបយករណ៍ យតៃម្ល
េនះ្រគន់ែតជលទធផល បឋមែដលបនរកេឃើញជក់ែស្តងែតបុ៉េ ្ណ ះ។ េទះយ៉ង  េឈម ះតំបន់ 
និងជ្រមកៃ្រពែដលេគបនេទេឃើញជក់ែស្តង នឹង ចជជំនួយដល់អនក្រ វ្រជវដៃទឲយបន្តេធ្វើករ
សិក ឱយបនសីុជេ្រមបែនថមេទៀត។ េគចំបច់្រតូវខិតខំ្របឹងែ្របងសិក អំពីផក បែនថមេទៀត េដើមបីចង
្រកងទុកជឯក រស្តីពី្របេភទខុសៗគន ទំងអស់េនតំបន់ៃ្រពឡង់ េដើមបីជួយគំ្រទដល់ករេរៀបចំជ
េគលនេយបយ និងករែស្វងយល់ពីសក្ត នុពលៃនគុណតៃម្លែផនកេសដ្ឋកិចចៃនតំបន់េនះ ដូចជ មរ
យៈករសិក េលើរកុខជតិឱសថ និងករអភិវឌ ផលិតផលែដលមិនប៉ះពល់ដល់េអកូឡូសីុជេដើម។ 
 

ករសិក េទេលើសត្វ ្ល ប្រតូវបនេធ្វើេឡើងែតកនុងអំឡុងរដូវវស  (ែខមិថុន និងែខតុ ) 
េហើយបនេធ្វើែតម្តងគត់េនេដើមរដូវ្របំង (កលពីែខធនូ) ចំេពលែដលតំបន់្រ វ្រជវភគេ្រចើន េន
េសើមប៉ប៉ច់េនេឡើយ ជេហតុមិន ចទញករសននិ ្ឋ ន មួយបនអំពីរបយសត្វ ្ល បេនកនុង រដូ
វ្របំងែដលមនេនកនុងតំបន់េនះ។ តំបន់ជេ្រចើនេនកនុងៃ្រពឡង់្រតូវបនរងកររខំនេ យ រ 
សកមមភពរបស់មនុស រចួេ្រសចេទេហើយ មុនេពលចប់េផ្តើមករអេងកត្រ វ្រជវយ៉ង្រតឹម្រតូវ េទ
េលើពពួកសត្វ ្ល ប ដូេចនះេគចំបច់្រតូវបន្តសិក រយៈេពលែវងបែនថមេទៀត េដើមបីបំេពញបែនថមេលើ 
ភពខ្វះចេន្ល ះកនុងករេឆ្លើយតបេទនឹងករែ្រប្របួលេ យ រកររខំន ឬទម្ល ប់ៃនកររស់េនរបស់
សត្វទំងេនះ។ 
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២. រកុខជត ិ
េ ក ឃូ ៊ ងហួត 

 េសចក្តេីផ្តើម 
ករ្រ វ្រជវរកុខ ្រស្តេន្របេទសកមពុជបន្រតូវចប់េផ្តើម ជេលើកដំបូង េ យរកុខវទូិជន 

ជតិប ងំកលពីឆន ំ១៩០៧ (Le compte et al.,1907- 1942)។ េ្រកយមកេទៀត  ករេបះពុមពផ យ
ពីរកុខជតិៃន្របេទសកមពុជ វ និងេវៀត ម េនឆន ំ១៩៦០ (Flore du Cambodge, du Laos et du 
Viêt Nam) បនផ្តល់ករពនយល់ល្អិតល្អន់ពីអមបូររកុខជតិៃន្របេទសកមពុជ វ និងេវៀត ម (ibid)។ 
េនចេន្ល ះឆន ំ១៩៧០ និងឆន ំ១៩៧២ េ ក្រសី ឌី ផុន ែដលជ្របព័នធចំែណកថន ក់វទូិកមពុជ 
(Cambodian taxonomist) បនេធ្វើករ ្រ វ្រជវរកុខ ្រស្តយ៉ងទូលំទូ យេនកនុងតំបន់ជេ្រចើន ជ
ពិេសសេនតំបន់ជួរភនំដំរ ីនិងឧទយនជតិគិររីមយ។ ករសិក ដំណុះរកុខជតិ និងផក រកុខជតិ្រតូវបន ក់
ដំេណើ រករេនរ ងឆន ំ១៩៧៥ និងឆន ំ១៩៩២ េ យ រ ភពច ចលកនុង្របេទស។  ករ្រ វ្រជវ
រកុខ ្រស្តបនចប់ដំេណើ រករេឡើងវញិ ំងពីឆន ំ១៩៩៣ បុ៉ែន្ត ករសិក េនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងជរ
យៈៗ េទ មគេ្រមងរយៈេពលខ្លី (ែដលជធមម គួរមនរយៈេពលពី៣េទ៥ឆន ំ)។  

 
ឧបសគគមួយកនុងចំេ មឧបសគគ

ននកនុងករសិក ្រ វ្រជវរកុខ ្រស្ត 
្របកបេ យ ចីរភពេន្របេទសកមពុជ 
គឺកង្វះតិ ល័យជតិ និងកង្វះរកុខវទូិ
ែដលបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត ល 
្រតឹម្រតូវ។ េទើបែតេនកនុងបុ៉នម នឆន ំចុង
េ្រកយេនះ ករ្រ វ្រជវពីដំណុះរកុខ
ជតិ សត្វៃ្រព និងរកុខជតិ ្រតូវបនេធ្វើ
េឡើងេ យ ថ ប័នអន្តរជតិនន េ យ
សហករជមួយ្រកុមអនក្រ វ្រជវមកពី 
រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ។ ថ ប័នអន្ដរជតិសំខ
ន់ៗែដលបនដឹកនំករ្រ វ្រជវេនះ 
រមួមន កលវទិយល័យៃនទី្រកុងកូេប៉
ន ជិនៃន្របេទស ណឺម៉ក កល
វទិយល័យតិច សេផន េមរកំិងៃន

ែផនទី  6 ្របេភទៃ្រពេឈើេនតំបន់ៃ្រពឡង់ ទិននន័យរបស់    រដ្ឋបលៃ្រព
េឈើ ឆន ំ២០១០ 
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សហរដ្ឋ េមរកិ និង កលវទិយល័យេឈៀងៃម៉ៃន្របេទសៃថ។ 
 
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមួយចំនួនែដលពក់ព័នធនឹងករអភិរក  មនដូចជអងគករអភិរក

អន្តរជតិ (CI) អងគករសត្វ ្ល បអន្តរជតិ (Birdlife International) និងទីភន ក់ងរផ្ដល់ជំនួយេផ ងៗ
េទៀតែដលបនវនិិេយគ េដើមបីែស្វងយល់អំពី រៈសំខន់ៃនតំបន់ទំនបៃ្រពេ្រ ង ែដលេនេសស
សល់ចុងេ្រកយកនុងតំបនៃ្រពឡង់េនះ។ េលើសពីេនះេទេទៀត ករស្តុកកបូនេនតំបន់ៃ្រពឡង់ក៏្រតូវ
បនេគេធ្វើករគណនផងែដរស្រមប់ករពិចរ កនុងករអនុវត្តគេ្រមងផ្តួចេផ្តើមគំនិតស្តីពីេរដបូក 
(ករកត់បនថយករបំភយឧសម័នេ យ រករកប់និងករសឹកេរចរលឹៃន្រពេឈើ)។ ថ្វីដបិតែតករ
្រ វ្រជវេនះ បនបង្ហ ញពីលទធផលគួរឱយកត់សមគ ល់អំពីភពសមបូរែបបៃនជ្រមកៃ្រពនិងរកុខជតិក្តី 
ក៏េគេនែតរពឹំងថមន្របេភទសត្វ និងរកុខជតិជេ្រចើនេទៀតែដលេនមិនទន់រកេឃើញអស់េនេឡើ
យ។ ករ្រគបដណ្ត ប់ៃន្របេភទៃ្រពេផ ងៗគន ែដលបនផ ព្វផ យេ យរដ្ឋបលៃ្រពេឈើកលពីឆន ំ
២០១០ មនបង្ហ ញេនកនុងែផនទី៦។ 

 
វធិី ្រស្ត្រ វ្រជវ 

េដើមបី្របមូលព័ត៌មនបែនថមឲយបនទូលំទូ យនិង្រតឹម្រតូវជងេនះ េគ្រតូវអនុវត្ត មជំ ន 
ដូចខងេ្រកមៈ 

 
➢ករសិក េលើទិននន័យបនទ ប់ និងករេរៀបចំចង្រកងបញជ ី រេពើភ័ណ្ឌ ្របេភទសត្វនិងរកុខជតិ 
ែដល្រតូវបនកត់្រ េនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់និងតំបន់េផ ងេទៀត ែដលមន្របេភទៃ្រព្រសេដៀងគន
េនះែដរ។ 
 
➢ករពឹងែផ្អកេលើករសិក ្រ វ្រជវពីមុន ែដលមនែផនទី្របេភទៃ្រពេឈើេនជំុវញិតំបន់ៃ្រព
ឡង់ ជពិេសសែផ្អកេលើ្របភព Aruna (2009) និង Theilade et al., (2011b) ស្តីពីករេ្រជើសេរ ើសទី

ំងស្រមប់ករសិក ្រ វ្រជវអំពីដំណុះរកុខជតិ និងពពួករកុខជតិ។ 
 
➢ករេធ្វើសមភ ស មទូរស័ពទជមួយសមជិកសហគមន៍ែដលរស់េនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ េដើមបី: 
 កំណត់ភពងយ្រសួលនឹងចូលេទដល់ទី ំងែដលបនេ្រជើសេរ ើស ស្រមប់ករអេងកត្រ វ

្រជវ។ 
 បញជ ក់េផទ ងផទ ត់ពីវត្តមនៃន្របេភទជ្រមកៃ្រពននេនទី ំងែដលបនេ្រជើសេរ ើសស្រមប់ 

ករអេងកត្រ វ្រជវ។ 
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➢ករចុះេទពិនិតយជក់ែស្តងរបស់្រកុមអនក្រ វ្រជវេទដល់ទីកែន្លង មន យេឈម ះេនកនុង

ង១ ខងេ្រកម។ 
 
➢តំបន់ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស បនបញចូ លទី ំងជតំ ងៃន្របេភទជ្រមកនីមួយៗខុសៗគន  
ទំង៨ ែដលបនកំណត់េឃើញេនកនុងលទធផលែដលបនបង្ហ ញ។  
 
➢ករបេងកើត និងករេ្របើ្របស់ទ្រមង់ែបបបទៃនករ យតៃម្លេអកូឡូសីុ  និងចំែណកថន ក់ៃន្របេភទ
ៃ្រពែដល្រតូវេធ្វើេឡើងេ យករេ្របើ្របស់ទ្រមង់មួយេនះ។ 
➢កិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយ្រកុមអនកឯកេទសខង្របព័នធចំែណកថន ក់ែដលបនរមួដំេណើ រជ 
មួយ ្រកុមអនក្រ វ្រជវេទកន់តំបន់នីមួយៗ េដើមបីជួយេផទ ងផទ ត់េឈម ះ្របេភទសត្វនិង រកុខជតិ
ែដលបន្របទះេឃើញ។ ្របសិនេបើកនុងករណី ែដល្រកុមអនកឯកេទស គ ល់េឈម ះ្របេភទសត្វ 
និងរកុខជតិ បុ៉ែន្ត្រកុមអនក្រ វ្រជវមិន គ ល់ េគ្រតូវែតកត់្រ សត្វនិងរកុខជតិទំងេនះេទ ម
េឈម ះេ មតំបន់ (េ មអនក្រសុក)។ 

 
 បុ៉ែន្តយ៉ង ក៏េ យ ថ នភពៃនករអេងកត្រ វ្រជវយ៉ងឆប់រហ័សែបបេនះ មិន ចផ្ត

ល់េពលេវ ្រគប់្រគន់កនុងករ្របមូលសំ កេផ ងៗ ស្រមប់េធ្វើករវភិគបែនថមេទៀតបនេឡើយ។ 
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ង 1 ទី ំងអេងកត្រ វ្រជវរកុខជតិ 

 
ទី ងំអេងកត្រ វ្រជវ ទី ងំភូមិ ្រស្ត 

ចំណុច 
ទី ងំ 
សកល 
UTM 

កមពស់ អតិ
បរម (គិត
ជែម៉្រត) ្របេភទៃ្រពេឈើ 

បឹងពរ  
ភូមិសពុង ឃុំអន្លង់ែផ ្រសុកថ បរ ិ ៉
ត់ េខត្តសទឹងែ្រតង 

0554733-
1486690 

៩០ ម ៃ្រពេ្រ ងជំទឹក 

អន្តរតំបន់ៃនៃ្រពជំទឹកនិងៃ្រពេ្រ ង 
ភូមិសពុង ឃុំអន្លង់ែផ ្រសុកថ បរ ិ ៉
ត់ េខត្តសទឹងែ្រតង 

0557774-
1486625 

១១៨ ម ៃ្រពេ្រ ងទបៗ 

ៃ្រពេ្រ ង 
ភូមិសពុង ឃុំអន្លង់ែផ ្រសុកថ បរ ិ ៉
ត់ េខត្តសទឹងែ្រតង 

0555028-
1486586 

១២៦ ម ៃ្រពេ្រ ង 

េចមធំ 

ជប់្រពំ្របទល់រ ងភូមិសពុងនិងភូមិ
ភញ ក់រលឹក ឃុំធម  ្រសុកជ័យែសន េខត្ត
្រពះវ ិ រ 

0553820-
1587457 

១២៩ ម ៃ្រពេ្រ ងជំទឹក 

អូរេពរងុ  
ភូមិភញ ក់រលឹក ឃុំធម  ្រសុកជ័យែសន 
េខត្ត្រពះវ ិ រ 

0553570-
1488025 

១១០ ម ដំណុះរកុខជតិ មមត់ទឹក

ៃ្រពភនំសសិត 
ភូមិភញ ក់រលឹក ឃុំធម  ្រសុកជ័យែសន 
េខត្ត្រពះវ ិ រ 

0553032-
1492796 

១២៣ ម ៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង 
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ៃ្រពភនំសសិត 
ភូមិភញ ក់រលឹក ឃុំធម  ្រសុកជ័យែសន 
េខត្ត្រពះវ ិ រ 

0552582-
1493709 

១២៣ ម ៃ្រពរេបះ 

ៃ្រពទទឹង 
ភូមិធម  ឃុំធម  ្រសុកជ័យែសន េខត្ត្រពះ
វ ិ រ 

0549901-
1500992 
0549506-
1500907 

១៤៥ ម ៃ្រពរេបះច្រមុះ 

ៃ្រពទួលទទឹង 
ភូមិធម  ឃុំធម  ្រសុកជ័យែសន េខត្ត្រពះ
វ ិ រ 

0549413-
1500751 

១១៧ ម 
ៃ្រពរេបះែដលសមបូរេដើម
ងំភនំ  (Shorea 

siamensis) 

អូរ្រ ំដុំ 
ភូមិធម  ឃុំធម  ្រសុកជ័យែសន េខត្ត្រពះ
វ ិ រ 

0549517-
1500764 

១០៣ ម ដំណុះរកុខជតិ មមត់ទឹក

 អូរ្រ ំដុំ 
 ភូមិធម  ឃុំធម  ្រសុកជ័យែសន េខត្ត
្រពះវ ិ រ 

0548218-
1501136 

១១៦ ម ៃ្រពរេបះ 

ទួលកូនដំរ ី
ភូមិធម  ឃុំធម  ្រសុកជ័យែសន េខត្ត្រពះ
វ ិ រ 

0550584-
1504608 

១៥៦ ម ៃ្រពរេបះ 

្រតពំងរពក 
ភូមិធម  ឃុំធម  ្រសុកជ័យែសន េខត្ត្រពះ
វ ិ រ 

0552470-
1504563 

១៤៥ ម 
្រសះទឹកែដលមនៃ្រព
រេបះ  

អណ្តូ ងជីករកែរម៉សរបស់ចិន 
ភូមិកំពង់ដំរ ីឃុំបឹងចរ ្រសុកសមបូរ 
េខត្ត្រកេចះ 

600953-
1447287 

៧១ ម ៃ្រពរេបះច្រមុះ 
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លភនំដំបូកខពស់ (តំបន់ លេ ម ) 
ភូមិកំពង់ដំរ ីឃុំបឹងចរ ្រសុកសមបូរ 
េខត្ត្រកេចះ 

598510-
1448122 

៧៤ ម តំបន់ លេ ម  

អូរឫស ី 
ភូមិកំពង់ដំរ ីឃុំបឹងចរ ្រសុកសមបូរ 
េខត្ត្រកេចះ 

597322-
1447850 

៦៦ ម 
ដំណុះរកុខជតិ មមត់ទឹក 
្រប យទឹកហូរ មកល
កំណត់ 

តំបន់េនជប់ លហ្លួង 
ភូមិកំពង់ដំរ ីឃុំបឹងចរ ្រសុកសមបូរ 
េខត្ត្រកេចះ 

596535-
1448069 

៦៨ ម តំបន់ លេ ម  

លហ្លួង 
ភូមិកំពង់ដំរ ីឃុំបឹងចរ ្រសុកសមបូរ 
េខត្ត្រកេចះ 

595864-
1448246 

៦៤ ម តំបន់ លេ ម  

្រពំ្របទល់រ ង លេ ម  និងៃ្រពពក់ក ្ត
លេ្រ ង 

ភូមិកំពង់ដំរ ីឃុំបឹងចរ ្រសុកសមបូរ 
េខត្ត្រកេចះ 

595646-
1448252 

៧១ ម តំបន់ លេ ម  

មផ្លូវេទអូរែ្រកក 
ភូមិកំពង់ដំរ ីឃុំបឹងចរ ្រសុកសមបូរ 
េខត្ត្រកេចះ 

590084-
1449645 

៨៥ ម ៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង 

អូរែ្រកក 
ភូមិកំពង់ដំរ ីឃុំបឹងចរ ្រសុកសមបូរ 
េខត្ត្រកេចះ 

589746-
1449181 

៩២ ម ដំណុះរកុខជតិ មមត់ទឹក

ករយិល័យ្រកុមហ៊ុនចិនរកុរកែរម៉សេន
ដំបូកស 

ភូមិកំពង់ដំរ ីឃុំបឹងចរ ្រសុកសមបូរ 
េខត្ត្រកេចះ 

601341-
1446702 

៧៧ ម ៃ្រពរេបះច្រមុះ 
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អូរជនទល់ 
ភូមិែ្រស ល ឃុំធម  ្រសុកជ័យែសន 
េខត្ត្រពះវ ិ រ 

545741-
1490979 

១០៦ ម ដំណុះរកុខជតិ មមត់ទឹក

អូរ ្វ យ ំង 
ភូមិែ្រស ល ឃុំធម  ្រសុកជ័យែសន 
េខត្ត្រពះវ ិ រ 

545692-
1489883 

៩៩ ម ដំណុះរកុខជតិ មមត់ទឹក

តំបន់ ល្រតពំង  ំ
ភូមិែ្រស ល ឃុំធម  ្រសុកជ័យែសន 
េខត្ត្រពះវ ិ រ 

545948-
1489059 

១២៤ ម ៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង 

ចមក រ្រតពំង  ំ
ភូមិែ្រស ល ឃុំធម  ្រសុកជ័យែសន 
េខត្ត្រពះវ ិ រ 

546134-
1488836 

១២៨ ម កសិ ្ឋ ន 

្រតពំង  ំ
ភូមិែ្រស ល ឃុំធម  ្រសុកជ័យែសន 
េខត្ត្រពះវ ិ រ 

546615-
1488483 

១២៧ ម 
តំបន់ លេ ម  
្រសះ 

ៃ្រព្រតពំង  ំ
ភូមិែ្រស ល ឃុំធម  ្រសុកជ័យែសន 
េខត្ត្រពះវ ិ រ 

548754-
1487880 

១៣៤ ម ៃ្រព្រសល់និងស្លឹកធំច្រមះុ 

ៃ្រព្រតពំង  ំ
ភូមិែ្រស ល ឃុំធម  ្រសុកជ័យែសន 
េខត្ត្រពះវ ិ រ 

548934-
1488157 

១៣៦ ម ៃ្រព្រសល់និងស្លឹកធំច្រមះុ 

្រប យ្រចឹក ភនំ១០០ 
ភូមិធម  ឃុំធម  ្រសុកជ័យែសន េខត្ត្រពះ
វ ិ រ 

550120-
1498479 

១៣៤ ម 
ៃ្រពរេបះែដលសមបូរេដើម
ងំភនំ 

ភនំែក្លងធំ 
ភូមិធម  ឃុំធម  ្រសុកជ័យែសន េខត្ត្រពះ
វ ិ រ 

556247-
1504536 

១៥៣ ម ៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង 
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ភនំែក្លងធំ 
ភូមិធម  ឃុំធម  ្រសុកជ័យែសន េខត្ត្រពះ
វ ិ រ 

556195-
1504878 

១៥៩ ម ៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង 

ទឹកេចញ ្រប យ ដំរទីុក 
ភូមិធម  ឃុំធម  ្រសុកជ័យែសន េខត្ត្រពះ
វ ិ រ 

556104-
1504972 

១៥២ ម ៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង 

ភនំែក្លងធំ 
ភូមិធម  ឃុំធម  ្រសុកជ័យែសន េខត្ត្រពះ
វ ិ រ 

555934-
1504835 

១៦១ ម ៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង 

តំបន់ជប់ភនំែក្លងធំ 
ភូមិធម  ឃុំធម  ្រសុកជ័យែសន េខត្ត្រពះ
វ ិ រ 

555293-
1505238 

១៤៤ ម ៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង 
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លទ ធផល្រ វ្រជវ 
កររកេឃើញជរមួ 
មនកររមួចំែណកយ៉ងេ្រចើនដល់មូល ្ឋ នចំេណះដឹងពីពពួករកុខជតិេនតំបន់ៃ្រពឡង់ពី Mc 

Donald (2004), Olsson & Emmett (2007), Francke et al.,(មិនបនេបះពុមភផ យ), Schmidt and 
Theilade (2010) និង Theilade et al., (2011)។ ែផនកៃនកររកេឃើញជរមួេនះក៏បនមកពីករសិក
្រ វ្រជវទំងអស់ពីមុនៗរបស់អនកទំងេនះែដរ។  

 
 សរបុរកុខជតិចំនួន១៥៣្របេភទ ែដលបនមកពីឯក រមន្រ ប់ រមួមនទំងរកុខជតិខ្លះ

ែដលមិន្រតូវបន គ ល់េឈម ះផងេទ។ ករអេងកត្រ វ្រជវបចចុបបននេនះបនជួយបំេពញបែនថមេលើ
ង យេឈម ះែដលមន្រ ប់ មរយៈករេធ្វើសមភ សេនទីេនះ និងករអេងកត្រ វ្រជវដល់ទី

កែន្លង ែដលេឃើញមនចំនួនរហូតដល់េទ៥៣០្របេភទៈ េដើមេឈើចំនួន១៩៨្របេភទ កូនេឈើចំនួន
៨៧្របេភទ រកុខជតិវល្លិ៍៦៩្របេភទ រកុខជតិពពួកេ ម ចំនួន៦៨្របេភទ េដើមេឈើគុេមព តចំនួន៣៧
្របេភទ វល្លិ៍ែផ្លចេងក មចំនួន២០្របេភទ ពពួកេ ន តដូងចំនួន១៥្របេភទ បណ្ណងគជតិចំនួន១២្របេភទ រកុខ
ជតិជំពូកផ តិចំនួន៧្របេភទ  រកុខជតិពក់ក ្ត លេអពីភីតចំនួន៧្របេភទ ឫស ីចំនួន៣្របេភទ 
បេញញើែក្អកចំនួន២្របេភទ រកុខជតិពពួកតយ ចំនួន២្របេភទ រកុខជតិពពួក្របង់ចំនូន១្របេភទ និងរកុខជតិ
េអពីភីតចំនួន១្របេភទ (សូមេមើលរបូភព១ ខងេ្រកមេនះ)។ 

 
 

 
របូភព 1 ចំនួន្របេភទរកុខជតិេនតំបន់ៃ្រពឡង់ 
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ផក អ័រគីេដមយ៉ងែដលបនរកេឃើញកនុងអំឡុងេពល្រ វ្រជវ េ យមនេឈម ះថ Peristylus 
goodyeroides គីជកំណត់្រ ថមីមួយស្រមប់្របេទសកមពុជ។ 

 

 
របូភព 2 ផក អ័រគីេដ Peristylus goodyeroides ែដលដុះេនេលើថមកំេបរៃនតំបន់ៃ្រពឡង់ 

 
ៃ្រពឡង់ គឺជតំបន់ៃ្រពមួយែដល្រតូវបនេគរកេឃើញថផគុំេឡើងេ យៃ្រពចំនួន៨្របេភទ រមួ

មនៃ្រពរេបះ ៃ្រពរេបះច្រមុះ ៃ្រព្រសល់និងស្លឹកធំច្រមុះ ៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង ៃ្រពេ្រ ងៃ្រព
េ្រ ងជំទឹក ៃ្រព មមត់ទឹក និង លេ ម ចំហ។ ពកយបេចចកេទសៃនករពណ៌នអំពីជ្រមកៃ្រពែដល
្រតូវបនេ្របើ្របស់េនកនុងរបយករណ៍េនះ គឺយក ម្របព័នធចំែណកថន ក់ៃ្រពរបស់ Rundel ឆន ំ
១៩៩៨។ បុ៉ែន្ត ពកយបេចចកទសកនុងចំែណកថន ក់ៃ្រពែដលបនេ្របើេ យអនក្រ វ្រជវពីមុនៗេនៃ្រព
ឡង់ នឹង្រតូវបនចត់ទុកថ្រតឹម្រតូវ។ 
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ែផនកខងេ្រកមេនះ គឺជករពណ៌នអំពី្របេភទជ្រមកៃ្រពនីមួយៗ: 
➢  ៃ្រពរេបះ 
ៃ្រពរេបះេនតំបន់ៃ្រពឡង់ ្រតូវបនកំណត់និយមន័យេ យែផ្អកេលើទ្រមង់ែតមួយគត់ៃន 

្រសទប់គ្រមបៃ្រពចំហ លកខណៈស្លឹក្រជុះេនរដូវ្របំង សំបូរេទេ យ្របេភទេដើមខ្លុងែតបង្រជុះស្លឹក
្របចំឆន ំ រកុខជតិេ ម មរដូវកល ែដលរមួមនពពួកេ ម ពីរ្របេភទ គឺសបូវ និង្របេភទឫស ី្រពិច ។ 
េដើមេឈើពពួកខ្លុងែតបងចំនួន៥្របេភទែដលរមួមន D. obtusifolius, D. tuberculatus, D. intricatus, 
Shorea obtusa និង S. siamensis ដុះ យប៉យេពញកនុងៃ្រព្របេភទេនះ។ ដំបូកកេណ្ត រនិង្រសះទឹក
មនពសេពញ្របេភទេនះ និង ច្រទ្រទង់ដល់ជីវតិសត្វនិងរកុខជតិជេ្រចើន។ ជធមម  ដំបូកកេណ្ត រ
គម នេ ម ដុះេទ បុ៉ែន្តេឃើញមនេដើម រកុខជតិៃបតងរហូត និងរកុខជតិវល្លិ៍ជេ្រចើន្របេភទ។ ្រសះទឹកភគ
េ្រចើនគឺជ្របេភទ្រសះែដលមនទឹក មរដូវកល េពលគឺមនទឹកែតេនកនុងរដូវវស ែតបុ៉េ ្ណ ះ 
េហើយចប់េផ្តើមរងីសងួតេទវញិពីែខវចិឆិក បុ៉ែន្ត្រសះទឹកធំៗមួយចំនួនមនទឹកជនិចច ដូេចនះ េហើយ្រសះ
ទឹកទំងេនះ គឺជ្របភពទឹកែដល ចបេ្រមើដល់េសចក្តី្រតូវកររបស់ពពួកសត្វ ៃ្រពបននរដូវ្របំង។ 
្រសះទឹកទំងអស់ គឺជកែន្លងដំណុះរកុខជតិេ ម ែដលដុះកនុងទឹកផងេលើេគកផងជេ្រចើន្របេភទ។ េបើ
េយង មកករសិក ្រ វ្រជវពីមុននិងបចចុបបនន មន្របេភទរកុខជតិចំនួន១៩១្របេភទ ែដលកនុង
េនះមនរកុខជតិៃបតងរហូតចំនួន១៨្របេភទ (សូមេមើល្រតង់ឧបសមព័នធ១)។ 

 
េបើែផ្អក មទំរង់ធមមជតិរបស់រកុខជតិ េ យមិន ប់បញចូ លនូវ្រសទប់ ែដលដុះផុតេគេនះ 

ៃ្រពេ្រ ង ចែចកេចញជបី្រសទប់គឺ ្រសទប់គ្រមបៃ្រពខងេលើ ្រសទប់គ្រមបៃ្រពខងេ្រកម និង
្រសទប់ៃ្រពជន់េ្រកម។ 

 
 ្រសទប់គ្រមបៃ្រពខងេលើៈ រមួមនេដើមេឈើ្រគប់្របេភទទំងអស់ែដលដុះេនកនុងៃ្រពេនះ។ 

កមពស់អតិបរមជមធយមៃនេដើមេឈើទំងេនះ គឺ្របែហល១៥ែម៉្រត រកីមពស់អបបបរមជមធយម
ចប់ពី្របែហល៨ែម៉្រត េទ១២ែម៉្រត។ ្របេភទេដើមេឈើៃ្រពរេបះតួយ៉ង ែដល្រតូវបនកត់្រ
េនកនុង្របេភទៃ្រពេនះ រមួមនេដើម ងំភនំ (Shorea siamensis, Dipterocarpaceae), េដើមឈ្លិច 
(Terminalia alata, Combretaceae), េដើមខ្វ វ (Haldina cordifolia, Rubiaceae), េដើមផចឹក 
(Shorea obtuse, Dipterocarpaceae), េដើម្របំដំឡឹង (Terminalia mucronata, 
Combretaceae), េដើមរក (Bombax anceps, Malvaceae), េដើមស្រមំង - េវញែខ  (Sterculia 
villosa, Malvaceae), េដើមសុ្រកម (Xylia xylocarpa, Mimosoideae), េដើមផ្លូធំ (Dillenia ovate, 
Dilleniaceae), េដើមរ យតូច (Lasianthus hirsutus, Rubiaceae), និងេដើម្រ ច 
(Dipterocarpus intricatus, Dipterocarpaceae)។ ្របេភទេដើមេឈើៃ្រពេ្រ ងមួយចំនួន ដុះ
លូត ស់ជមួយ្របេភទេដើមេឈើៃ្រពរេបះដៃទេទៀតៃន្របេភទៃ្រពេឈើេនះែដរ រមួមន េដើម
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ំងជ័យស្លឹកធំ (Buchanania reticulate, Anacardiaceae), េដើមស្តុកស្តុល (Petes thorelii, 
Euphorbiaceae), េដើមចំបក់ (Irvingia malayana, Irvingiaceae), េដើម្រពីងបយ (Syzygium 
fruticosa, Myrtaceae), េដើមស្តុកស្តុល (Walsura robusta, Meliaceae), េដើមធ្លក (Parinari 
anamensis, Chrysobalanaceae) និងេដើម្រតយឹង (Diospyros pilosanthera, Ebenaceae)។ 
្របេភទេដើមេឈើមួយចំនួន មនកមពស់ខុសគន េ្រចើន និង ្រស័យេលើលកខខណ្ឌ ដី។ អ្វីែដលគួរ
កត់សមគ ល់េនះ គឺថមន្របេភទរកុខជតិេអពីភីតជេ្រចើន េ្រចើនែតដុះេ ងេលើេដើមេឈើធំៗ 
មនដូចជអរគីេដ និងបណ្ណងគជតិ។ 
 

 ្រសទប់គ្រមបៃ្រពខងេ្រកមៈ  រមួផ ំពីកូនរកុខជតិឬកូនេឈើតូចៗ ពពួកដូងេ ន ត និងចុ
ល្រពឹក  ែដលមនកមពស់ខុសៗគន ចប់ពីរង្វង់២ែម៉្រតេទ៦ែម៉្រត េហើយក្រមមនកមពស់េលើសពី
េនះ ស់ េ យភគេ្រចើនគឺជ្របេភទរកុខជតិ្រជុះស្លឹក្របចំឆន ំ ្របេភទេដើមេឈើេ្រ ងែដល
េ្រចើនដុះលូត ស់េនកនុង្របេភទៃ្រពេនះ រមួមនេដើមបយក្ត ំង (Gardenia philastrei, 
Rubiaceae), េដើម ចម៍សត្វ (Brownlowia emarginata, Malvaceae), េដើម្រកុមពួក (Randia 
uliginosa, Rubiaceae), េដើមកេ ្ត ល (Careya arborea, Lecythidaceae), េដើម្រគុងសមុ្រទ 
(Aporosa octandra, Phyllanthaceae), េដើមញូតូច (Morinda coreia, Rubiaceae), េដើម
កនទួតៃ្រព (Phyllanthus emblica, Phyllanthaceae), េដើមភ្លូ (Dillenia parviflora, Dilleniaceae), 
េដើមអំពុកេភ្លើង (Dioecrescis erythroclada, Rubiaceae), េដើមអំពុកស (Tamilnadia uliginosa, 
Rubiaceae), េដើមពិក (Oroxylum indicum, Bignoniaceae) និងេដើមរេវៀង (Randia 
tomentosa, Rubiaceae)។ 

 
 ្រសទប់ៃ្រពជន់េ្រកមៈ សំេ េទេលើរកុខជតិទំង យ ែដលដុះជប់នឹងដីកនុងកមពស់

្របែហលជពីរែម៉្រតពីកមពស់ដី។ រកុខជតិ្របេភទេនះ គឺ ងេ យ ្របេភទរកុខជតិជេ្រចើន ៃន
្របេភទ្រជុះស្លឹក្របចំឆន ំតូចៗ មនសភពជរកុខជតិស្លឹកជី  ចុល្រពឹក ធំៗ ចុល្រពឹក  បណ្ណងគ
ជតិទបៗជប់ដី ្របង់ ពពួកដូងេ ន ត និងកូនរកុខជតិេទើបដុះជេដើម។ ្របេភទរកុខជតិែដល 
តំ ងឱយ្រសទប់េនះរមួមនសបូវ (Imperata cylindrical, Gramineae) ្រពិច (Vietnamosasa 
pusilla, Gramineae)។ ចំេពះ្របេភទដៃទេទៀតែដលមនដុះេនកនុងៃ្រព្របេភទេនះ មនដូចជ
បយេញញឈមុល (Melastoma villosum, Melastomataceae), ទន់ៃដ (Droogmansia 
godefroyana, Papilionoideae), ផ្លូបត (Dillenia hookeri, Dilleniaceae), ដូង្រពះឬដូងទន យ 
(Phoenix loureiri, Palmae), ចហួយ (Curcuma petiolata, Zingiberaceae), េ្រពះ (mem) 
(Kaempferia galangal, Zingiberaceae), ថុក (Costus speciosus, Zingiberaceae), ទល់ 
(Amorphophallus harmandii, Araceae), និង្របងៃ្រព (Cycas siamensis, Cycadaceae)។ 
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្របេភទរកុខជតិវល្លិ៍ែដលដុះជទូេទេនកនុង្របេភទ ៃ្រពេនះរមួមនក្លិនទ (Harrisonia 
perforate, Simaroubaceae), អ្រងកង (Ziziphus cambodiana, Rhamnaceae), វល្លិ៍ចរ  (Butea 
superba, Papilionoideae), សេងឃ  (Ziziphus oenopolia, Rhamnaceae), វល្លិ៍េ ះគុណ 
(Tetracera loureiri, Dilleniaceae) និងវល្លិថនឹង (Aganonerion polymorphum, Apocynaceae)។ 

 
 ្របេភទសខុសៗគន ៃនេដើមេឈើៃ្រពរេបះចប់េផ្តើម្រជុះស្លឹកពីែខធនូដល់ែខមីន េហើយ្រគប់
ចំែណកៃន្របេភទរកុខជតិននចប់េផ្តើមងប់ជបន្តបនទ ប់កនុងអំឡុងេពលជមួយគន េនះែដរ។ បនទ ប់ពី
្រជុះស្លឹកអស់េទ េដើមេឈើទំងេនះមួយចំនួនចប់េផ្តើម ស់ស្លឹកភ្ល មៗវញិ បុ៉ែន្តមួយចំនួនេទៀតេន
មិនទន់ ចលូត ស់េនេឡើយេទ។ ចំែណកេនេលើែផនករកុខជតិ ែដលងប់្រតូវបន្រគបដណ្ត ប់
េ យស្លឹកនិងែមករបស់េដើមេឈើ្រជុះេលើ បេងកើតបនជបយូម៉ស (ជីវម៉ស់) ែដលងយនឹងបងកជេភ្លើ
ងេឆះៃ្រពេនរដូវ្របំង។ ជមួយនឹងេភ្លើងេឆះៃ្រព្របចំឆន ំ េដើមេឈើៃ្រពរេបះ ចធន់្រទំនឹងកេម្ត េភ្លើ
ងបន េហើយេនែត ចរក ទ្រមង់ៃ្រពរបស់ខ្លួនបន។ អគគិភ័យេនះមិន ចសម្ល ប់េដើមេឈើ ែដល
មន យុកលយូរឆន ំ ចុល្រពឹក  ឬរកុខជតិវល្លិ៍ននបនេទ េ យេហតុថ្របេភទេដើមេឈើទំងេនះ
មនសមបក្រកស់ែដល ចធន់្រទំេទនឹងកេម្ត េភ្លើងបន។ េទះយ៉ង  ្របសិនេបើមនគំនរបយូ
ម៉សកន់ែតេ្រចើនេទៗកនុងរយៈេពលជេ្រចើនឆន ំបន្តបនទ ប់ េហើយៃចដនយមនេភ្លើងេឆះៃ្រពធងន់ធងរេកើត
េឡើង េនះេដើមេឈើែដលមន យុកលយូរឆន ំ ចនឹង្រតូវរងផលប៉ះពល់យ៉ងខ្ល ំងេ យ រេភ្លើង
េឆះសេនធ សេនធ ខ្ល ំងេពក េហើយទីបំផុត ចប ្ត លឲយេដើមេឈើទំងេនះងប់អស់ែតម្តង។ កូនរកុខ
ជតិែដលដុះេឡើងវញិពីឫស បណ្តូ លគល់ និង្រគប់្រតូវរងផលប៉ះពល់យ៉ងខ្ល ំង េ យ រកេម្ត េភ្លើ
ង ែដលេធ្វើឱយពពួកកូនរកុខជតិទំងេនះពិបកកនុងកររកីលូត ស់េទជេដើមេឈើែដលមនទំហំធំប
ន។ ្រតង់ចំនុចេនះ េគ ចពនយល់បនអំពីថេតើមកពីមូលេហតុអ្វីេទើបបនជៃ្រពរេបះ ជទូេទេឃើញ
មនដុះេដើមេឈើនិងរកុខជតិ  និងចុល្រពឹក យប៉យចេន្ល ះៗគន ដូេចនះ។  
 
 រកុខជតិេ ម ទំងអស់បនចប់េផ្តើមដុះលូត ស់ពីេមើមឫសរបស់  េហើយភគេ្រចើនបំផុតៃន
េដើមេឈើឬកូនរកុខជតិតូចៗ ចុល្រពឹក  និងរកុខជតិេ ម ចប់េផ្តើមរកីលូត ស់េពញទំហឹងសុ៊ប្រទុបេន
េដើមរដូវវស  ចប់ពីែខេម ដល់ែខមិថុន។ េហតុេនះេហើយបនជេនកនុងរដូវវស  សត្វៃ្រព ជ
ពិេសសថនិកសត្វធំៗនិយមចូលចិត្តរស់េនកនុងៃ្រពរេបះ េ យ រែតសមបូរេទេ យចំណី រ។ 
េគបនកត់សមគ ល់េឃើញថមិន្រតឹមែតមនេ ម ស្រមប់ជចំណីរបស់ថនិកសត្វបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តក៏
មនែផ្លេឈើៃន្របេភទេដើមេឈើហូបែផ្លមួយចំនួនផងែដរ ដូចជេដើមកនទួតៃ្រព (Phyllanthus emblica), 
េដើម្រសម៉ (Terminalia chebula) និងេដើមចំបក់ (Irvingia malayana)  ែដលសុទធសឹងជ្របភព រដ៏
សំខន់ ជពិេសសស្រមប់្របេភទសត្វក្ត ន់។ 
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 ភគេ្រចើនៃនៃ្រពរេបះ េ្រចើនមនដុះេនកនុងតំបន់ទំនប េហើយេ្រចើនែតហុ៊ំព័ទធេទេ យតំបន់ 
លំេន ្ឋ ន ែដលជទូេទតំបន់ៃ្រពទំងេនះ្រតូវរងករគ្រមមកំែហងេ យ រករកប់ឆក រយកដីៃ្រព 
េធ្វើជចមក រ ំដុះពី្រកុមអនកភូមិ និងគេ្រមងកសិកមម្រទង់្រទយធំជងេនះ។ េលើសពីេនះេទេទៀត ៃ្រព
្របេភទេនះក៏មន្របេភទេឈើ្របណីតមួយចំនួនផងែដរ ែដល្រតូវបនេគកប់យកអស់ជេ្រចើនរចួេទ
េហើយ។ បចចុបបននមន្របេភទេឈើ្របណីតដូចជ ្រគញូង (D. cochinchinensis), នងនួន (D. olivery), 
ធនង់ (P. macrocarpus), កេកះ (Sindora. Siamensis) និងេបង (Afzelia xylocarpa) ្រតូវបនេគកប់
យកយ៉ងេ្រចើនហួស្របមណស្រមប់េធ្វើជជំនួញយកផលចំេណញ។ ្របេភទេឈើ ្របណីតទំងេនះ
្រតូវបនចុះកនុងបញជ ី្រកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទេឈើជិតផុតពូជ។ ភគេ្រចើនៃន្របេភទេឈើ
ទំងេនះេ្រចើន្រតូវេគគស់រេំលើងយកទំងគល់ទំងឬសែតម្តង បុ៉ែន្ត្របសិនេបើកប់ែត្រតឹមគល់ ច
នឹងដុះពន្លកេចញពីគល់េនះវញិបន។  
 

➢ ៃ្រពរេបះច្រមុះ  
ៃ្រពរេបះច្រមុះ ្រតូវបនសមគ ល់េ យភគរយទបៃនេដើមេឈើៃ្រពរេបះេ្រចើន្របេភទ ឬគម ន

្របេភទេដើមេឈើខ្លុងែតបងដុះេន មតំបន់មួយចំនួន។ េ ក Rollet (1952, 1962, 1972) បនសិក
្រ វ្រជវេទេលើ្របេភទៃ្រពេនះ េនជិតេខត្តេសៀម ប និងបុបលុក េហើយ្រតូវបនេ ជភ
ប ងំថ: ៃ្រពរេបះដ៏សុ៊ប្រទុប (forêst denses décidues)។ េ កម៉ទីន (ឆន ំ១៩៧៣) បនេធ្វើករ
សិក ្រ វ្រជវេទេលើដំណុះរកុខជតិេន មជ្រមលភនំទបៗៃនតំបន់ជួរភនំ្រក ញ ភគខងេជើង និង
បនេ ៃ្រព េនះថជ ៃ្រពរេបះដ៏េ្រក មេ្រកះ។ ្របេភទេដើមេឈើៃន្រសទប់គ្រមបៃ្រពខងេ្រកម និង
្រសទប់ៃ្រពជន់េ្រកមសំបូរេទេ យ្របេភទេដើមេឈើ រេបះែដល្រជុះស្លឹកេនកនុងរដូវ្របំង។ ្របេភទ
រកុខជតិវល្លិ៍េ ងេឡើងមនចំនួនតិចតួច ស់ និងមនែត្របេភទមួយចំនួនែតបុ៉េ ្ណ ះ។ រកុខជតិេ ម
េនកនុង្របេភទៃ្រពេនះ គឺ្រសេដៀងគន េទនឹងតិណជតិែដលមនេនកនុងៃ្រពរេបះែដរ បុ៉ែន្តមនចំនួន
តិចជង។ ជធមម េភ្លើងេឆះៃ្រពេ្រចើនេកើតមនេនកនុង្របេភទៃ្រពេនះ េន្រតឹមក្រមិតទបបុ៉េ ្ណ ះ។ 
ែផ្អកេលើករសេងកតជក់ែស្តងែដល្រតូវបនេធ្វើេនតំបន់មួយចំនួន ជទូេទ ៃ្រពរេបះច្រមុះេ្រចើនដុះេន
តំបន់ែដលទបៗៃនៃ្រពឡង់ តំបន់ដីែដលសមបូរេ យលបយខ ច់ ឬដីឥដ្ឋ។ តំបន់ចំនួនពីរេនៃ្រព
ទទឹងនិងអូរ្រ ំកង់ និងតំបន់ឯេទៀតេនជំុវញិេនះ ែដលមនទី ំងសថិតេនភគខងតបូងៃនភូមិធម  ឃំុ
ធម  ្រសុក ជ័យែសន េខត្ត្រពះវ ិ រ សុទធសឹងជទីែដលតំ ងឲយ ៃ្រពរេបះច្រមុះ។ ៃ្រពសហគមន៍
ចំនួនពីរគឺ ៃ្រពេ្រកមនិងៃ្រព្រក ពស និងតំបន់ឯេទៀតែដលេនជំុវញិ ែដលមនទី ំងសថិតេនកនុង
ឃំុ្រពះរកិំល ្រសុកថ បរ ិ ៉ត់ េនភគឦ នៃនៃ្រពឡង់ក៏ជទីែដល្រគបដណ្ត ប់េ យ្របេភទៃ្រព
េនះផងែដរ េហើយេបើនិយយពីសមសភពនិងរចនសម័នធៃ្រពវញិ គឺមនលកខណៈ្រសេដៀងគន េទនឹង
ៃ្រពែដលមនេនកនុងភូមិធម ែដរ។ ្រកុមអនក្រ វ្រជវ ក៏បនសេងកតេឃើញថមនៃ្រពរេបះច្រមុះ េន
កនុងៃ្រពសហគមន៍ពូ្រកូច កនុងេខត្តមណ្ឌ លគីរផីងែដរ។ ្របេភទៃ្រពេឈើេនះ ដុះេឡើងេនកនុងទំហំខុសៗ
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គន ពីតូចេទធំ េហើយដុះេនរមួជមួយ្របេភទៃ្រពរេបះ េទះបីជេពលខ្លះ ដុះេន មតំបន់ចេន្ល ះ
រ ងៃ្រពរេបះនិងៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង ឬចេន្ល ះរ ងៃ្រពរេបះនិងៃ្រព មមត់ទឹកក្តី។ រចនសមព័ន
ៃនៃ្រព្របេភទេនះ ក៏ ចសថិតេនចំពក់ក ្ត លរ ងៃ្រពរេបះនិងៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង ដូេចនះ
េហើយេទើបេគពិបកែញកឲយបនចបស់ ស់ពីភពខុសគន រ ងៃ្រពទំងពីរេនះ ស់។ េ យ រ
មូលេហតុេនះ េទើបបនជែផនទីគំនូស្រពងៃន្របេភទៃ្រពេឈើេនះមិន ចមនភពចបស់ ស់េទ 
លុះ្រ ែតេធ្វើករ្រ វ្រជវជក់ែស្តង មរយៈករពិនិតយេផទ ងផទ ត់ បូករមួនឹងរបូថតពីេលើ កស ឬ
របូភពផក យរណប ។ េនះ ចជេហតុផលមួយែដលមិនេឃើញេគ ប់បញចូ ល្របេភទៃ្រពេនះេនកនុង
ែផនទីគ្រមបៃ្រពេឈើជតិ ែដលបនផលិតេ យរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ កនុងឆន ំ២០១០ (ែផនទី៦)។ ជសរបុ
រកុខជតិ២០៥្របេភទ ្រតូវបនកត់្រ េនកនុងលទធផលៃនករអេងកត្រ វ្រជវអំឡុងេពលេនះ និងេពល
កន្លងមក ែដលរមូមនេដើមេឈើៃ្រពេ្រ ងចំនួន២២្របេភទ ងឱយ្របមណជ១០,៧% ៃន្របេភទ
សរបុទំងអស់ ែដលមនេនកនុង្របេភទៃ្រពរេបះច្រមុះេនះ (សូមេមើលឧបសមព័នធ១)។ ្របេភទៃ្រពេឈើ
េនះ្រតូវបនរមួផ ំេឡើងេ យៃ្រពបី្រសទប់គឺ ្រសទប់គ្រមបៃ្រពខងេលើ ្រសទប់គ្រមបៃ្រពខងេ្រកម 
និង្រសទប់ៃ្រពជន់េ្រកម។ េដើមេឈើខ្លះលូត ស់ខពស់ខ្ល ំងជងេគ េហើយក្ល យេទជ្រសទប់លយ
េចញេទេលើ។ េដើមេឈើែដលមន យុកលយូរឆន ំជេ្រចើនេដើម និងេដើមេឈើែដលមនសភព្រទុឌ
េ្រទម ជធមម ដុះេនចេន្ល ះរ ងគ្រមបៃ្រពខងេលើ និងគ្រមបៃ្រពខងេ្រកម ដូេចនះេហើយេទើបេន
េពលខ្លះ បេងកើតបនជ្រសទប់ែដលពិបកសមគ ល់ ស់ ។ 

 
 ្រសទប់គ្រមបៃ្រពខងេលើៈ  មនកមពស់ជមធយម្របមណជ១៧ែម៉្រត។ គ្រមបៃ្រពេនះ ច

ែ្រប្របួល្របមណជ៦០-៨០% ែដល ចឱយពន្លឺ្រពះ ទិតយចំងប៉ះដល់ដីបន។ េដើមេឈើមន
ចំនួន៨០%ៃន្របេភទេនះ។ ្របេភទសំខន់ៗមួយចំនួនែដលតំ ងឱយ្រសទប់េនះមនដូចជ 
េដើម្រសេ  Kanhchhreab (Lagerstroemia-duperreana, Lythraceae), េដើម ្វ  (Dillenia 
pentagyna, Dilleniaceae), េដើម្រ ច (Dipterocarpus intricatus, Dipterocarpaceae), េដើម
ខ្វ វ (Haldina cordifolia, Rubiaceae), េដើមចំបក់ (Irvingia malayana, Irvingiaceae), េដើម

្វ យៃ្រព (Mangifera duperreana, Anacardiaceae), េដើម ម ្រកបីធំ/េ ះ្រកបី (Miliusa 
velutina, Annonaceae), េដើមពពិល (Shorea roxburghii, Dipterocarpaceae), េដើមសងកួត
ម ត (Stereospermum cylindricum, Bignoniaceae) និងសុ្រកំ (Xylia xylocarpa, 

Mimosoideae)។ 
 

 ្រសទប់គ្រមបៃ្រពខងេ្រកមៈ  សំេ ដល់កូនេដើមេឈើតូចៗ ចុល្រពឹក  និងកូន រកុខជតិេនខចី 
ែដលមនកមពស់ចប់ពី៣េទ៧ែម៉្រត។ ភគេ្រចើនៃន្របេភទេដើមេឈើ ទំងេនះ គឺជ្របេភទេដើម
េឈើៃ្រពរេបះែដល្រជុះរះុេ យស្លឹកេនែខធនូ និង ស់ស្លឹកខចី និងផក េនកនុងែខេម  និងែខ
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ឧសភ។ ្របេភទេដើមេឈើតំ ងឱយ្រសទប់េនះគឺមនដូចជ េដើមែឆកែ្រសង (Cananga 
latifolia, Annonaceae), េដើមរដួំល (Melodorum fruticosum, Annonaceae), េដើមែក្លងគង់ 
(Wrightia pubescens, Apocynaceae), េដើមដកេពធិ៍ (Markhamia stipulacea, 
Bignoniaceae), េដើមៃហ ន (Senna garrettiana, Caesalpinioideae) និងេដើមៃដខ្ល  
(Gardenia angkoreansis, Rubiaceae)។ េគកត់សមគ ល់េឃើញថេដើមៃដខ្ល  (Gardenia 
angkoreansis) េ្រចើនដុះេន មផ្លូវេទ លហ្លួង សថិតេនកនុងភូមិកំពង់ដំរ ីឃំុបឹងចរ។ 
 

 ្រសទប់ៃ្រពជន់េ្រកមៈ  ជធមម េមើលេទមិនសូវជសុ៊ប្រទុបេទ ដូេចនះេហើយបនជ មិន
សូវេកើតមនេភ្លើងេឆះៃ្រពខ្ល ំងដូចៃ្រពរេបះេទ។ េន មកែន្លងខ្លះ ែដលពន្លឺ ្រពះ ទិតយ ច
ចំងឆ្លុះេទដល់ដីបន េ្រចើនសមបូរេទេ យ្របេភទរកុខជតិសបូវយ៉ងេ្រចើនេស្អកសកះ 
(Imperata cylindrical) េហើយេពលខ្លះមនដុះេដើមឫស ីេតឿ/ឫស ី្រពិច (Vietnamosasa 
pusilla) និងអមបូរេ ម កក់ (Cyperaceae)។ ចំែណកឯេនតំបន់ែដលដី្រតូវពន្លឺ្រពះ ទិតយបន
តិចតួច ដូចជេនអូរ្រ ំដំ ែដល សថិតេនេគៀក្រប យទឹក េគពំុេឃើញមនសបូវ និងឫស ីេតឿ
ដុះេនទីេនះេទ បុ៉ែន្ត្រតូវ ដុះជំនួសេ យកូនេឈើេទើបដុះេផ ងេទវញិ។ ្របេភទមួយចំនួន
ែដលបនកត់្រ  រមួមន តឹលធំ (Amorphophallus paeoniifolius, Araceae), ៃសពកក់ 
(Synedrella nodiflora, Compositae), ធុក (Costus speciosus, Zingiberaceae), ផទុកសរ 
(Globba cambodgensis, Zingiberaceae), េ្រពះ (mem) (Kaempferia galangal, 
Zingiberaceae) និងេខ្តើ (Zingiber zerumbet, Zingiberaceae)។ 
 
្របេភទរកុខជតិវល្លិ៍េ ងេឡើងមនចំនួនតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះេនកនុង្របេភទៃ្រពេនះ េហើយភគេ្រចើន 

ជតំ ងឱយ្របេភទេដើមេឈើៃ្រពរេបះ ែដលមនដុះជញឹកញប់េនកនុងតំបន់ៃ្រពរេបះ។ ឧទហរ
ណ៏ មនដូចជ វល្លិ៍ចរ (Butea superba, Papilionoideae), ែក្លងពណ៌ (Bauhiniabracteata, 
Caesalpinioideae), ក្លិនទ (Harrisonia perforate, Simaroubaceae), េខ ះ (Getonia floribunda, 
Combretaceae), េផ្ត ែ្រកក (Calamus viminalis, Palmae), ទំពំងបយជូរៃ្រព (Ampelocissus martini, 
Vitaceae) និងវល្លិែស្លង (Strychnos rupicola, Loganiaceae).  

 
្របេភទរកុខជតិេអពីភីត និងពក់ក ្ត លេអពីភីត្រតូវបន ងេ យ អរគីេដ សួតដំរ ី 

(Hydnophytum formicarium, Rubiaceae), ពុកមត់្រពះ ម (Platycerium wallichii, Polypodiaceae), 
្រតេចៀកដំរ ី (Hoya diversifolia, Asclepiadaceae) និងបេញញើែក្អក (Dendrophthoe pentandra, 
Loranthaceae)។ 
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េបើគិតពីតៃម្លេសដ្ឋកិចច ្របេភទៃ្រពេឈើេនះ គឺសមបូរេទេ យ្របេភទេឈើ្របណីត៤្របេភទគឺ 
នងនួន (Dalbergia olivery), ្រគញូង (D. cochinchinensis), ធនង់ (Pterocarpus macrocarpus) និង
េបង (Afzelia xylocarpa) និង្របេភទេឈើមនតៃម្លខពស់េផ ងេទៀត ពិេសសគឺេឈើទល (dipterocarp), 
្រសេ  (lagerstroemia) និងអមបូររកុខជតិបែន្លេផ ងៗេទៀត។ លែ្រសតូចៗែដលមនទំហំ្របមណ
ជកន្លះហិក  មនេន យប៉យពសេពញៃ្រព្របេភទេនះ ៃនៃ្រពឡង់ ជពិេសសេនតំបន់ទបៗ
ែដលជកែន្លងមន្របភពទឹកេ្រចើន និងដីមនជីជតិល្អ េ យ រមនបយូម៉ស។ 

 
➢ ៃ្រព្រសល់និងស្លកឹធំច្រមុះ  
ចំែណកដ៏ធំៃនៃ្រពេនះមនទី ំងសថិតេន ល មូលៃនតំបន់្រតពំងៃ្រព ភូមិែ្រស ល ឃំុធម  

្រសុកជ័យែសន េខត្ត្រពះវ ិ រ េនរយៈកមពស់១៣៦េលើក្រមិតកមពស់ទឹកសមុ្រទ។ មរយៈករ ទំនក់
ទំនងសួរព័ត៌មនបនឲយដឹងថ ក៏េនមនចំែណកមួយេទៀតៃនៃ្រព្រសល់ផងែដរេនតំបន់អូរឡង់ កនុង
េខត្តសទឹងែ្រតងែដលមនចមង យ្របែហលជ២គីឡូែម៉្រត ភគឦ នៃន្រប យអូរែ្រកក តសនធឹង
ដល់អូរខ ច់ ( មអនកភូមិកំពង់េកប ង េខត្ត្រកេចះ)។ មរយៈករសិក ្រ វ្រជវមុនៗបនឲយដឹងថ 
ៃ្រព្រសល់មនដុះេនតំបន់ជេ្រចើន ចប់ពីភគខងតបូងេទភគខងេជើងៃនបឹងទេន្ល ប រហូតេទ
ដល់តំបន់ទំនបខងេជើងៃន្របេទសកមពុជ (Dy Phon 1970, Legris and Blasco, 1972; Martin 1973, 
and Rollet, 1972) េ យដុះេន យប៉យ ចេន្ល ះេខត្តេសៀម ប និងេខត្តកំពង់ធំ និងមួយចំនួនេទៀត
មនេនជិតេសៀមបូក សថិតកនុងភគខងលិចៃនទេន្លេមគងគ (Legris and Blasco, 1972)។ ៃ្រព្រសល់
ស្លឹកធំច្រមុះ ក៏្រតូវបនកត់្រ ថមនផងែដរេនកនុងែដនជ្រមកសត្វៃ្រពបឹងពរ កនុងេខត្តកំពង់ធំ 
(Eanghourt K. 2014)។ ែផ្អក មកររកេឃើញទំងេនះ េយើង ចេធ្វើករសននិ ្ឋ នបនថ ៃ្រព្រសល់
ែដលមនស្លឹកពីរៗ ងដូចមជុល គឺមនដុះេនពសេពញភគនិរតី និងតំបន់ភគក ្ត លៃន្របេទស
កមពុជ។ 

 
្របេភទៃ្រពេឈើេនះ្រតូវបនសមគ ល់លកខណៈេ យកររមួផ ំគន រ ង្របេភទេដើម្រសល់ស្លឹកពី

រៗ ងដូចមជុលនិង្របេភទេដើមេឈើស្លឹកធំដៃទៗេទៀត។ ្របេភទេដើមេឈើែដលដុះេនកនុងៃ្រពេនះ មន
យឡំគន េទេ យ្របេភទេដើមេឈើៃ្រពេ្រ ង និងេដើមេឈើៃ្រពរេបះផងែដរ។ ្រសទប់គ្រមបៃ្រព

ៃន្របេភទៃ្រពេនះែ្រប្របួលពីសភពេបើកចំហជង េទជសុ៊ប្រទុបលមម ្រស័យេលើ្របេភទេដើមេឈើ
ភគេ្រចើនែដល យច្រមុះគន ។ េនតំបន់ ែដលសំបូរ្របេភទេដើម្រសល់ និងមន្របេភទេដើមេឈើ
ៃ្រពរេបះេ្រចើន ្រសទប់គ្រមបៃ្រពេបើកចំហជងែដល ចឱយពន្លឺ្រពះ ទិតយចំងចូលដល់ដីបន និង
ជំរញុរកុខជតិពពួកេ ម  ជពិេសសេ ម ឱយលូត ស់បនល្អ។ េនកនុងៃ្រព្រសល់ៃនតំបន់ៃ្រពឡង់ មន
រកុខជតិចំនួនសរបុែត៥៧្របេភទបុ៉េ ្ណ ះែដល្រតូវបនកត់្រ  េហើយ ៤៥,៦% គឺជ្របេភទរកុខជតិៃ្រព
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េ្រ ង (សូមេមើលឧបសមព័នធ១)។ ជទូេទ ្រសទប់ចុងេឈើ ចែចកេចញបី្របេភទេផ ងគន គឺ្រសទប់
គ្រមបៃ្រពខងេលើ ្រសទប់គ្រមបៃ្រពខងេ្រកម និង្រសទប់ៃ្រពជន់េ្រកម។ 

 
 ្រសទប់គ្រមបៃ្រពខងេលើៈ ៃន្របេភទៃ្រពេឈើេនះ េកើតេឡើងពីកររមួផ ំគន រ ង្របេភទេដើម

្រសល់ស្លឹកពីរ ងមជុលពណ៌ៃបតងជនិចច និង្របេភទេដើមេឈើស្លឹកធំដៃទេទៀត មនដូចជ េដើម
ពេពល (Shorea roxburghii), េផ្ត ក (Anisoptera costata), េដើម្រ ច (Dipterocarpus 
intricatus), េដើម្រចម៉ស (Vatica odorata), េដើមេឈើទលេ្រកើស (Dipterocarpus costatus), 
េដើមធ្លក (Parinari anamensis, Chrysobalanaceae), េដើមធនង់ (Pterocarpus macrocapus, 
Papilionoideae) និងេដើមអងកត់េខម  (Diospyros bejaudii, Ebenaceae)។  
 

 ្រសទប់គ្រមបៃ្រពខងេ្រកមៈ រមួផ ំេឡើងពីសមសភពៃន្របេភទេដើមេឈើ ដូចជ ្រកយ 
្រកហម (Xylopia vielana, Annonaceae), ្រកយស (Xylopia pierrei, Annonaceae), ពពូលថម 
(Vitex pinnata, Labiatae), េលង ងកូនង៉ (Cratoxylum formosum, Hypericaceae), ែតបង 
(Dipterocarpus obtusifolius, Dipterocarpaceae), េ្រមចទន យ (Baeckea frutescens, 
Myrtaceae), ្រកុងសមុ្រទ (Aporosa octandra, Phyllanthaceae) និងរេវៀង (Randia 
tomentosa, Rubiaceae)។ 
 

 រកុខជតិពពួកេ ម ែដលដុះទបជប់នឹងដី សមបូរេទេ យេ ម   យឡំជមួយគុមពរេបះ 
ែដលដុះរ ៉យុៗៃនបយេញញ  (Melastoma saigonense, Melastomataceae) និង ធុក 
(Costus speciosus, Zingiberaceae)។ អតីត្របធន្រកុម្របឹក ឃំុធម  ្រសុកជ័យែសនធ្ល ប់បន
ផ្តល់ព័ត៌មនថកលពីឆន ំ២០០៦ សហគមន៍កនុងឃំុទំងបុ៉នម នេនកនុង្រសុកស ្ត ន់ េខត្តកំពង់
ធំ  ធ្ល ប់បន្របកបរបរដុតយកជ័រេឈើពីេដើម្រសល់ បុ៉ែន្តសកមមភព្របមូលផល ជ័រេឈើទំង
េនះ ្រតូវបនេបះបង់េចលេទវញិ េ យ រេដើម្រសល់ជេ្រចើនបនងប់អស់ បនទ ប់ពីដុត
យកជ័ររចួមក ( មរយៈករ កសួរព័ត៌មន)។ 
 
➢ៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង  
េ យ រែតបែ្រមប្រមួលៃនរចនសមព័នធៃ្រព និងននភពៃន្របេភទរកុខជតិ េទើបេធ្វើឲយអនក

្រ វ្រជវខុសៗគន ែដលមក្រ វ្រជវទំងេនះនិងបន ក់េឈម ះថ ៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង។ 
Lagris and Blasco (1972) បនេ េឈម ះៃ្រពេនះជភ ប ងំថ ៃ្រពសុ៊ប្រទុបពក់ក ្ត លរេបះ 
(forêt dense semi-decidue) និងជភ អង់េគ្លសគឺ ៃ្រពេ្រ ងដ៏សងួតេ្រក មេ្រកះ (dry evergreen 
forest) ចំែណក James F. Maxwell (2006-2007) បនេសនើឲយេ ជក់ ក់បែនថមេទៀតថ ៃ្រពេ្រ ង 
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យច្រមុះៃ្រពរេបះសងួត Mixed Evergreen + Deciduous Hard Wood Forest (MXF)។ រឯី្របភព 
Rundel (1999) និយមេ េឈម ះៃ្រពេនះថជៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង េ យ រែតសមម្រតែ្រប
្របួលរ ងេដើមេឈើៃ្រពេ្រ ង និងេដើមេឈើៃ្រពរេបះ។ ៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង្រតូវបនសមគ ល់លកខ
ណៈេ យ្របេភទរកុខជតិមនផក ច្រមុះេ្រចើនយ៉ង េហើយមនរចនសមព័នធៃ្រពែដលមនេដើមេឈើ ខព
ស់ៗ និងមនេ្រចើន្រសទប់ េហើយមនដុះេនតំបន់ដីទំនប និងទទួលរបបទឹកេភ្ល ង មរដូវកល
េ្រចើន (Rundel, 1999)។ េ ក McDonald បនពនយល់ថ ជ្របេភទៃ្រពមយ៉ងសថិតេនចេន្ល ះ តំបន់
ៃ្រពរេបះនិងៃ្រពេ្រ ង េហើយែ្រប្របួលយ៉ងខ្ល ំងអំពី ទំហំធំ សមសភព្របេភទ និងរចន សមព័នធ
្រសទប់បញឈរ (McDonald, 2004)។ កលេដើមេឡើយ (Rollet, 1972) េគបនកំណត់ជរមួថ ៃ្រពេនះ 
គឺជ្របេភទៃ្រពែដលមនកមពស់៤០ែម៉្រត និងមនអងកត់ផចិតទំហំជងមួយែម៉្រត។ តំបន់មួយ ចំនួនៃន
ៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង សមបូរេទេ យពពួក្រសេ  (Lagerstroemia spp) ដុះឡូកឡំ ជមួយ
្របេភទេឈើទល្រគឹះ (Dipteroarpus costatus), សុ្រកំ (Xylia xylocarpa), េផ្ត ក (Anisoptera costata) 
និងចំបក់ (Irvingia malayana)។ េ យ រែតៃ្រពេនះ មនកមពស់ខពស់ និងមនអងកត់ ផចិតធំផងេនះ 
េទើប្របជសហគមន៍មូល ្ឋ នែតងែតសម្អ ងថ្របេភទៃ្រពេនះមនេឈម ះបេចចកេទស េ ជភ
ែខមរថ "ៃ្រពេ្រ ង" ឬេ ជពកយបេចចកេទសែខមរថ "ៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង"។ េ យ រែតមន
្របេភទេដើមេឈើ ភគេ្រចើនដុះខពស់ពីដី េហើយមនេដើមេឈើពណ៌ៃបតងរហូតធំៗ ជេ្រចើនផងេនះ 
េទើបជធមម មិន្រតូវបនញំញីេ យេភ្លើងេឆះៃ្រពេទេនរដូវ្របំង។ ៃ្រពេនះមន ្របេភទេដើមេឈើ
សមបូរែបបេ្រចើនយ៉ង បុ៉ែន្តទំងអនក្រ វ្រជវបចចុបបនននិងពីមុនបនកត់្រ បនែត ចំនួន១៥២េដើម
បុ៉េ ្ណ ះ កនុងេនះមន៧៧េដើមជ្របេភទេដើមេឈើៃ្រពេ្រ ងគឺេសមើនឹង ៥០,៦៥% ៃន្របេភទេដើមេឈើ
ទំងអស់ ែដលមនេនកនុងៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ងេនះ។ 
 
              េ ក McDonald បនសេងកតេឃើញមនតំបន់ៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ងចំនួនពីរកែន្លង សថិត
េនេគៀកខងេលើ្រប យអូរ ំង (កបលអូរ ំង) េនកនុងឆន ំ២០០៤ និងបន្របទះេឃើញទី ំង 
ចំនួនពីរកែន្លងេទៀតែដលមនៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ងមិនទន់ប៉ះពល់េនេឡើយដុះេនជជួរចប់ពី 
កមពស់២៥ែម៉្រតេទ៣៥ែម៉្រត និងមនអងកត់ផចិតចប់ពី៤០េទ៨០សង់ទីែម៉្រត។ ជមួយនឹងរចនសមព័នធ 
ៃ្រពែដលែ្រប្របួលយ៉ងខ្ល ំងែបបេនះ និងមនបណ្តុំ រកុខជតិេ្រចើនយ៉ងផងេនះ គឺពិតមនករលំបក 

ស់កនុងករពិពណ៌នឲយបន្របកដអំពី្របេភទៃ្រពេនះ េនះេបើេយង មករសេងកតេន មតំបន់ 
មួយចំនួនេនទីេនះ។ េលើសពីេនះេទេទៀត កមពស់ជំហរេដើមេចះែតបន្តលូតពីដីេទដល់្រសទប់ ែដល
លយេចញមកេ្រក ជេហតុពិបកកនុងករែបងែចក្រសទប់ទំងេនះ។ ្របសិនេបើែផ្អកេលើទ្រមង់ ធមម
ជតិរបស់រកុខជតិ ្រសទប់ ងដូចមកុដទំងបី ចែបងែចកបនដូចខងេ្រកម: 
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 ្រសទប់លយេចញមកេ្រក និង្រសទប់គ្រមបៃ្រពខងេលើៈ  រមួផ ំេ យសមសភគៃន 
្របេភទេដើមេឈើៃ្រពេ្រ ងសំខន់ៗេ្រចើយ៉ង ឧទហរណ៍ៃន្របេភទេដើមេឈើៃ្រពរេបះ រមួ
មន ្រចម៉ស (Vatica odorata) និងេឈើទលបងគួយ/េឈើទលេ្រកើស/េឈើទលឈងរ 
(Dipterocarpus costatus); ធ្លក (Parinari annamensis, Chrysobalanaceae), ចំបក់ (Irvingia 
malayana, Irvingiaceae), េឈើស/េច (Alstonia spatulacea, Apocynaceae); និង្រតេសក 
(Peltophorum dasyrrachis, Caesalpinioideae)។ េដើមេឈើធំជេ្រចើនសុទធសឹងជជ្រមករបស់
រកុខជតិេអពីភីត ដូចជអរគីេដ និងបណ្ណងគជតិ។ 
 

 ្រសទប់គ្រមបៃ្រពខងេ្រកមៈ រមួផ ំេ យបណ្តុំ េដើមេឈើជេ្រចើនៃន្របេភទកនុងអំបូរ  
Myrtaceae ដូចជ ម ច់/ ម ច់េ ម /្រពីង្រកហម (Syzygium zeylanica) និង្រពីង (Syzygium 
spp.); ្របេភទរកុខជតិកនុងអំបូរ Guttiferae ដូចជ ្វ អុង (Calophyllum saigonense) និង្រតមួង 
(Garcinia oliveri, Guttiferae), ្របេភទរកុខជតិកនុងអំបូរ Sapindaceae ដូចជេមៀនៃ្រព 
(Dimocarpus longan) និងេសមន់ ច់ (Nephelium hypoleucum), ្រតប់ទំុ (Crypteronia 
paniculata, Crypteroniaceae), នងែផ្អក/ ទិត (Dehaasia cuneata, Lauraceae), និង 
ពពូលថម (Vitex pinnata, Verbenaceae)។ 
 

 ្រសទប់ៃ្រពជន់េ្រកមៈ មនដុះនូវរកុខជតិៃបតងរហូត រកុខជតិពពួកេ ម  និងកូនរកុខជតិ េទើប
ដុះជេ្រចើន។ េនរដូវ្របំង ដំណុះរកុខជតិជនេ្រកមមនពណ៌ៃបតង្រសស់ជនិចច បុ៉ែន្តសងួត
េ្រក មេ្រកះ។ េន មតំបន់ែដលមនគ្រមបៃ្រពធំៗេ្រចើននិងសុ៊ប្រទុបជង េគ ចេធ្វើដំេណើ រ
ឆ្លងកត់បនយ៉ងងយ្រសួល។ តំបន់ែដលមនកររខំន គឺតំបន់ែដលសមបូរេទេ យ្រកេក 
(Amomum ovoidium, Zingiberaceae) និងរកុខជតិអមបូរខញីជេ្រចើនេផ ងៗេទៀត។ ្របេភទរកុខ
ជតិពក់ក ្ត លេអពីភីតែដលេគសេងកតេឃើញមន ដូចជ វល្លិ៍ែក្អប (Rhaphidophora 
peepla and Rhaphidophora Montana, Araceae), េ្រមចៃ្រព (Piper sp., Piperaceae) និងផក
កេណ្ត ង (Hoya oblongacutifolia, Asclepiadaceae)។  

 
          ចំេពះ្របេភទេឈើវល្លិែដលមន ងធំៗជងេនះ្រតូវបន ងេ យខន់ម៉ (Ancistrocladus 
cochinchinensis, Ancistrocladaceae), វល្លិ៍ខ្លុត (Gnetum gnemon, Gnetaceae), អងគុញ ្វ  
(Archidendron lucidum, Mimosoideae), វល្លិ៍អងគុញ (Entada phaseoloides, Mimosoideae), វល្លិ៍
េចកទំុ (Artabotrys hexapetalus, Annonaceae), ក ្ត ប់ចេង្អរ (Salacia typhina, Celastraceae), 
គុយ (Willughbeia edulis, Apocynaceae), វល្លិ៍ លីង (Coptosapelta flavescens, Rubiaceae), វល្លិ៍
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ែដក (Dendrotrophe varians, Santalaceae), និងេផ្ត  (Calamus spp., Plectocomia pierreana, 
Myrialepis paradoxa and Korthalia laciniosa)។  
 

➢ៃ្រពេ្រ ង 
ៃ្រពេ្រ ង សំេ េទេលើៃ្រពេឈើែដលមនដុះេទេ យ្របេភទេដើមេឈើៃ្រពេ្រ ងចប់ពី 

គ្រមបៃ្រពខងេលើរហូតដល់្រសទប់ៃ្រពជន់េ្រកម និងមនពពួកេ ម ច្រមុះជមួយ្របេភទរកុខជតិ
េ្រចើន្របេភទៃនេអពីភីត ដូចជអរគីេដ បណ្ណងគជតិ  រកុខជតិវល្លិ៍ និង្របេភទរកុខជតិ រេលើដី។ របយ
ករណ៏កនុងសម័យប ងំមិនបនបញជ ក់ពីករសិក ្រ វ្រជវេទេលើ្របេភទៃ្រពេ្រ ងេនតំបន់ៃ្រព
ឡង់េឡើយ។ ្រសេដៀងគន េនះែដរ ករសិក ថមីៗេនះក៏មិនបនពិពណ៌នចបស់ ស់ែដរនូវ្របេភទៃ្រព
ែបបេនះេនតំបន់េទសភពមួយេនះ។ ភគេ្រចើនៃនករសិក េលើ្របេភទៃ្រពេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេន
កនុងរង្វង់ជំុវញិ លដំរៃីនឧទយនជតិបូកេគ សថិតេនភគខងតបូងៃន្របេទសកមពុជ កត់ មតំបន់
លៃនជួរភនំ្រក ញភគក ្ត លេនែប៉កនិរតីៃន្របេទសកមពុជ (Rundel 1999)។  ទី ំងអេងកត

្រ វ្រជវេលើ្របេភទៃ្រពេនះ គឺសថិតេនតំបន់ែកបរបឹងពរ និងអូរែ្រកក។ កំណត់្រ រកុខជតិគិតមក្រតឹម
េពលេនះ គឺមនចំនួនែត១១១្របេភទែតបុ៉េ ្ណ ះ ែដលកនុងេនះ៩១ ្របេភទ (េសមើនឹង្របែហល៨២%) 
ជ្របេភទរកុខជតិៃ្រពេ្រ ង។ ែផ្អក មករពិពណ៌នអំពីៃ្រពេ្រ ង ែដលមនេនកនុងេសៀវេភ 
Rundel ែដលបនសរេសរថ “ជ្រមកៃ្រព និងរកុខជតិេនកនុង្របេទស វ កមពុជ និងេវៀត ម និង
ែផនកធំៗៃនៃ្រពេឈើេនជិតៃ្រពេ្រ ងជំទឹកេនៃ្រពឡង់ ចចត់ថន ក់ថជ្របេភទៃ្រពេ្រ ង។ រចន
សមព័នធ្រសទប់ចុងស្លឹកបញឈរេចះែតបន្តលូត ស់ ជេហតុេធ្វើឱយមនករលំបកកនុងករកំណត់
្រសទប់របស់ ឱយបន្រតឹម្រតូវ។ េទះយ៉ង  ែផ្អកេលើមូល ្ឋ នៃនទ្រមង់ធមមជតិរបស់រកុខជតិ 
(ឧទហរណ៍ េដើមេឈើ កូនេឈើ ចុល្រពឹក  រកុខជតិពពួកេ ម  និងរកុខជតិវល្លិ៍េ ងេឡើង) ្រសទប់ចុង
ស្លឹក ច្រតូវបនកំណត់ដូចខងេ្រកមៈ 
 

 ្រសទប់គ្រមបៃ្រពខងេលើ◌ៈ ដុះលូត ស់មិនេសមើគន េទ េហើយជធមម មនកមពស់ពី១៥េទ
២០ែម៉្រត បុ៉ែន្តជួនកល ចលូតេទដល់កមពស់ពី៣០េទ៣៥ែម៉្រតក៏មន។  េបើ មមគគុេទសក៍
េដើរៃ្រពេនមូល ្ឋ នបនឲយដឹងថកមពស់ទបជងជមធយមៃនេដើមេឈើទំងេនះ គឺជធមមជតិ
មិនែមនជលទធផលៃនករកប់េឈើេនះេឡើយ។ េដើមេឈើៃន្រសទប់គ្រមបៃ្រពខងេលើេនះ 
មនដូចជេដើមេឈើទល្រគឹះ (Dipterocarpus costatus), េឈើទលទឹក (D. alatus), ្រ ច (D. 
intricartus), គគីេម  (Hopea odorata), េផ្ត ក (Anisoptera costata), និងចំបក់ (Irvingia 
malayana)។ េគេឃើញមន្របេភទេដើមេឈើដៃទេទៀតែដលដុះឡូកឡំជមួយ្របេភទៃ្រពេនះ 
ផងែដរ ដូចជេដើមធ្លក (Parinari anamensis, Chrysobalanaceae), េដើមបងគួយហូបែផ្ល (Aglaia 
cambodiana, Meliaceae), បងកួយ ្វ  (Aglaia elaeagnoidea, Meliaceae), កំពីង ជ 
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(Sandoricum koetjape, Meliaceae), ្រ វ (Fagraea fragrans, Loganiaceae) និង្រតេសក 
(Peltophorum dasyrrhachis, Caesalpinioideae)។ ភគេ្រចើនបំផុតៃនេដើមេឈើទំងេនះមន 
ងជសីុ ំងនិងទ្រមតូចៗ មនសំបកពណ៌្របេផះ េហើយចំនួន២/៣មន ងជមកុដបញឈរ។ 

េ យ រែតេដើមេឈើទំងេនះដុះេនរេង្វើលៗពសេពញៃ្រព គ្រមបៃ្រពេ្រចើនែតេបើកចំហ និង
ចឱយពន្លឺ្រពះ ទិតយចំងចូលេទកនុង្រសទប់ខងេ្រកមបន។ ែផនកខងេលើៃនេដើមេឈើ 

ទំងេនះ េ្រចើនែតមនដុះពពួករកុខជតិេអពីភីត ដូចជអរគីេដ  និងបណ្ណងគជតិនន េហើយ
េពលខ្លះ្រសទប់ខងចុងធំៗ ជជ្រមករបស់្របេភទសត្វបក ីធំៗេទៀតផង។ េគក្រមេឃើញមន
េដើមេឈើែដលមនអងកត់ផចិតធំជងមួយែម៉្រត ស់ េលើកែលងែត្របេភទេដើមខ្លុងែតបង។ 

 
 ្រសទប់គ្រមបៃ្រពបនទ ប់ៈ មនសភព្រកសជង។ ភគេ្រចើនៃនេដើមេឈើទំងេនះមន ងជ

សីុ ំង េហើយ ចមនកមពស់ពី១៤េទ១៧ែម៉្រត និងមនអងកត់ផចិតពី៣០េទ៤០សង់ទីែម៉្រត។ 
្រសទប់ៃ្រពេនះមន្របេភទរកុខជតិកនុងអំបូរ Ebenaceae ដូចជ អងគត់េខម  (Diospyros 
bejaudii), េឈើេខម  (Diospyros crumenata) និងេឈើេភ្លើង (Diospyros undulata var. 
cratericalyx); ្របេភទរកុខជតិកនុងអំបូរ Guttiferae មួយចំនួន ដូចជ្រតមួង (Garcinia oliveri), 
្រពហូត (Garcinia vilersiana); ខុស (Lithocarpus polystachyus, Fagaceae); ្រចម៉ស 
(Vatica odorata, Dipterocarpaceae); ្របេភទ២កនុងអំបូរ Annonceae គឺ្រកយ្រកហម (Xylopia 
vielana) និង្រកយស (Xylopia pierrei), និងផ្លុង (Memecylon laevigalum, 
Melastomataceae)។ 

 
 ្រសទប់គ្រមបៃ្រពខងេ្រកមៈ មន ប់បញចូ លទំង្របេភទកូនេឈើទំង យ និងចុល្រពឹក  

ែដលមនកមពស់អតិបរមពី១េទ៦ែម៉្រត។ ្របេភទរកុខជតិទំងេនះ ចដុះលូត ស់បន 
យ៉ងល្អេនេ្រកមម្លប់េឈើ។ ្របេភទរកុខជតិទំងេនះ រមួមនអងគ របត (Gomphia serrate, 
Ochnaceae), អ្រងក ែដក (Dracaena cambodiana, Asparagaceae), កូនឃមុំ (Dracaena 
fragrans, Asparagaceae), ចន្លុះ (Lepisanthes rubiginosa, Sapindaceae), ផ្លូវនង 
(Cleistanthus tomentosus, Phyllanthaceae), ស្លង់ (Ardisia sanguinolenta, Primulaceae), 

ន យ (Streblus asper, Moraceae), ផ្អ វ (Licuala spinosa, Palmae) និងជមពូៃ្រព /ឆនុកថម ត
បត (Ardisia helferiana, Primulaceae)។  

 
 ្រសទប់ៃ្រពជន់េ្រកមៈ រមួផ ំពីពពួកេ ម ្រគប់្របេភទ កូនេឈើមួយចំនួន កូនរកុខជតិគុេមព ត

និងកូនេឈើេទើបដុះទំងអស់។ កមពស់របស់ ចប់ ប់ពីៃផទ្រសទប់េទគឺ្របែហលមួយែម៉្រត។ 
្រសទប់េនះទទួលបនពន្លឺ្រពះ ទិតយតិចតួច ស់ ដូេចនះក្រមមនដុះេ ម  និងពពួករកុខជតិ
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សបូវ ស់។ ្របេភទរកុខជតិៃន្រសទប់េនះមន្របេភទុកខជតិកនុងអំបូរ Primulaceae ដូចជ
គូភនំ (Ardisia smaragdina) និងេស ៃ្រព (Ardisia villosa), ្របេភទរកុខជតិកនុងអំបូរ 

Zingiberaceae ដូចជ្រកកី (Alpinia oxymitra) និង្រកេក (Amomum ovoideum, 
Zingiberaceae), រេំចកភនំ (Pandanus capusii, Pandanaceae) និងែសនងទន់ (Aglaonema 
modestum, Araceae)។ 

 
               ្របេភទរកុខជតិវល្លិ៍េ ងេឡើងមនេ្រចើន្របេភទេផ ងៗគន  បុ៉ែន្តអ្រ របស់ មនតិចេនកនុង 
្របេភទៃ្រពេនះ ជពិេសសមនដុះេន មចេន្ល ះគ្រមបៃ្រព។ រកុខជតិទំងេនះរមួមនរកុខជតិពពួកេផ្ត
ជេ្រចើន  ដូចជេផ្ត ជ្វ ំង (Calamus palustris), េផ្ត េ ន  (Plectocomia pierreana), េផ្ត េ ម 
(Daemonorops jenkinsiana), េសសឹង (Calamus tetradactylus); ្របេភទបែន្លជេ្រចើនដូចជ អងគុ
ញ ្វ /ជេណ្តើ រ ្វ  (Archidendron lucidum), អងគុញ (Entada phaseoloides), វល្លិអនទង់ (Derris 
elliptica); ខន់ម៉ (Ancistrocladus cochinchinensis, Ancistrocladaceae); វល្លិ៍ខ្លូត (Gnetum gnemon, 
Gnetaceae), និងវល្លិធ្លក (Toxocarpus lagenifer, Apocynaceae)។ រកុខជតិពក់ក ្ត លេអពីភីតសំបូ
រេទេ យចេងកះអ្រងកង (Pothos scandens, Araceae), េ្រមចទន យ (Piper sp.,Piperaceae), វល្លិ៍
ែក្អប (Rhaphidophora peepla, Araceae), និង Hoya spp។ 
  

➢ ៃ្រពេ្រ ងជំទឹក 
្រកុមអនក្រ វ្រជវពីមុនៗបនឲយេឈម ះៃ្រពេនះដូេចនះ ្របែហលជេ យ រេនតំបន់ភគក

្ត លៃនៃ្រពឡង់ែដល្រគបដណ្ត ប់មួយចំែណកធំៃនទឹកេនរដូវវស  ែដលបនទ ប់មក្រតូវថយ្រតឹម 
មួយចំែណកតូចេនរដូវ្របំង។ េបើនិយយពីករលូត ស់របស់រកុខជតិ សមសភពៃន្របេភទេដើម
េឈើែដលមនេនតំបន់េទសភពេនះ គឺជ្របេភទតំ ងឱយៃ្រពេ្រ ងេនះឯង បុ៉ែន្តមិនមនទំនក់
ទំនងជមួយៃ្រពជំទឹកេនជំុវញិបឹងទេន្ល បេទ (McDonald 2004)។ េ យ រែតេដើមេឡើយតំបន់
ៃ្រពទំងេនះ មនទំហំធំល្វឹងេល្វើយ និងមិន្រតូវបនប៉ះពល់េនេឡើយ ទឹកេ្រកមដីៃនតំបន់េទសភព
េនះ ្រតូវបនរក ទុក និងរេំ ះេចញបនយ៉ងេ្រចើនសនធឹកសនធ ប់។ េហតុេនះេហើយបនជតំបន់ែដល
មនទឹកេចញពីេ្រកមដីជេ្រចើនកែន្លង ្រសះឬបឹងែដលមនទឹកជ្របចំ  និងតំបន់ដីភក់លបប់ជអ
ចិៃ្រន្តេ្រចើនែត ដុះហុ៊ំព័ទធេទេ យេ ម េនពសេពញតំបន់េទសភពេនះែតម្តង។ លកខណៈពិេសសៃន
តំបន់េទសភពេនះេដើរតួនទីយ៉ងសំខន់ទំងកនុងករស្តុកទឹកេនរដូវវស  និងស្តុកទឹកេនរដូវ្របំង
ស្រមប់បេ្រមើដល់េសចក្តី្រតូវកររបស់ពពួកសត្វៃ្រព និងមនុស ផងែដរ។ តំបន់ទំងេនះក៏ ចផ្តល់ផង
ែដរនូវ្របភពទឹកេ្រកមដីដ៏វេិសសវ ិ ល េដើមបី្រទ្រទង់ដល់ដំ ំកសិកមម និងដល់្របជជនែដលរស់
េនតំបន់ដីទំនប ដូចជករជីកអណ្តូ ងយកទឹកស្រមប់េ្របើ្របស់ជេដើម (McDonald 2004)។ 
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របូភព 3 ៃ្រពជំទឹក េនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ 

ករសិក ្រ វ្រជវអំពីៃ្រពេ្រ ងជំទឹកេនកនុង្របេទសកមពុជ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យេ ក 
McDonald (ឆន ំ ២០០៤) េហើយេ្រកយមកេទៀតមនករសិក ្រ វ្រជវជបន្តបនទ ប់េនកនុងឆន ំ២០០៨ 
ឆន ំ២០០៩ និង២០១០ េ យ្រកុមអនក្រ វ្រជវមកពី កលវទិយល័យទី្រកុងកូេពន េចន (្របេទស

ណឺម៉ក) កលវទិយល័យតិច ស់ (សហរដ្ឋ េមរកិ) និងរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ ៃន្របេទសកមពុជ។ 
តំបន់ៃ្រពជំទឹកជេ្រចើនកនុង្របេទស្រតូវបនេគដឹងថសថិតេនរប៉ត់រប៉យ ចេន្ល ះរ ងទេន្លេពធិ៍រងុ និង
ទេន្លអូរឡង់ េនរយៈកមពស់មនចប់ពី ៥០-១០០ ែម៉្រតេលើក្រមិតកមពស់ទឹកសមុ្រទ ែដលកនុងេនះមន
តំបន់ចំនួន៥កែន្លងែដលេគបនេធ្វើករសិក ្រ វ្រជវទំងេទេលើែផនករកុខ ្រស្ត ឬននភពៃន
្របេភទេអកូឡូសីុ និងជល ្រស្ត រមួមនេនតំបន់េចមភគខងេជើងសពុង េចមសពុង េចម គង់ 
េចមភគខងលិច គង់ និងេចម ្វ យ។ េចម គង់្រតូវបនេគដឹងថជតំបន់ លភក់លបប់ធំ
ជងេគបំផុត ែដលមន្របែវងទទឹង២គីឡូែម៉្រត និង្របែវងបេ ្ត យ១គីឡូែម៉្រត (McDonald 2004)។ 
េទះបីជមនភពខុសគន មួយចំនួនេនកនុងសមសភព ្របេភទរកុខជតិេនតំបន់ លភក់លបប់ក្តី ក៏េគ
េនែត ចសមគ ល់លកខណៈៃនៃ្រពេ្រ ងជំទឹក ែដលជទូេទមនដំណុះរកុខជតិេនកនុងទឹកែដលមន
ឬសេនេលើេគកនិងកនុងដី ្រសទប់គ្រមបៃ្រពខងេ្រកមដុះសុ៊ប្រទុប ែដល ចេបើកចំហកន់ែត
ទូ យ េហើយ្រសទប់គ្រមបៃ្រពមនកមពស់ចប់ពី៨-៣៥ែម៉្រត និងជ្រសទប់រេង្វើលៗេលចេចញពី
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េដើមេឈើ និងរកុខជតិពពដូងេ ន ត (Livistona saribus) ែដលមនកមពស់ចប់ពី៣០-៣៥ែម៉្រត 
(McDonald 2014)។ ្របេភទរកុខជតិមួយចំនួនមនដុះេនែតកនុងតំបន់ លភក់េនះែតបុ៉េ ្ណ ះ បុ៉ែន្តេគក៏

ច្របទះេឃើញ្របេភទរកុខជតិទំងេនះ មនដុះេនេលើតំបន់ខពស់ បផងែដរ (Theilade et al., 2011)។ 
ែផ្អកេលើសមសភពរបស់រកុខជតិ ្រសទប់គ្រមបៃ្រពេ្រ ងជំទឹក ច្រតូវបនែចកេចញជ៣្រសទប់ 
ដូចខងេ្រកម: 

 
 ្រសទប់គ្រមបៃ្រពខងេលើៈ  ្រតូវបន ងេ យកក់ (Myristica iners, Myristicaceae), ្របេភទ

រកុខជតិពីរយ៉ងែដលេគមិន គ ល់េឈម ះេនកនុងពួក Litsea spp., ្រពីងអងក ំ (Syzygium sp., 
Myrtaceae), ្រពលប់ (Mastixia pentandra, Nyssaceae), ្រសឹង (Ploiarium alternifolium, 
Bonnetiaceae), េដើម្រទនំកំេភម (Archidendron clypearia, Mimosoideae) និងពពួក ្វ មួយ
ចំនួនេទៀត (Ficus spp., Moraceae)។ 
 

 ្រសទប់គ្រមបៃ្រពខងេ្រកមៈ ្រតូវបន ងេ យ ្ល ប៉ងស្លឹកែឆក (Macaranga triloba, 
Euphorbiaceae), ចងកត់ែ្របក (Pternandra caerulescens, Melastomataceae), េភញ វទឹក 
(Baccaurea bracteata, Euphorbiaceae), ្រ លក (Euonymus glaber, Celastraceae), 
Memecylon umbellatum (Melastomataceae), ្រពីង្រកហម / ម ច់េ ម (Syzygium 
zeylanicum, Myrtaceae) និងេផ្អ ងចម (Calophyllum spectabile, Guttiferae)។ ្របេភទរកុខ
ជតិមនគុមពមនដូចជ ្ល ៃ្រព (Areca triandra, Palmae), ផ្អ វ (Licuala spinosa, Palmae), 
េ ម (Daemonorops jenkinsiana, Palmae) និងបណ្ណងគជតិ (Cibotium barometz, 
Cibotiaceae)។ កូនេឈើតូចៗ និងរកុខជតិវល្លិ៍មួយចំនួន ដូចជអែ្រងែដក (Dracaena gracilis, 
Asparagaceae) និង្របេភទរកុខជតិមំ សី (Nepenthes) ែដលេឃើញមនដុះេន្រតឹម្រពំែដន
តំបន់ភក់លបប់ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 
 ្រសទប់ៃ្រពជន់េ្រកមៈ សមបូរេទេ យ្របេភទរកុខជតិកនុងអំបូរ Cyperaceae គឺ្រតសិតជំ 

(Mapania macrocephala) និង Hypolythrum nemorum។ ្របេភទរកុខជតិរស់កនុងទឹក េផ ង
េទៀតែដលរស់េន មៃផទទឹកចំហ ឬ្រសះទឹកែដលេនែកបរេនះ មនដូចជេគកមូល (Isolepis 
crassiuscula, Cyperaceae), យ (Najas indica, Najadaceae), និង Utricularia aurea, 
Lenthibulariaceae (មិន គ ល់េឈម ះកនុង្រសុក)។ េបើែផ្អកេលើករេ្រប បេធៀបរ ងសមសភព
្របេភទរកុខជតិជមួយៃ្រពជំទឹកដៃទេទៀតកនុងតំបន់ បង្ហ ញឲយេឃើញចបស់ ស់ថ ៃ្រពក
េមព តកនុង្រសុក ចមនដុះ លឆ្លងេទតំបន់ទំនបក ្ត លៃន្របេទសកមពុជផងែដរ 
(Theilade, 2010)។ 
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              តំបន់ែដលសថិតេនចេន្ល ះរ ងៃ្រពជំទឹក និងៃ្រពេ្រ ងេនេលើដីេគក ្រតូវបនេគ គ ល់ថ
ជ "ៃ្រពែសល ឬៃ្រពេតឿ” េនះេបើេ មភ របស់ជនជតិេដើមភគតិចកួយ។ ្រសេដៀងគន េទនឹង
ៃ្រពជំទឹកែដរ ៃ្រពេនតំបន់េនះទបៗែដលមនកមពស់អតិបរមជមធយម្របមណជ៨ែម៉្រត និងមន
អងកត់ផចិត្រតឹមេដើម្រទូង៥០សង់ទីែម៉្រត។ ន្របព័នធៃ្រពេឈើបឹងពរ គឺជឧទហរណ៍ជក់ែស្តងមួយៃន
្របេភទៃ្រពេឈើេនះ។ េដើមេឈើភគេ្រចើនរមួផ ំេឡើងពី្របេភទៃ្រពេឈើេ្រ ង យឡំជមួយនឹង
្របេភទៃ្រពរេបះមួយចំនួនផងែដរ។ ្របេភទេដើមេឈើែដលដុះេនកនុងតំបន់េនះ រមួមន្របេភទេដើមខ្លុង
ែតបង ដូចជេផ្ត ក (Anisoptera glabra), ្រ ច (Dipterocarpus intricatus) និង្រចម៉ស (Vatica 
odorata); ្របេភទ២យ៉ងៃន Annonaceae - ្រកយ្រកហម (Xylopia vielana) និង្រកយស (Xylopia 
pierrei); កេកះ (Sindora siamensis, Caesalpinioidae), និងរកុខជតិ៣្របេភទៃនអំបូរ Ebenaceae ដូច
ជេឈើេភ្លើង (Diospyros undulata var. cratericalyx), អងគុតេខម  (Diospyros bejaudii) និងេឈើេខម  
(Diospyros crumenata)។ 
 

➢ៃ្រពេឈើ មមត់ទឹក 
ពកយរកុខជតិ មមត់ទឹក គឺសំេ ដល់រកុខជតិទំង យ ែដលដុះេន មមត់ទេន្ល សទឹង 

បឹងបួតូចធំ េហើយែដលមនមុខងរករពរករហូរេ្រចះ។ សមសភពៃន្របេភទរកុខជតិែដលដុះេន
មមត់ទឹក ចឆ្លុះបញច ំងពី្របេភទៃ្រពែដលេនជប់ទីេនះ។ េទះជយ៉ង  ្របេភទរកុខជតិមួយ

ចំនួនដូចជ ងំទឹក (Barringtonia acutangula, Lecythidaceae), ខទុមទឹក (Nauclea officinalis, 
Rubiaceae), គុមភន ង (Hymenocardia punctate, Phyllanthaceae), េផ្ត ទឹក (Calamus siamensis, 
Palmae), អំពង់្រ ំង (Lasia spinosa, Araceae), េផ្ត ្វ  (Flagellaria indica, Flagellariaceae) ជរកុខ
ជតិេ្រចើនដុះេន មមត់ទឹក ។  
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របូភព 4 ៃ្រពេឈើដុះ មមត់ទឹកៃនតំបន់ៃ្រពឡង់ កនុងេខត្តសទងឹែ្រតង 

 
ដំណុះរកុខជតិ មមត់ទឹកេដើរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករករពរដីពីករហូរេ្រចះ និង ចរក

ទឹកឲយេនថ្ល ល្អ េហើយក៏ជជ្រមកដ៏សុខ ន្តស្រមប់សត្វៃ្រពេនកនុងរដូវ្របំងផងែដរ។ ជទូេទ ដីេន
ម្របេភទៃ្រពេនះមនសភពេសើមជនិចច និងមនជីជតិល្អ េ យ រែតករ្របមូលផ្តុំៃនកេមទចកមទី

រកុខជតិពុកផុយ។ 
 

➢តំបន់ លេ ម   
តំបន់ លេ ម  ្រតូវបនសមគ ល់លកខណៈថជតំបន់ែដល្រគបដណ្ត ប់េ យេ ម េស្អកសកះ និង 

គុមពចុល្រពឹក ដុះរេង្វើលៗ និងកូនេដើមេឈើតូចៗ។ លហ្លួង េន មបេ ្ត យផ្លូវេទអូរែ្រកក ងឱយ
ជ្រមក លេ ម ្របេភទេនះ។ តំបន់េនះ្រតូវបនហុ៊ំព័ទធេ យៃ្រពរេបះច្រមុះទបៗ និងៃ្រពពក់ក ្ត
លេ្រ ង។ តំបន់េនះេខ ះជីជតិ ជដីខ ច់្រគប់ល្អិតៗ ែដលរកុខជតិពិបកលូត ស់។ តំបន់េនះ
សមបូរេទេ យេ ម ែដលជធមម មនកមពស់០.៣ែម៉្រត និងដុះ យឡំជមួយរកុខជតិដៃទេទៀត ដូច
ជ្របេភទរកុខជតិពពួកេ ម  រកុខជតិវល្លិ៍ែផ្លចេងក ម និងចុល្រពឹក ជេដើម។  េគមិន គ ល់េឈម ះកនុង
្រសុក ចំេពះពពួកេ ម េ្រចើន្របេភទែដលដុះេនតំបន់ លេ ម េនះេទ ដូចជ Rhynchospora rubra, 
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Ischaemum indicum, Mnesithea mollicoma, Eremochloa ciliaris, Fimbristylis distycha, Burmannia 
wallichii, Burmannia coelestis, Eriocaulon truncatum។ រកុខជតិពពួកេ ម េផ ងេទៀត និងរកុខជតិតូ
ចៗ្រតូវបន ងេ យចហួយ (Curcuma petiolata, Zingiberaceae) និងវល្លិ៍ជុយ (Streptocaulon 
juventas, Asclepiadaceae)។ ចុល្រពឹក ខ្លះ កូនេឈើតូចៗ និងេដើមេឈើមួយចំនួនដុះរេង្វើលៗជ្រកុមតូ
ចៗ មនដូចជទឹកេ ះខ្ល តូច (Holarrhena curtissii, Apocynaceae), ភ្លូបត (Dillenia hookeri, 
Dilleniaceae), ្រពលចន្លុះ (Corona auriculata, Malvaceae), ង ង ចម៍កូនញ៉ (Cratoxylon 
formosum, Hypericaceae), ៃដខ្ល  (Gardenia angkorensis, Rubiaceae), ្រ ច (D. intricatus, 
Dipterocarpaceae), ្រតេសក (Peltophorum dasyrrhachis, Caesalpinioideae)។  េដើមេឈើទំងេនះ
ក្រមនឹងលូត ស់ដល់េពញវយ័ ស់ េ យ រតំបន់ លេ ម េនះេកើតមនេភ្លើងេឆះៃ្រពបងកេ យ
មនុស ជេរៀង ល់ឆន ំ។ 



44 
 

 
របូភព 5 ន ម នេជើងដំរ ី ម លេ ម  កនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ 
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្របេភទេដើមេឈើសំខន់ៗ 

            េដើមេឈើចំនួន១៣្របេភទកនុងចំេ មេដើមេឈើសរបុចំនួន៥៣០្របេភទ ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ី
្រកហមរបស់អងគករ IUCN (សូមេមើល ង 2)។ ្របេភទេដើមេឈើទំងេនះរមួមនេបង (Afzelia 
xylocarpa), េផ្ត ក (Anisoptera costata), ្របង (Cycas siamensis), នងនួន (Dalbergia olivery), ្រក
ញូង (Dalbergia cochinchinsis), េឈើទលទឹក (Dipterocarpus alatus), យងេដង (Dipterocarpus 
costatus), គគីថម (Hopea ferrea)   គគីេម  (Hopea odorata), ្រចម៉ស្រតង់/ពេពល (Hopea recopei), 
្រសល់ស្លឹកពី (Pinus merkusii), ធនង់ (Pterocarpus macrocarpus), ពេពល (Shorea roxburghii)។ 
េដើមជ៍រជុង (Shorea guiso) ក្ល យជ្របេភទេឈើក្រមែមនែទន េ យ រែតឥទធិពលៃនករកប់យក 
្រជុលហួសេហតុេពកកលពីអំឡុង១០េទ១៥ឆន ំកន្លងេទ បុ៉ែន្តមិន្រតូវបន ក់េនកនុងបញជ ី្រកហម 
របស់អងគករ IUCN េទ រឯីេដើមកេកះ (Sindora siamensis) បចចុបបននេនះ ក៏សថិតេ្រកមករគ្រមម
កំែហងេ យ រកប់យកពីកនុងៃ្រពេ្រចើនេពកផងែដរ។ េនេពលបចចុបបននេនះ ្របេភទែដលេនសមបូរ 
បំផុតមនេ្រចើន គឺ្រសេ  (Lagerstroemia calyculata) ែដលកំពុងរងករកប់យកយ៉ងសេមបើម 
េហើយ ច្របឈមនឹងករគ្រមមកំែហងនេពលអនគត។ េដើមេឈើចំនួន៥្របេភទេផ ងេទៀត ែដល
មនចំនួនជមធយម េនតំបន់ៃ្រពឡង់មន គឺេផ្ត ក (Anisoptera costata), ្របង (Cycas siamensis), 
េឈើទលទឹក (Dipterocarpus alatus), េឈើទល្រគឹះ (Dipterocarpus costatus) និងពេពល (Shorea 
roxburghii)។ េដើម្រសល់ស្លឹងពីរ (Pinus murkusii)  េនមនចំនួនេ្រចើនេនេឡើយេនកនុងៃ្រព្រសល់និង
ស្លឹកធំច្រមុះ។ 

 
             ្របេភទេដើមេឈើទុកជសំខន់របស់ជតិសរបុចំនួន១២កនុងចំេ ម២១ ែដលកំពុង្របឈម
នឹងករ្រពួយបរមភស្រមប់ករអភិរក  ែដលបនកំណត់េ យរដ្ឋបលៃ្រពឈ ៃន្រកសួងកសិកមម រកុខ  
្របមញ់ និងេន ទ (FA’s Tree Monographs 2004)។ កំពុងមនវត្តមនដុះេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់។ 
្របេភទេដើមេឈើទំងេនះរមួមនេបង (Afzelia xylocarpa), េ្រចស (Albizia lebbeck), ែឆកែ្រសង 
(Canang latifolia), ្រកញូង (Dalbergia cochinchinensis), នងនួន (Dalbergia oliveri), អងគត់េខម  
(Diospyros bejaudii), េឈើេខម  (Diospyros crumenata), ្រ វ (Fagraea fragrans), ៃដខ្ល  
(Gardenia angkorensis), គគីេម  (Hopea odorata), ្រសល់ស្លឹកពីរ (Pinus merkusii), ពេពល 
(Shorea roxburghii)។ ្របេភទេដើមេឈើ ទុកជសំខន់បំផុត្របមណជ៧៥% ៃនចំនួន២០្របេភទ 
ែដលបនកំណត់េ យគេ្រមង្រគប់ពូជេឈើកមពុជៃនរដ្ឋបលៃ្រពេឈើកលពីឆន ំ២០០៣ ក៏្រតូវបនេគ
្របទះេឃើញមនេនតំបន់ៃ្រពឡង់ផងែដរ។ 
 



46 
 

ង 2 ថ នភពៃន្របេភទរកុខជតិសំខន់ៗរបស់កមពុជេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ 

រកុខជតិ 
េសៀវេភ្រកហម 
របស់ IUCN  ថ នភពេនៃ្រពឡង់ 

េឈ
មះរ

កុខជ
តិ 

ភ
េ

កន ុង
្រស

កុ 

ជិត
ផុត

ពូជ
 

ខ្ល
ំង 

ជិត
ផុត

ពូជ
 

ង
យ

រង
េ្រគ

ះ 

គម
នវ

ត្តម
ន 

ក្រ
មម

ន 
ស់

 
ក្រ

មម
ន 

 

ម
នជ

មធ
យម

 

ម
នជ

ទូេ
ទ

 

Afzelia xylocarpa      េបង  EN   1    
Aglaia pleuropteris    គម ន CR   1     
Anisoptera costata    េផ្ត ក  EN     1  
Aquilaria crassna      ចន់្រគឹ ន  CR   1     
Cycas siamensis       ្របង   VU    1  
Dalbergia olivery       នងនួន  EN   1    
Dalbergia 
cambodiana         គម ន  EN  1     

Dalbergia 
cochinchinsis           ្រកញូង   VU    1  

Dipterocarpus 
alatus           េឈើទលទឹក  EN     1  

Dipterocarpus 
baudii          គម ន CR   1     

Dipterocarpus 
costatus           យងែដង  EN     1  

Dipterocarpus dyeri  េឈើទលឆងរ  EN  1     
Dipterocarpus 
turbinatus            

េឈើទលដង់ 
េឈើទលកូ 

CR   1     

Hopea ferrea          គគីរថម  EN    1   
Hopea helferi         គគីរែដក CR   1     
Hopea latifolia         គម ន CR   1     
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Hopea odorata          គគីេម    VU  1    
Hopea pedicellata     គម ន  EN  1     
Hopea pierrei           គគីរខ ច់  EN  1     

Hopea recopei          ្រចម៉ស្រតង់/
ពេពលl 

 EN     1  

Hopea siamensis      គម ន CR   1     
Intsia bijuga          កេកះែ្រពក   VU 1     
Mangifera flava         គម ន   VU 1     
Pinus merkusii          ្រសល់ស្លឹកពីរ   VU     1 
Pterocarpus 
macrocarpus          ធនង់   VU  1    

Shorea henryana      គម ន  EN  1     

Shorea hypochra      គគីរភនង់/ កំ
ញ៉ន់ 

CR   1     

Shorea roxburghii     ពេពល  EN     1  

Shorea thorelii          េខច / ផចឹក
ឧត្តម 

CR   1     

Vatica cinerea          គម ន  EN  1     
Sindora siamensis កេកះ គម ន គម ន គម ន   1   
Sindora siamensis កេកះ គម ន គម ន គម ន     1     
Shorea guiso ជ័រចុង គម ន គម ន គម ន   1       
 
                 ៃ្រពេ្រ ងជំទឹកេនៃ្រពឡង់ គឺជៃ្រពែដលមនលកខណៈពិេសសពីធមមជតិែដលមនែត
មួយគត់ េ យផ្តល់ជកែន្លងរស់េនរបស់្របេភទសត្វនិងរកុខជតិែដលរស់េនកនុងទឹកនិងេនេលើេគក
ជេ្រចើន្របេភទ គឺស្រមប់្រជកេកន និងជ្របភពចំណី រ ក៏ដូចជផ្ដល់នូវមុខងរេអកូឡូសីុដ៏មន
តៃម្ល។ េយង មករសិក ្រ វ្រជវពីមុនេ យបរ ិ ថ នវទូិនិងរកុខវទូិននបនឲយដឹងថ ៃ្រពេ្រ ង
ជំទឹកមនលកខណៈខុសគន ពីៃ្រពជំទឹកេនបឹងទេន្ល បនិងេនសទឹងែសន េបើនិយយពីសមសភព
របយរកុខជតិ និងរចនសមព័នរកុខជតិ  (McDonald 2004)។ 
 
           េបើគិតពីលកខណៈបរ ិ ថ ន ន្របព័នធៃ្រពេឈើេនៃ្រពឡង់គឺជជ្រមកដ៏សុខ ន្តស្រមប់សត្វ
ៃ្រពនិងរកុខជតិ និងជជ្រមករបស់ពពួកថនិកសត្វធំៗ ដូចជដំរ ី ទេន ង េគៃ្រព និងខ្ល ឃមុំ ្រពមទំង
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្របេភទសត្វៃ្រពបេងគ លេផ ងៗេទៀត (Olsson and Emmett 2007)។ ្រកុមអនក្រ វ្រជវបនសេងកត
េឃើញថ េដើមេឈើែដលមន យុកលយូរឆន ំ និងមនកមពស់ខពស់ៗ ែដលដុះេនកនុងៃ្រពផ្តល់ជជ្រមក
ដ៏សំខន់ស្រមប់្របេភទសត្វ និងរកុខជតិេផ ងៗ។ ភគេ្រចើនៃន េដើមេឈើទំងេនះ គឺជទីពំនក់របស់
្របេភទខុសៗគន ៃនពពួករកុខជតិេអពីភិត ដូចជអរគីេដ បណ្ណងគជតិ រកុខជតិវល្លិ៍ ែស្ល លីែកន និងពពួក
សត្វមួយចំនួន ដូចជពពួកជីងចក់ បក ីេធ្វើសំបុក និងពពួកសត្វល្អិត។ ្របេភទ ទំងេនះក៏ក្ល យជ
្របភព រ ស្រមប់ភវរស់ធំជង។ េ យមិនគិតពីចំនួនៃ្រពេឈើែដលេនេសសសល់េផ ងេទៀត 
ករថយចុះៃនបរមិណេដើមេឈើទំងេនះ ចបំផ្ល ញជីវៈច្រមុះឲយហិនេ ចបន។  
 
            ៃ្រពឡង់ គឺជៃ្រពែដលសមបូរេទេ យធនធនជីវ ្រស្តែដល្រទ្រទង់ដល់ជីវភពរស់េន 
របស់សហគមន៍ ្រស័យេលើៃ្រពេឈើ ក៏ដូចជរមួចំែណកដល់ករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចជតិ មរយៈករ
នំេចញអនុផលៃ្រពេឈើ (NTFP) និងេស កមមបរ ិ ថ នេផ ងៗេទៀត។ គួរកត់សមគ ល់ផងែដរថ្របេភទ 
េដើមខ្លុងែតបងចំនួន៥្របេភទ គឺពិតជមន រៈសំខន់ខ្ល ំង ស់ស្រមប់សហគមន៍ែដលរស់េន 
កនុងតំបន់ៃ្រព និងពឹង ្រស័យេលើៃ្រពេឈើ។ ្របេភទទំងេនះរមួមន្របេភទេដើមេឈើផ្តល់ជ័រ វចំនួន៣
្របេភទគឺេឈើទលបងគួយឬនងែដង្រកហម (Dipterocarpus costatus), េដើមេឈើទលបយ (D. 
alatus) និងេដើម្រ ច (D. intricatus)  និង្របេភទផ្តល់ជ័ររងឹ២្របេភទគឺផចឹក (Shorea obtusa) និងេដើម
ងំភនំ (S. siamensis)។ ្របភពជ័រមួយកនុងចំេ ម្របភពជ័រសំខន់ៗៃនេដើមេឈើទលបងគួយ (D. 

costatus), េដើម្រ ច (D. intricatus) និងេឈើទលបយ (D. alatu) ្រតូវបនទញយកផលពីតំបន់
េទសភពេនះ។ ឈមួញកនុង្រសុកបន្របប់្រកុមអនក្រ វ្រជវថ ជ័រេឈើ វចំនួន ១០.០០០ កន (មួយ
កនេសមើ៣០លី្រត ឬេសមើ២៨គីឡូ្រកម) ែដលអនកភូមិចំនួន៤ (ភូមិសពុង បដិវត្តិ ភញ ក់រលឹក និងែ្រស ល) 
បនផគត់ផគង់ជេរៀង ល់ឆន ំេទដល់ឈមួញក ្ត ល៤នក់ េនកនុងភូមិ២ គឺភូមិភញ ក់រលឹក និងភូមិែ្រស
ល។ ជ័រេឈើេនះ្រតូវបនដឹកជញជូ នេទកន់េដបូ៉ធំេនកនុង្រសុកែឆបៃនេខត្ត្រពះវ ិ រស្រមប់ែកៃចន
បែនថម និងនំេចញេទកន់្របេទសេវៀត ម និង្របេទសៃថ ( មរយៈករទំនក់ទំនងព័ត៌មន
ជមួយឈមួញ្របកបរបរទិញជ័រេឈើកនុង្រសុក េនភូមិភញ ក់រលឹក កលពីៃថងទី១១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៤)។ 
េ្របងជ័រេឈើែដលបនពីេដើម្រសល់ស្លឹកពីរ (Pinus murkusii) ក៏្រតូវបនសហគមន៍េនេខត្តកំពង់ធំ
ច្រមញ់យកផងែដរកលពីមុន បុ៉ែន្តក៏្រតូវបនបញឈប់េទវញិ េ យ រករទញផលជ័រេឈើេនះ 
បនប ្ត លឲយេដើម្រសល់ទំងបុ៉នម ន្រតូវងប់អស់ជេ្រចើន ( មរយៈករទំនក់ទំនងព័ត៌មនជមួយ
អតីត្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ កលពីៃថងទី១២ ែខធនូ ឆន ំ២០១៤)។ 
  
              ្របេភទអនុផលៃ្រពេឈើមួយចំនួនេទៀត ឧទហរណ៍ដូចជ្រក ញៃបតង ទឹកឃមុំ េផ្ត  ឫស ី 
ជ័ររងឹ ែផ្លេឈើៃ្រពជេដើម ចផ្តល់ជ្របភពធនធនដ៏ចំបច់ស្រមប់ទំងករចិញច ឹមជីវតិ ទំងករ្រប ក
បរបរពណិជជកមម។ បចចុបបននេនះមិនមនត្រមូវករទីផ រកនុង្រសុកស្រមប់អនុផលៃ្រពេឈើទំងេនះេទ 
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បុ៉ែន្តមនត្រមូវករេលើទីផ រអន្តរជតិ។ ៃ្រពឡង់ក៏ជជ្រមកៃនរកុខជតិឱសថ ដូេចនះ មន រៈ
្របេយជន៍ ស់ស្រមប់ករ្រ វ្រជវខងវទិយ ្រស្តនេពលអនគតេទ មវស័ិយពក់ព័នធ។ 
  
               េបើគិតពីលកខណៈជល ្រស្ត ៃ្រពឡង់បនេដើរតួនទីជតំបន់ៃផទរងទឹកេភ្ល ងយ៉ងសំខន់ 
ស្រមប់បឹងទេន្ល ប និងទេន្លេមគងគ ្រពមទំងរមួចំែណកបនមួយក្រមិតធំ ដល់ករ្រគប់្រគងទឹកជំនន់ 
នរដូវវស កនុងរ ងែខសី  និងែខកញញ  (Schmidt L. & Thailade I., 2010)  ក៏ដូចជផ្តល់នូវេស កមម 
បរ ិ ថ នដ៏ល្អ្របេសើរផងែដរ។ យ៉ង មិញ ៃ្រពឡង់ក៏បនរមួចំែណកយ៉ងធំេធងកនុងករស្រមប
ស្រមួលទឹកេ្រកមដីនរដូវ្របំងែថមេទៀតផង។ 
 
                ជរមួ េគេឃើញចបស់ ស់ថៃ្រពឡង់ពិតជផ្តល់នូវ រ្របេយជន៍ជេ្រចើនយ៉ង ទំង
ស្រមប់ករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច និងតុលយភព កសធតុេនកនុង្រសុក។ 
 

 
របូភព 6 ករកត់េដើមេឈើយកជ័រថមី េនតំបន់ៃ្រពឡង់ 
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របូភព 7 តំណក់ជ័រេឈើ េនតំបន់ៃ្រពឡង់ 

 

 
របូភព 8 ទី ងំៃ្រពជំទឹកែដលសមបូរ េដើមេផ្ត  េនតំបន់ៃ្រពឡង់ 
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កចិ ចពិភក  
ក ្ត គ្រមមកំែហង 
                   េបើេយង មករសេងកតរបស់្រកុមអនក្រ វ្រជវបនឲយដឹងថ មនក ្ត ជំរញុ៤ចំនុច សំ
ខន់ៗែដលនំឲយមនកប់ៃ្រពេឈើេនតំបន់ៃ្រពឡង់ កនុងេនះរមួមនករែកែ្របដីៃ្រពេទជដីស្រមប់
្របកបរបរកសិកមមេនកនុងទ្រមង់ជដីសមបទនេសដ្ឋកិចច  រមួមនទំងករ ំដំ ំេកសូ៊ និងករេធ្វើ

ជីវកមមរកុរកែរម៉ស ករេធ្វើកសិកមមខន តតូចគម ន្របសិទធភពរបស់សហគមន៍ និងករេធ្វើ ចំ ក
្រសុកចូលមករស់េនកនុងតំបន់ៃ្រព ករកប់េឈើដ៏េ្រចើនសនធឹកសនធ ប់ែដលមិន ចករពរបនពី
សំ ក់អនកែដលរស់េនកនុងសហគមន៍េនះ និងអនកែដលមកពីេ្រកសហគមន៍។ 
 
                 ករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចជេ្រចើនទំងេនកនុង និងេនជប់តំបន់ៃ្រពឡង់ ្រតូវបនផ្តល់ 
េទឱយ្រកុមហុ៊នបរេទស និង្រកុមហុ៊នកនុង្រសុកស្រមប់ករេធ្វើ ជីវកមមរកុរកែរ ៉ និងសកមមភព កសិ
ឧស ហកមម (្របភព Aruna 2009 & Allan Michaud 2013) ែដលជករបែនថមសមព ធ យ៉ងធងន់ធងរដល់
ករខូចេរចរលឹៃន ន្របព័នធ។ ករផ្តល់ដីសមបទនមួយចំនួនសថិតេនកនុង តំបន់ែដលមនគុណតៃម្លជី
វៈច្រមុះម ល (្របភព NGO Forum 2013)។ តំបន់ដ៏ធំមួយែដលមនទី ំងសថិតេនកនុងឃំុដំកំែប
ត ្រសុកស ្ត ន់ ្រតូវបនកប់ឈូសឆយទំង្រសុងស្រមប់ ំ ដំ ំេកសូ៊ (ibid)។ ជធមម េទ
េហើយេនទូទំង្របេទសកមពុជ បុគគលិកសន្តិសុខ និងកមមករ ែដល្រកុមហុ៊នបនជួលឲយបេ្រមើករងរ
េនទីេនះ ក៏បនរមួចំែណកពក់ព័នធកនុងករបរបញ់សត្វៃ្រព ករកប់េឈើ និងករេន ទខុសចបប់។ 
 
                 ករជីកកកយរកុរកែរម៉ស បនេធ្វើេឡើងទំង្រគួ រសហគមន៍ និង្រកុមហុ៊ននន ែដល
បនទទួល ជញ ប័ណ្ណេធ្វើ ជីវកមមរកុរកែរពី៉ ជរ ្ឋ ភិបល ( មរយៈករសេងកតេ យផទ ល់ និងករ

កសួរព័ត៌មនពីសមជិកសហគមន៍ កលពីៃថងទី៣០ ែខធនូ ឆន ំ២០១៤)។ ភនំជីែដលសថិតកនុង 
ភូមិ ្រស្ត្រសុក ្ត ន់ ្រតូវបនេគ គ ល់ចបស់ថមនករ ជីកកកយរកុរកែរម៉សពីសំ ក់្របជ
សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងសថិតេនេ្រកមករេធ្វើ ជីវកមមរបស់្រកុមហុ៊នចិន (Aruna 2009)។ េនមន
តំបន់ជីករកុរកែរតូ៉ចៗមួយេទៀតសថិតេនភូមិដំបូកស ជប់នឹងភូមិកំពង់ដំរ ី ឃំុបឹងចរ ្រសុកសំបូរ ក៏្រតូវ
បនេធ្វើេឡើងទំង្រគួ រសហគមន៍ ឬ្រកុមហុ៊នចិន ( មរយៈករសេងកតេ យផទ ល់ និងករ កសួរ
ព័ត៌មនពីសមជិកសហគមន៍ កលពីៃថងទី៣០ ែខធនូ ឆន ំ២០១៤)។ តំបន់ជីកែរេ៉នះមនទី ំង
ភូមិ ្រស្តសថិតេនជប់តំបន់ៃ្រពឡង់ែតម្តង។ ផទ ំងថម្រតូវបន យបំែបក និងែរងកកយ្រតងយកម
ស។ មនករ យករណ៍ថ មនករេ្របើ្របស់ រធតុគីមីកនុងករទញយកែរម៉ស េនកនុងតំបន់េនះ
ផងែដរ  ( មរយៈករ កសួរព័ត៌មនពីសមជិកសហគមន៍ កនុងឃំុបឹងចរ កលពីៃថងទី៣០ ែខធនូ ឆន ំ
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២០១៤)។ ករប៉ន់ ម នេលើករផ្តល់ដីសមបទនស្រមប់រកុរកែរ ៉មនបង្ហ ញេនកនុងែផនទី៧ ែដលជ
្របភពបនមកពីទិននន័យអំពីករអភិវឌ េបើកចំហ (Open Development ឆន ំ២០១៥)។ 
 

 

ែផនទី  7 ករផ្តល់ដីសមបទនរកុរកែរ ៉និងឆន ំៃនករផ្តល់ ជញ បណ្ណេធ្វើ ជីវកមម 
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(េយង មករសេងកតរបស់្រកុម្រ វ្រជវ) អនកភូមិ្រគប់ភូមិទំងអស់ែដល្រកុមករងរ្រ វ
្រជវបនចុះេទជួបសួរនំ សុទធែតមនជប់ពក់ព័នធនឹងករកប់េឈើនេពលបចចុបបនន េដើមបីយកេទ 

ងសង់លំេន ្ឋ ន និងលក់េនទីផ រកនុង្រសុក។ េឈើ្រតូវបនកត់ និងេ្រច កជបនទះៗ េ យករ
េ្របើ្របស់រ រ រេឈើ រចួដឹកជញជូ នេចញពីកនុងៃ្រពចូលេទកនុងភូមិ។ េគយន្ដ និងជួនេពលខ្លះរថ
យន្តែកៃចនេ យខ្លួនឯង្រតូវបនេ្របើ្របស់េធ្វើជមេធយបយកនុងករដឹកជញជូ នេឈើ ែដលកប់រចួ ជ
ជងករេ្របើ្របស់រេទះេគ ( មរយៈករទំនក់ទំនងព័ត៌មនជមួយសមជិក សហគមន៍កនុងឃំុធម  
កលពីៃថងទី១៨ ែខកុមភៈ ឆន ំ ២០១៥)។ ករកប់េឈើេ្រចើនែតេធ្វើេឡើងេនរដូវ្របំង េ យ ររដូវេនះ
មនអំេ យផលងយ្រសួលកនុងករដឹកជញជូ នេឈើពីកនុងៃ្រព។ មករ យករណ៍បនឲយដឹងថ 
ភូមិធម  ឃំុធម  សថិតេនកនុងភូមិ ្រស្តៃ្រពឡង់ ្រតូវបនេគកប់យកេឈើ្របមណជ៧០ែម៉្រតគូបជេរៀង
ល់ៃថងនរដូវ្របំង ( មរយៈករទំនក់ទំនងព័ត៌មនជមួយ្រកុម្របឹក ឃំុធម  កលពីៃថង១៨ ែខកុមភៈ 

ឆន ំ២០១៥)។ ្របសិនេបើគម នករយកចិត្តទុក ក់ទប់ ក ត់ ករកប់េឈើេន មភូមិទំងអស់ៃនេខត្ត
ទំង៤េនជំុវញិតំបន់ៃ្រពឡង់េទេនះ ករកប់េឈើខន តតូច េ យ្រគួ រ្របជសហគមន៍ ចេកើត
េឡើងកន់ែតេ្រចើនេឡើងៗជក់ជមិនខន។ ករកប់េឈើមិន្រតឹមែតប ្ត លឱយបត់បង់េដើមេឈើដ៏
មនតៃម្លែតបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តក៏ជករបំផ្លិចបំផ្ល ញរកុខជតិែដលេនជំុវញិេនះផងែដរ ដូចជកូនេទើបដុះ 
និងរកុខជតិតូចៗដៃទេទៀត និងេធ្វើឲយគម្ល តៃ្រព្រតូវេបើកចំហ ជេហតុប ្ត លឲយ្របេភទរកុខជតិ ត
តបតននងយ្រសួលេ្រជ តែ្រជក។ េលើសពីេនះេទេទៀត ្របសិនេបើមនករកប់ៃ្រពេកើតេឡើងជបន្ត
បនទ ប់េនកនុងតំបន់ដ៏ធំ មួយ នឹង ចប ្ត លឲយមនេភ្លើងេឆះៃ្រពមិនខន។ ភគេ្រចើនៃន្របេភទ
េឈើ្របណីតមនតៃម្លដូចជេឈើ្រគញូង ែដលបនក្ល យេទជ្របេភទេឈើក្រម ស់រចួេទេហើយ
េហើយអនកកប់េឈើបនបែង្វរករែស្វងរក្របេភទេឈើមនតៃម្លបំផុតបនទ ប់ពីេឈើ្រគញូងេនះ។ េដើម
្រសេ  (Largestroemia calyculata) ែដលដុះេនកនុងៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង និងៃ្រពរេបះច្រមុះ 
ទំនងជនឹង្រតូវកប់យ៉ងេ្រចើនសនធឹកសនធ ប់ជបន្តេទៀត (ibid)។ ្របេភទៃ្រពេនះនឹងក្ល យជងយ
្របឈមនឹងេភ្លើងេឆះៃ្រពនេពលអនគតដ៏ខ្លី េ យ រែតមនកេមទចកកសំណល់ជេ្រចើន ែដលេន
េសសសល់បនទ ប់ពីកប់េឈើរចួ។ េភ្លើងេឆះៃ្រពែដលេកើតេឡើងេនកនុងៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង នឹង
បំផ្ល ញ ន្របព័នធទំងមូល និងេធ្វើឱយខូចសមសភពរកុខជតិ េ យ រែតករ តតបតពីសំ ក់
្របេភទរកុខជតិ្រជុះស្លឹក្របចំឆន ំចែម្លកៗ បនទ ប់ពីអស់ៃ្រពចស់ៗ។ 

  
្រកុមអនក្រ វ្រជវ ក៏បន្របទះេឃើញថមនករ្របកបរបរកសិកមមខន តតូចេន មតំបន់មួយ

ចំនួនៃនៃ្រពឡង់ផងែដរ។ ករ្របកបរបរកសិកមមខន តតូចទំងេនះ ភគេ្រចើនសថិតេនកនុងតំបន់ៃ្រព 
រេបះ ៃ្រពរេបះច្រមុះ និងៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង ែដលសុទធសឹងជៃ្រពែដលសមបូរេទេ យេដើម
េឈើមនតៃម្លខពស់។ ចំែណកដ៏តូចមួយចំនួនៃនៃ្រពេ្រ ងជំទឹកេនចំក ្ត ល្រទូងៃ្រពឡង់ ែដល
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មនទី ំងសថិតេនកនុងភូមិភញ ក់រលឹក មដងផ្លូវេទភូមិសពុង េឃើញថមនសកមមភពកប់ឆក រៃ្រពថមីៗ
េនេឡើយ េ យមិនដឹងថកនុងេគលបំណងអ្វីេទ។ 

្រកុមអនក្រ វ្រជវបនសេងកតេឃើញថបចចុបបននេនះ ្រគួ រជេ្រចើនែដលគម នដីធ្លី ឬ្រកុម
្រគួ រែដលបនកន់កប់ដីធ្លីតិចតូចស្រមប់្របកបរបរកសិកមម បនេធ្វើចំ ក្រសុកចូលេទរស់េន
តំបន់ៃ្រព ែដលមន ្របជជនតិចេនេឡើយ កនុងេគលបំណងែស្វងរកដីស្រមប់ ំដំ ំ្រសូវ ំ
ដំ ំេកសូ៊ សែណ្ត ក ដំឡូងមី េដើម ្វ យចនទី និងដំ ំយកផលដៃទេទៀត េដើមបី្រទ្រទង់ជីវភពរស់
េនរបស់ពួកេគ។ ចំែណកសកមមភពែដលេកើតមនជទូេទេន មតំបន់េផ ងេទៀតៃន្របេទសកមពុជ
េនះ គឺករទិញដីពី្របជសហគមន៍មូល ្ឋ នរបស់ជនចំ ក្រសុក បនទ ប់មកក៏ចប់េផ្តើម ំដុះដំ ំ
េផ ងៗរបស់ខ្លួន ែដលបញ្ហ េនះ្រតូវេគសង ័យថកំពុងេកើតមនេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់។ ្រសេដៀងគន
េនះែដរ ្រគួ រ្រកី្រកែដលេធ្វើចំ ក្រសុកមកពី ្រសុកេផ ងៗ ឬេខត្តេផ ងៗ ែតងរពឹំងថ ចែស្វងរក
ទី ំង្រជកេកន មួយេនកនុងៃ្រព រចួចប់េផ្តើមកប់ឆក រៃ្រពេ យខ្លួនឯងស្រមប់េធ្វើជលំេន ្ឋ ន 
និងេធ្វើកសិកមមែតម្តង។ សូចនករននបនបង្ហ ញថករឈូសឆយដីៃ្រពនឹងបន្តេកើតមនជដ ប 
្របសិន គម នករ្រគប់្រគងឲយបន្រតឹម្រតូវេទេនះ។ 

 
ករគ្រមមកំែហងមួយេទៀតេទេលើធនធនធមមជតិែដលមិនជប់ពក់ព័នធេ យផទ ល់ជមួយ

នឹងករគ្រមមកំែហងដល់ៃ្រពេឈើេនះគឺ ករេន ទខុសចបប់េ យេ្របើ្របស់អគគិសនីឆក់។ ករ
េន ទែបបេនះ ចប៉ះពល់េ យ្របេយងដល់ៃ្រពេឈើ ពីេ្រពះេនេពលែដលបូ៉ពុយ សយុង្រតី 
េនកនុងតំបន់េនះធ្ល ក់ចុះ េនះជេហតុេធ្វើឲយអនក្រសុក្រតូវចប់យកមុខរបរកសិកមម និងមុខរបរកប់េឈើ 
េដើមបីេ ះ្រ យជីវភពរស់េនរបស់ខ្លួនេទវញិ។ េសទើរែត្រគប់្រកុម្រគួ រ ក៏ដូចជសមតថកិចចមូល
្ឋ នែដលរស់េនកនុងភូមិធម  សុទធែតបនេ្របើ្របស់ឧបករណ៍េន ទឆក់េ យអគគិសនី ( មរយៈ

ទំនក់ទំនងព័ត៌មនជមួយសមជិកសហគមន៍ ភូមិធម  កលពីៃថងទី១២ ែខធនូ ឆន ំ២០១៤)។ ្រតីេងៀត្រតូវ
បន ដឹកជញជូ ន មមូ៉តូជេរៀង ល់ៃថងេចញពីេខត្ត្រពះវ ិ រសំេ មកភូមិធម  និងភូមិេផ ងេទៀតបន្តេទ
ភូមិសពុង និងឆ្លងកត់តំបន់្រទូងៃ្រពឡង់ េដើមបីយកេទលក់ឱយអនករស់េនកនុងៃ្រព ែដលធ្ល ប់ែតពឹង

្រស័យេលើ ច់្រតីយ៉ងហូរេហៀរេនកនុងតំបន់ែដលពួកេគរស់េន (ibid)។ 
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របូភព 9 ករកប់ៃ្រពេឈើ និងករដុតៃ្រព េនតំបន់ៃ្រពឡង់ 

 
 

 
របូភព 10 ករកប់ៃ្រពេឈើ និងករដុតៃ្រព េនតំបន់ៃ្រពឡង់ 
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ករផ្តលជ់អន ុ សន ៍
➢គួរផ ព្វផ យអនុ្រកឹតយស្តីពីករបេងកើតតំបន់ៃ្រពករពរនិងអភិរក ជីវៈច្រមុះ "ៃ្រពឡង់" ែដលមន 
ៃផទដីសរបុ៤៨០.០០០ហិក  ែដលនឹង្រតូវអនុម័តេ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និង្រតូវអនុវត្តឲយ
មន្របសិទធភពកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់។ 
 
➢គួរព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ស្តីពីបទេលមើសៃ្រពេឈើ ករ្របមញ់ និងករេន ទខុសចបប់ ឲយបន
ជបនទ ន់ េដើមបីកត់បនថយសមព ធែដលេចះែតបន្តេកើតមនេទេលើធនធនធមមជតិ។ 
 
➢គួរបេងកើនករយល់ដឹងអំពីអនុ្រកឹតយ និងចបប់ៃ្រពេឈើ ក៏ដូចជគុណតៃម្លដ៏ធំេធងៃន ន្របព័នធ 
តំបន់េទសភពៃ្រពឡង់ និងេសដ្ឋកិចចកនុងតំបន់េនទូទំងសហគមន៍កនុងេខត្តចំនួនបួនេនះ។ គួរ
បញចូ លេទកនុងកមមវធីិសិក អប់រសំ្តីពីបរ ិ ថ ន មរយៈករបេ្រង ន ផទ ំងរបូភពឬែខ ភពយន្តខ្លី
េដើមបីអប់រសិំស នុសិស ឲយយល់ដឹងពីគុណតៃម្លៃនៃ្រពេឈើ សត្វៃ្រព និងបរ ិ ថ នេនជំុវញិតំបន់
ែដលពួកេគកំពុងរស់េន។ 
 
➢គួរអនុញញ តឲយមនករចូលរមួពក់ព័នធពីភគីសំខន់ៗ ជពិេសស្របធនភូមិ ្រកុម្របឹក ឃំុ 
នគរបលឃំុ ម្រន្តីេយធ និង្របជសហគមន៍ ទក់ទងនឹងករករពរ និងករ្រគប់្រគងៃ្រពឡង់។ 
ភគីទំងេនះគួរែតបនចូលរមួេនកនុង្រគប់សកមមភពទំងអស់ ប់ចប់ ំងពីករផ ព្វផ យករ
យល់ដឹង រហូតដល់ករចូលរមួកនុងភរកិចចលបតៃ្រព េ យមិនគិតពីករចំ យ និងក្រមិតៃនឆ
នទៈចូលរមួជក់ែស្តងែដលពួកេគមន។ វធីិជយុទធ ្រស្តេនះនឹង ចផ្តល់នូវលទធផលរយៈេពល
ែវងស្រមប់ករករពរៃ្រពឡង់ផងែដរ។ 
 
➢គួរេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េទេលើត្រមូវកររបស់អនកភូមិ និងអនករស់េន មឃំុនីមួយៗ កនុង
តំបន់ៃ្រពឡង់ ក៏ដូចជករកំណត់ឲយបនចបស់ ស់អំពី្រពំតំបន់ស្រមប់េធ្វើជដីកសិកមម ស្រមប់
ករ ំងទីលំេន និងស្រមប់រក ទុកជៃ្រពប្រមុង។ គួរបេងកើតឲយបនកន់ែតេ្រចើននូវសហគមន៍
ៃ្រពេឈើ េដើមបីធនមិនឲយេកើតមនផលរខំនេ យ រករែ្រប្របួលេលើករេ្របើ្របស់ដីេន ម
តំបន់ែកបរៗភូមិ ក៏ដូចជេដើមបីធនេលើករេ្របើ្របស់តំបន់េទសភពេនះ ្របកបេ យនិរន្តរភព 
និងស្រមបេធ្វើជ្រទនប់ករពរៃ្រពផងែដរ។ 
 
➢គួរេធ្វើយ៉ង ឲយ្របជសហគមន៍ែដលពឹង ្រស័យេលើៃ្រពេឈើេនតំបន់ៃ្រពឡង់ ច្របកប
របរចិញច ឹមជីវតិបនេ្រចើនយ៉ង មរយៈករេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវករ្របកបរបរកសិកមម េអកូ
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េទសចរណ៍ និង្របព័នធកសិកមមអតិផល និងករែណនំបង្ហ ញអំពី្របព័នធកសិរកុខកមមែដលមនគុណ
្របេយជន៍្របេសើរជងស្រមប់ករចិញច ឹមជីវតិកនុង្រគួ រ។ គួរេលើកកមពស់ករអភិវឌ អនុផលៃ្រព
េឈើ មរយៈវធីិ ្រស្តេផ ងៗដូចជ មរយៈបេចចកេទស្របមូលផល ្របកបេ យនិរន្តរភព 
ករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈស្តីពីករបេងកើនផលិតផល និងករបេងកើតឲយមនទីផ រលក់។ 
 
➢គួរ ក់បញចូ លគេ្រមងកត់បនថយករបំភយឧសម័ន និងករខូចេរចរលឹៃនៃ្រពេឈើ (REDD +) 
ែដលបនសិក ្រ វ្រជវកលពីឆន ំ២០១១ ចូលេទកនុងែផនករ្រគប់្រគងតំបន់េទសភពេនះ។ 
 
➢គួរេគៀងគរមូលនិធិឲយបន្រគប់្រគន់េដើមបីគំ្រទដល់សកមមភពខងេលើេនះឱយមន្របសិទធភព 
និង ចធនបននូវករករពរតំបន់េទសភពដ៏វេិសសវ ិ លមួយេនះ។ 
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៣. ថនកិសត្វ 
េ យេ ក េបន េយស (Ben Hayes) 

 េសចក្តេីផ្តើម 
ករសិក ្រ វ្រជវជ្របវត្តិ ្រស្តអំពីថនិកសត្វេន្របេទសកមពុជ មនចំនួនតិចតួច ស់ 

ែដលធ្ល ប់បនេធ្វើេឡើងេនចេន្ល ះទសវត ឆន ំ១៩៣០ ដល់ទសវត ឆន ំ១៩៦០ េ យបនេផ្ត តេទេលើ
្របេភទសត្វធំៗ ដូចជ េគៃ្រព (Wharton 1957, Osgood 1932)។ បុ៉ែន្ត េ យ រែតមនជេម្ល ះសីុ
វលិេកើតេឡើង ករកន់កប់ពីសំ ក់បរេទស និងអសថិរភពកនុង្របេទស េទើបេធ្វើឲយករ្រ វ្រជវ
បែនថមេទៀត្រតូវបន ក់ខនេទវញិរហូតដល់ទសវត ឆន ំ១៩៩០។ មុនឈនមកដល់ករអេងកត្រ វ
្រជវេនះ ក៏ធ្ល ប់មនករ្រ វ្រជវតិចតួច េទេលើ្របេភទថនិកសត្វេនតំបន់ៃ្រពឡង់ផងែដរ។ ករ ក់
ម៉សីុនថតរបូស្វ័យ្របវត្តខ្លះ ករពិនិតយសេងកតជទូេទខ្លះ និងករអេងកត្រ វ្រជវជក់ ក់ មួយចំនួន
េទេលើ្របេភទេ យែឡកមួយចំនួនតូច ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យអងគករអភិរក អន្តរជតិ (CI) អងគករ
មូលនិធិសកលស្រមប់អភិរក ធមមជតិ (WWF) អងគករសត្វៃ្រពនិងរកុខជតិអន្តរជតិ (FFI) និងអងគករ
សងគមអភិរក សត្វៃ្រព (WCS) េនចេន្ល ះឆន ំ២០០២ និងឆន ំ២០០៨ (សូមេមើល Olssen and Emmett, 
2007)។ េទះយ៉ង ករសិក ្រ វ្រជវទំងេនះ េធ្វើេឡើងេ យឆប់រហ័ស េទ មលទធភពជក់
ែស្តង រមួជមួយនឹងេពលេវ ចុះសិក ដល់ទីកែន្លងដ៏តិចតួចបុ៉េ ្ណ ះ។ 
 

វធិី ្រស្ត្រ វ្រជវ 
ខងេ្រកមេនះគឺជវធីិ ្រស្ត ែដលបនអនុវត្តកនុងករអេងកត្រ វ្រជវេទេលើថនិកសត្វ: 
 
➢ករ ក់ម៉សីុនថតរបូស្វយ័្របវត្ត(អនទ ក់កេម ៉ ) 
ម៉សីុនថតរបូស្វ័យ្របវត្ត្របេភទ Bushnell ចំនួនដល់េទ១៧េ្រគ ង្រតូវបនេ្របើ្របស់ េ យតំ

េឡើងេនចេន្ល ះែខកកក  ឆន ំ២០១៤ ដល់ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៥។ ទី ំងៃនករ ក់ម៉សីុនថតរបូ ្រតូវបន
ក់្របមូលផ្តុំេនតំបន់ក ្ត លៃ្រពេ្រ ង (សូមេមើលែផនទី៦) េ យ ក់េន្រតង់ “ទី ំងល្អបំផុត”  

ដូចជេន មផ្លូវែដលសត្វៃ្រពេធ្វើសកមមភព កែន្លងមន្របភពទឹក និងទី ំងែដលសត្វចូលចិត្តរកចំ
ណី។ េគបនេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់ជពិេសសេន ល់ទីកែន្លង  ែដលបនរកេឃើញថមន
សញញ ថនិកសត្វ។ ម៉សីុនថតរបូស្វ័យ្របវត្តទំងេនះ្រតូវបន ក់េចលេនកនុងៃ្រព ស្រមប់រយៈេពល
ពី៤េទ៨សប្ត ហ៍ និងបនកំណត់ឲយដំេណើ រករទំងៃថងទំងយប់ បនទ ប់មក្រតូវផ្ល ស់េទ ក់វលិជំុេន

មទី ំងេផ ងៗេទៀត។ ចំនួនៃថងៃនករ ក់ម៉សីុនថតរបូឲយដំេណើ រករ គឺបនស្រមប់ចំនួន៣៥៥៥
ៃថង។ ករងរអេងកត្រ វ្រជវបែនថម្រតូវបនអនុវត្តេនកនុងតំបន់ភគខងេជើងៃនៃ្រពឡង់ ទំងេនកនុង
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និងេនជំុវញិតំបន់ទួល្រសទប់ថម Karst េនជប់្រពំ្របទល់ៃ្រពករពរេខត្ត្រពះវ ិ រ ក៏ដូចជដំេណើ រ
សិក រយៈេពលខ្លីេឆព ះេទកន់តំបន់ភគខងតបូងៃនៃ្រពឡង់។ 

 
➢ ករេ ចំណុចេពល ្រតី 
េគបនេដើរឆ្លងកត់ផ្លូវននេនកនុងតំបន់សម្រសបមួយចំនួនមនដូចជផ្លូវេថមើេជើង ជយៃ្រព 

និងដងទេន្លសងួតទឹក េនេពលេវ ខុសៗគន េនេពលយប់។ ្របេភទសត្វនន្រតូវបនេគ្របទះេឃើញ 
េ យកររកេមើលពន្លឺចំងពីែភនកសត្វេទនឹងសបិុចពណ៌្រកហម េ យករេ្របើពិលឆ្លុះពក់េលើកបល 
និងពិលបញ់ពន្លឺប្រងួមកម្ល ំង២០០០លុយម៉ង់។ 
 

➢សញញ ភិនភគ 
េគបនេដើរកត់ផ្លូវកនុងៃ្រពនិងបតែខ ទឹកននេនេពលៃថង េន មជ្រមកសម្រសបនន 

េដើមបីែស្វងរកសញញ នន ដូចជ នេជើងសត្វៃ្រព និងកកសំណល់ មកសត្វ។ េនេពល្រព ម 
ខ្លះ េគបនចំ យេពល ្ត ប់សូរសេម្លងែ្រសករបស់ពពួកសត្វេទច។ 
 

➢បទសមភ ស 
េគបនេធ្វើបទសមភ សជមួយអនកភូមិេនមូល ្ឋ ន និងអនកបរបញ់សត្វ ទក់ទងេទនឹងព័ត៌មន 

ជក់ ក់អំពី្របេភទសត្វបេងគ លមួយចំនួន ករជួញដូរសត្វៃ្រព និងទី ំងែដលសត្វចូលចិត្តរកចំណី 
រងូភនំ និងលកខណៈពិេសសែផនកភូមិ ្រស្តេផ ងេទៀត។ 
 

លទ ធផល្រ វ្រជវ 
 
កររកេឃើញជរមួ 

ជសរបុថនិកសត្វចំនួន៣៦្របេភទ្រតូវបនកត់្រ មរយៈម៉សីុនថតរបូស្វ័យ្របវត្ត ករេ
ចំណុចេពលយប់ និងករងរសេងកតពិនិតយេពលៃថង កនុងករពិនិតយរកសញញ ភិនភគនិង ម ន។ 
ថនិកសត្វចំនួន១៨្របេភទកនុងចំេ មទំង៣៦្របេភទេនះ ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ី្រកហមរបស់អងគករ 
IUCN ថជ្របេភទ្របឈមនឹងករ្រពួយបរមភស្រមប់ករអភិរក ។ បញជ ីេពញេលញៃន្របេភទសត្វ 
ែដលបនកត់្រ ទំងេនះ មនបង្ហ ញេនកនុងឧបសមព័នធ២។ 
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្របេភទសត្វសំខន់ៗ  
សត្វទេន ង (Bos javanicus)  ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទសត្វជិត ផុត
ពូជ 

ទេន ង្រតូវបនថតជប់េ យម៉សីុនថតរបូស្វ័យ្របវត្ត ពីទី ំងជេ្រចើនេនកនុងតំបន់ៃ្រព
េ្រ ងភគក ្ត លៃនៃ្រពឡង់។ សត្វ្របេភទេនះជធមម េ្រចើនមនវត្តមនេនកនុងតំបន់ៃ្រពរេបះធំ
ទូ យ េន មកែន្លងែដលមនថម និង មកែន្លងែដលមនទួលដំបូក។ េទះបីជ រស់េនេពលៃថង

មលកខណៈធមមជតិក្តី ែតេ យ រកររខំនពីមនុស បនប ្ត លឱយ ក្ល យជសត្វេដើរពេនចរកនុង
េពល ្រតី ក៏ដូចជេទ្រជក ្រស័យេន មជ្រមកែដលមិនសូវមនភពអនុេ្រគះ ដូចជេនៃ្រព
េ្រ ងច្រមុះ ឬៃ្រពេ្រ ងជេដើម (Timmins etal., 2008C)។ ្របេភទសត្វេនះ្រតូវបនេគ្របទះេឃើញ
មនេនទូទំងតំបន់ សីុ េគនយ៍ែដលរមួ្របេទសភូម ៃថ វ េវៀត ម និងកមពុជ ក៏ដូចជមន
េន្របេទសចិនខងតបូង េកះច ៉ និងេកះប័រេណអូ (Francis, 2008)។ េន្របេទសកមពុជ សត្វ
្របេភទេនះ្រតូវបនេគ្របទះេឃើញមន ច់ៗពីគន  គឺេនភគខងេជើងនិងភគខងេកើត ក៏ដូចជេន
តំបន់ជួរភនំ្រក ញផងែដរ បុ៉ែន្តភគេ្រចើនមនេនកនុងេខត្តមណ្ឌ លគីរ ី (Timmins etal., 2008C)។ េគេជឿ
ថ ចំនួនសត្វទេន ង េនកនុង្របេទសកមពុជបនធ្ល ក់ចុះជង៩០% ចប់ ំងពីទសវត ឆន ំ១៩៦០មក 
េ យ រែតករបរបញ់េចះែតបន្តេកើតមនជហូរែហរ ក៏ដូចជេ យ រមនុស បងកកររខំនដល់ទី
ជ្រមករបស់ពួក  និងេ យ រករែ្របក្ល យទីជំរក េទជដីកសិកមម និងករអភិវឌ េហ ្ឋ រចនស
មព័នធ (Timmins etal., 2008C)។ 
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របូភព 11 សត្វទេន ងែដលថតបនេ យម៉សីុនថតរបូស្វយ័្របវត្តកនុងអំឡុងេពល្រ វ្រជវ កនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ 

សត្វខទីង (Bos gaurus) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទសត្វងយរងេ្រគះ 
សត្វខទីងចំនួនពីរកបល្រតូវបនថតជប់េនកនុងរបូភពម៉សីុនថតរបូេនអំឡុងេពល្រ វ្រជវ 

េនទី ំងែដលសត្វចូលចិត្តរកចំណីមួយកែន្លង។ សត្វេនះក៏ធ្ល ប់្រតូវបនបញជ ក់ថមនចំនួនតិចតួច
ែដរ មរយៈម៉សីុនថតរបូស្វ័យ្របវត្ត និងសញញ ែដលទទួលបនកលពីលទធផលសិក ្រ វ្រជវមុ
នៗ ( Olssen and Emmett, 2007)។ កំណត់្រ ទំងអស់េនះបនមកពីតំបន់ៃ្រពេ្រ ងភគក ្ត ល
ៃនៃ្រពឡង់។ េនកនុង្របេទសកមពុជ ចំនួនសត្វខទីងបនធ្ល ក់ចុះ៩០% ឬេ្រចើនជងេនះេនកនុង រយៈេពល
ចប់ពីចុងទសវត ឆន ំ១៩៦០ ដល់េដើមទសវត ឆន ំ១៩៩០។ ខទីងមនភគេ្រចើនជងេគេនតំបន់អភិរក
ជីវៈច្រមុះសីម និងតំបន់ែ្រសពក េហើយចំនួនតិចជងេនះមនេនកនុងតំបន់ទំនបភគខងេជើង និងជួរ
ភនំ្រក ញភគក ្ត ល (Duckworth et al, 2008)។ ករបរបញ់សត្វគឺជក ្ត គ្រមមកំែហងដ៏ធំមួយ
េទេលើ្របេភទសត្វមួយេនះ គួបផ ំនឹងករបត់បង់ទីជ្រមកសម្រសប ែដលេមើលេទេឃើញថតំបន់ដ៏ធំ
ល្វឹងេល្វើយែដលជជ្រមកដ៏សម្របកប ែបរជមនសត្វខទីងរស់េនែតពីរេទបីកបល ឬគម នទល់ែត
េ ះេទវញិ។ ករេរចរលឹទីជ្រមក ែដលេចះែតបន្តេកើតមន និងករបំែឡងដីៃ្រព(េធ្វើកសិកមម េហ ្ឋ
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រចនសមព័នធ) កំពុងបន្តេធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់អ្រ របស់សត្វេនះ។េលើសពីេនះេទេទៀត េនមនករជួញ
ដូរយ៉ងទូលំទូ យនូវែផនកេផ ងៗៃន ងកយរបស់សត្វទេន ង េដើមបីយកេទេធ្វើជេ្រគ ង ំងលម្អ 
និងេធ្វើជឱសថេទៀតផង (Duckworth et al, 2008)។ ្របេទសែដលមនច ចរករជួញដូរែបបេនះ គឺ
្របេទសេន សីុ េគនយ៍ េហើយកនុងេនះមនទំង្របេទសេនប៉ល់ ឥ ្ឌ  និង្របេទសចិនភគខង
តបូង (Francis, 2008)។  
 
ដំរ ី (Elephas maximus) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទជិតផុតពូជ 

សត្វដំរ ី ្រតូវបនថតជប់េ យម៉សីុនថតស្វ័យ្របវត្តេនទី ំងជេ្រចើនេនទូទំងៃ្រពេ្រ ង 
ភគក ្ត លៃនៃ្រពឡង់។ កំណត់្រ ភគេ្រចើនបនមកពីទី ំងែដលសត្វទំងេនះចូលចិត្តរកចំណី
េនភគខងលិចៃនៃ្រពេនះសថិតកនុងភូមិ ្រស្តេខត្តសទឹងែ្រតង។ ដំរជីេ្រចើនេផ ងេទៀត្រតូវបនកត់្រ
ថ មនេន មបេ ្ត យផ្លូវចស់មួយៃនដីសមបទនែដលមនករកប់េឈើ សថិតេនកនុងេខត្ត្រកេចះ។ 
េបើេយង មករវភិគជបឋមេទេលើរបូថតនិងវេីដអូែដលថតបនេនះ មនដំរយ៉ីង េ ច ស់
ចំនួន១៣កបលែដលេគបន្របទះេឃើញចបស់នឹងែភនក េ យមនទំងវេីដអូមួយ ែដលបង្ហ ញថ 
មនសត្វដំរចំីនួន៥កបលបនេដើរឆ្លងកត់ខងមុខម៉សីុនថតរបូស្វ័យ្របវត្ត។ មិនមនទិននន័យចបស់

ស់ មួយេទេលើតួេលខពិត្របកដៃនសត្វដំរេីនកនុងៃ្រពឡង់ ែដលបនមកពីករអេងកត្រ វ
្រជវមុនៗេទ េហើយមនឯក រេយងែតមួយគត់គឺ Maltby & Bourchier (2010) ែដលបនផ្ដល់ ករ
ប៉ន់ ម នថមនដំរចំីនួន២០កបល េ យែផ្អកេលើទិននន័យែដលបនសមភ ស។ ករប៉ន់្របមណ ចុង
េ្រកយបំផុតអំពីសត្វដំរេីនកនុង្របេទសកមពុជ មនចប់ពី២៥០េទ៦០០កបល  ែដលកនុងេនះមន
វត្តមនេនតំបន់េទសភព លទំនបភគខងេកើត កនុងេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី និងេន តំបន់ជួរភនំ្រក ញជទី
ែដលេឃើញមនចំនួនដំរេី្រចើនជងេគបំផុត (Maltby & Bourchier, 2010)។ តំបន់ករពរែដលតភជ ប់ដ៏
ជិតបំផុតជមួយតំបន់ៃ្រពឡង់ េហើយែដលមន ដំរែីដរេនះ គឺតំបន់ែដលសថិតេនកនុងតំបន់ៃ្រពករពរ
េខត្ត្រពះវ ិ រ ែដល មករប៉ន់្របមណ ចមនេនសល់ចំនួនពី៤-១៦កបល (Brook et al, 2012)
។ ក ្ត គ្រមមកំែហងដ៏ធំបំផុតេទេលើសត្វដំរ ី នេពលបចចុបបននេនះ គឺ ករខូចេរចរលឹ និងករបំផ្លិច
បំផ្ល ញទីជ្រមក ែដលប ្ត លមកពីកំេណើ នៃនចំនួន្របជជនរស់េនតំបន់េនះ េហើយឈនេទដល់
ករេកើតទំនស់ រ ងមនុស និងសត្វដំរ ី េនេពលែដលសត្វដំរសីុី ឬជន់កេមទសផលដំ ំរបស់្របជ
ជន  (Choudhury et al, 2008)។ ក ្ត គ្រមមកំែហងធំៗេផ ងេទៀតរមួមនករបរបញ់សត្វដំរេីដើមបី
យកភ្លុក និងយកែផនកៃន ងកយ របស់ដំរ។ី ្របេភទសត្វដំរេីនះ មនវត្តមនេនកនុង្របេទសបង់ក្ល ែដ
ស បូ៊តង់ ឥ ្ឌ  េនប៉ល់ និង្រសីលងក  េនតំបន់ សីុខងតបូង និង្របេទសកមពុជ ចិន ឥណ្ឌូ េនសីុ (ក
លីម៉ន់ ន់ និងសូម៉្រ ) វ ម៉េឡសីុ (េ្រជយម៉េឡសីុ និងរដ្ឋ បស) មីយ៉ន់ម៉ ៃថ និង
្របេទសេវៀត ម េនទ្វីប សីុ េគនយ៍។ របយមួយចំនួន មនេនកនុងែផនកខ្លះៃនេកះ ន េមន 
(Choudhury et al, 2008)។ 
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របូភព 12 ដំរ ីElephas maximus ែដលថតបនេ យម៉សីុនថតស្វយ័្របវត្ត កនុងអំឡុងេពល្រ វ ្រជវ េនតំបន់ៃ្រពឡង់ 

 
ែឆកៃ្រព (Cuon alpinus) ្រតូវបនកត់្រ កនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទជិតផុតពូជ 

កនុងអំឡុងេពលៃនករអេងកត្រ វ្រជវ មគគុេទសេដើរៃ្រពមន ក់េនកនុងមូល ្ឋ នបនឲយដឹងថគត់
ធ្ល ប់បនេឃើញែឆកៃ្រពចំនួន៣កបល។ ករ្រ វ្រជវ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកនុងៃ្រពរេបះ សថិតេនភគ
ខងេជើងៃនៃ្រពឡង់ជិត្រពំ្របទល់តំបន់ៃ្រពករពរេខត្ត្រពះវ ិ រ។ ែឆកៃ្រពមួយកបលក៏្រតូវបនេគថត
ជប់ផងែដរេនតំបន់ៃ្រពេ្រ ងភគក ្ត ល កនុងអំឡុងេពលៃនករអេងកតេ យករ ក់ម៉សីុនថត
របូស្វ័យ្របវត្តរបស់អងគករ WWF កលពីឆន ំ២០០៥ េនតំបន់ៃ្រពឡង់។ ករថយចុះៃនលទធភព រក
ចំណី និងករបត់បង់ទីជ្រមក និងករែ្រប្របួលេនះ គឺជក ្ត គ្រមមកំែហងដ៏ធំចំេពះសត្វែឆកៃ្រព 
(Durbin, et al. 2008)។ សត្វទំងេនះមនវត្តមនរស់េនទូទំង សីុ េគនយ៍ ំងពីសីុេបរភីគខង
តបូងេទដល់្របេទសឥ ្ឌ  េកះសូ៊ម៉្រ  និងេកះជ្វ  (Francis, 2008)។ 
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សត្វក្ត ន់ (Rusa unicolor) ្រតូវបនកត់្រ កនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទងយ រង
េ្រគះ 

គម នករកត់្រ សត្វក្ត ន់មួយកបលេទ កនុងអំឡុងេពលេធ្វើករអេងកត្រ វ្រជវបចចុបបននេនះ។ 
េទះជយ៉ង ក៏េ យ មរយៈករ ក់ម៉សីុនថតរបូស្វ័យ្របវត្តកនុងេពលេធ្វើអេងកត្រ វ្រជវ 
កលពីេលើកមុន ក្ត ន់្រតូវបនបញជ ក់អះ ងថមនេនកនុងៃ្រពេនះ (សូមេមើល Olssen and Emmett, 
2007)។ កំណត់្រ ទំងអស់េនះបនមកពីតំបន់ៃ្រពេ្រ ងភគក ្ត លៃនៃ្រពឡង់។ មគគុេទសក៍េដើរ
ៃ្រពកនុងមូល ្ឋ ន និងអនកបរបញ់សត្វ ែដលបនផ្តល់បទសមភ សកនុងអំឡុងេពលអេងកត្រ វ្រជវេនះ
បន យករណ៍ថ សត្វក្ត ន់មនចំនួនតិចតួចបំផុត េហើយក្រមបរបញ់បន ស់។ សត្វក្ត ន់្របេភទ
េនះមនវត្តមន េនកនុងៃ្រពេ្រចើន្របេភទខុសៗគន  ែដលរមួនៃ្រពេ្រ ង ៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង និង
ៃ្រពរេបះ (Timmins et al., 2008B)។ របយសត្វ្របេភទេនះមនេនកនុងតំបន់ សីុ េគនយ៍រមួមន
្របេទសមីយ៉ន់ម៉ ៃថ វ េវៀត ម កមពុជ និងេ្រជយម៉េឡសីុ (Francis et al., 2008)។ 
េ យ រែតភពអនុេ្រគះរបស់ក្ត ន់ចំេពះករេរចរលឹៃនៃ្រពេឈើ េទើបជធមម េគ ចេឃើញសត្វ
្របេភទេនះមនចំនួនេ្រចើនបំផុតេនកនុងតំបន់ែដលមនជ្រមកខូចខត រមួទំងតំបន់ចំហេទដល់ៃ្រព
ែដលមនលកខណៈដូចេដើម (Timmins et al., 2008B)។ ករបរបញ់សត្វ គឺជក ្ត គ្រមមកំែហងធំ
ជងេគចំេពះសត្វ្របេភទេនះ ែដលកំពុងរស់េនកនុងតំបន់ សីុ េគនយ៍  (Francis, 2008)។ 
 
សំេពចឥ ្ឌ  (Viverra zibetha) ្រតូវបនកត់្រ កនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទឈន 
េទរងករគ្រមមកំែហង 

សំេពច្របេភទេនះ ជទូេទេ្រចើនែតថតបនេ យម៉សីុនថតរបូស្វ័យ្របវត្តេនតំបន់ៃ្រព
េ្រ ងភគក ្ត ល។ ជធមម េទេហើយ ែដលករបត់បង់ទីជ្រមក និងករខូចខតជ្រមករបស់  ក៏
ដូចជករបរបញ់យកេទេធ្វើជម្ហូប រ និងេធ្វើជឱសថ បនក្ល យជក ្ត គ្រមមកំែហងចំេពះ
សត្វ្របេភទេនះ (Duckworth et al, 2008)។ វត្តមនសត្វ្របេភទេនះមនេនតំបន់ សីុ េគនយ៍ រមួ
មន្របេទសេនប៉ល់ ភគឥ ន្ត្របេទសឥ ្ឌ  និង្របេទសចិនភគខងតបូង (Francis, 2008)។ 
 
សំេពចធំ (Viverra megaspila) ្រតូវបនកត់្រ កនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទឈន
េទរងករគ្រមមកំែហង 

សត្វ្របេភទេនះមិន្រតូវបនកត់្រ កនុងអំឡុងេពលេធ្វើអេងកត្រ វ្រជវេនះេទ។ បុ៉ែន្តេទះជ
យ៉ងេនះក្តី ធ្ល ប់្រតូវបនេគកត់្រ ម្តងរចួមកេហើយ មរយៈម៉សីុនថតរបូស្វ័យ្របវត្ត េនតំបន់ៃ្រព
េ្រ ងភគក ្ត លៃនៃ្រពឡង់  (Olssen and Emmett, 2007)។ េគពិតជមនករ លំបកដឹងអំពី
ចំនួនៃនសត្វ្របេភទេនះ េហើយមនកំណត់្រ តិចតួច ស់អំពីវត្តមនរបស់  (Duckworth et al, 
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2008)។ ក ្ត គ្រមមកំែហងធំៗរមួមន ករបត់បង់ ជ្រមក និងករបរបញ់។ វត្តមនរបស់្របេភទសត្វ
េនះមនេនតំបន់ សីុ េគនយ៍ រមួទំង្របេទសចិន ភគខងតបូង(Francis 2008)។ 
 
ខ្ល ពពក (Neofelis nebulosa)  ្រតូវបនកត់្រ កនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទងយរង
េ្រគះ 

ខ្ល ្របេភទេនះមិន្រតូវបនកត់្រ កនុងអំឡុងេពលេធ្វើអេងកត្រ វ្រជវបចចុបបននេនះេឡើយ។ បុ៉ែន្ត
េទះជយ៉ង ក៏េ យ ធ្ល ប់្រតូវបនេគកត់្រ រចួមកេហើយ មរយៈរបូភពៃនម៉សីុនថតរបូ
ស្វ័យ្របវត្ត េនតំបន់ៃ្រពេ្រ ងភគក ្ត លៃនៃ្រពឡង់ កនុងអំឡុងេពលៃនករ្រ វ្រជវរបស់អងគករ 
WWF កលពីឆន ំ២០០២។ ក៏្រតូវបនេគកត់្រ យ៉ង្រតឹម្រតូវេន មៃ្រពករពរេផ ងៗេទៀតេនកនុង
្របេទសកមពុជ េ យភគេ្រចើនពីតំបន់ជួរភនំ្រក ញ េហើយសត្វេនះមនលកខណៈមិនខុសគន ពី្របេភទ 
សត្វឆម ធំៗេផ ងេទៀតេទ េពលគឺេគពិបករក ស់ និងជសត្វែដលក្រមេឃើញបំផុត។ ខ្ល ពពក្រតូវ
បនេគ្របមញ់ស្រមប់ជួញដូរេ យខុសចបប់ េហើយែសបកជេ្រចើនបំែណកេឃើញមនលក់េន ម
ទីផ រ។ ចំែណកឆ្អឹងរបស់ ្រតូវបនជួញដូរស្រមប់យកេទេធ្វើជឱសថ រឯី ច់យកេទេធ្វើជម្ហូប 
េហើយសត្វែដលេនរស់ ្រតូវបនេគជួញដូរ (Sandersonet al, 2008)។ សត្វ្របេភទេនះេឃើញមន
វត្តមនេនទូទំងតំបន់ សីុ េគនយ៍ ែដលរមួមន្របេទសចិនភគខងតបូង េនប៉ល់ ឥ ្ឌ ភគ
ឦ ន េកះសូ៊ម៉្រ  និងប័រេណអូ (Francis, 2008)។ 

 
សត្វេភខ្លួនេ ង Smooth–coated Otter (Lutrogale perspicillata) ្រតូវបនកត់្រ កនុងបញជ ្ីរកហម របស់
អងគករ IUCN ថជ្របេភទងយរងេ្រគះ 

សត្វេភ្របេភទេនះមិន្រតូវបនេគកត់្រ  កនុងអំឡុងេពលេធ្វើអេងកត្រ វ្រជវបចចុបបននេនះ េឡើ
យ។ បុ៉ែន្តេទះជយ៉ង ក៏េ យ ធ្ល ប់្រតូវបនេគកត់្រ រចួមកេហើយ មរយៈម៉សីុនថតរបូ
ស្វ័យ្របវត្ត េនតំបន់ៃ្រពេ្រ ងភគក ្ត លៃនៃ្រពឡង់ កនុងអំឡុងេពលៃនេ្របើ្របស់ម៉សីុនថតរបូ
ស្វ័យ្របវត្តរបស់អងគករអភិរក អន្តរជតិ (CI) កលពីឆន ំ២០០៨។ ករអេងកត្រ វ្រជវជក់ ក់ េលើ
សត្វេភកលពីមុនេនះ ក៏បន្របទះេឃើញេ មសត្វេភ និងែផនកេផ ងៗៃន ងកយរបស់ េន មភូមិ
ជេ្រចើន ែដលអនកផ្តល់បទសមភ សបនេរៀប ប់ថ ពួកេគបនេឃើញសត្វេភនេពលថមីៗកន្លងេទ។ ពួក
េគបនបញជ ក់ថេនេពលែដលពួកេគេទ្របមូលអនុផលៃ្រពេឈើ ឬេពលបរបញ់សត្វម្តងៗ ពួកេគ
ែតងែតេឃើញសត្វេភែហលទឹក ឬជួនកលេឃើញេនេលើ្រចំងទេន្ល ភគេ្រចើនេនជ្រកុមែដលមន
ចំនួនចប់ពី២-១០កបល។ ពួកេគបន្របប់ថសត្វេភជេ្រចើនកបល ភគេ្រចើនមនេនជិត្រប យ
ទឹកអូរលុង អូរេចម អូរេសៀមបុក សទឹងពុងរងុ និងអូរ្រកក់ (Olssen and Emmett, 2007)។  ក ្ត
គ្រមមកំែហងធងន់ធងរចំេពះសត្វេភរ សីុ គឺករបត់បង់ជ្រមកដីេសើម មរយៈគេ្រមង ងសង់ រ ី
អគគិសនីខន តធំ ករ នយកដីៃ្រពស្រមប់ករ ំងទីលំេននិងេធ្វើកសិកមម ករកត់បនថយបយូម៉ស ករបរ
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បញ់សត្វៃ្រព និងករចម្លងភពកខ្វក់ចូលេទកនុង្របភពទឹក េ យ រករេ្របើ្របស់ថន ំសម្ល ប់សត្វ
ល្អិត (Hussain, et al. 2008)។  សត្វ្របេភទេនះ មនវត្តមនរស់េនតំបន់ សីុ េគនយ៍ និង សីុខង
តបូង (Francis, 2008)។ 
 
កំ្របុកធំ (Ratufa bicolor)  ្រតូវបនកត់្រ កនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទឈនេទរង
ករគ្រមមកំែហង 

សត្វ្របេភទេនះ្រតូវបនេគ្របទះេឃើញមនជទូេទេនទូទំងតំបន់្រ វ្រជវេនះ។ េគងយ
នឹងេឃើញ ស់ េ យ រ រស់េន មេដើមេឈើធំៗបំផុតេនកនុងតំបន់ េហើយភគេ្រចើន្រតូវបន
្របទះេឃើញជេទៀងទត់េនកនុងគ្រមបៃ្រពខពស់ៗ។ ្របេភទសត្វេនះ មនេ្រចើនេនទូទំងតំបន់ សីុ
េគនយ៍ ដូចជ្របេទសភូម ៃថ វ េវៀត ម កមពុជ និងេ្រជយម៉េឡសីុ បុ៉ែន្តចំនួនេនះបនធ្ល ក់ចុះ
គួរឱយកត់សមគ ល់េន មតំបន់ជេ្រចើន េ យ រករបត់បង់ៃ្រពេឈើ និងកប់យកេដើមេឈើខពស់ៗ ក៏
ដូចជករបរបញ់សត្វ (Francis, 2008)។  មនុស បនបងកឲយមនករខូចេរចរលឹទីជ្រមករបស់  
េ យ រែតករផ្ល ស់ប្តូរកែន្លងេធ្វើែ្រសចំករ ករកប់េឈើខន តតូច ករឈូសឆយដីៃ្រព េភ្លើងេឆះៃ្រព 
ករព្រងីកភូមិ ្ឋ នរបស់មនុស  និងករ្របមូលផលស្រមប់ករេ្របើ្របស់កនុង្រសុក ែដលសុទធសឹងែត
ជករគ្រមមកំែហងដ៏ធំស្រមប់្របេភទសត្វកំ្របកុេនះ  (Waltson et al., 2008)។ 

 
របូភព 13 កំ្របុកធំ Ratufa bicolor ែដលថតបនពីម៉សីុនថតរបូស្វ័យ្របវត្តកនុងអំឡុងេពល្រ វ្រជវេនតំបន់ៃ្រពឡង់ 
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 រញី្របផះ (Nycticebus bengalensis) ្រតូវបនកត់្រ កនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទ 
ងយរងេ្រគះ 

សត្វ្របេភទេនះ្រតូវបនេគ្របទះេឃើញែតម្តងគត់ កនុងអំឡុងេពលៃនករេ ចំណុចេនេពល 
យប់ េន មបេ ្ត យផ្លូវៃ្រពរេបះកនុងភគខងេជើងៃនៃ្រពឡង់ េនជិតតំបន់ៃ្រពករព្រពះវ ិ រ។ 
សំ ក កសពសត្វ្រតូវបន្របទះេឃើញេនកនុងជំរុរំបស់អនកបរបញ់មន ក់េនកនុងតំបន់ៃ្រពេ្រ ង 
ភគក ្ត លៃនៃ្រពឡង់។ សំ កសងួតជេ្រចើន្រតូវបនេគេឃើញ ក់លក់ផងែដរេន មភូមិនន 
េនខងេ្រក្រពំែដនតំបន់ៃ្រពឡង់ែកបរៗេនះ។ សត្វ្របេភទេនះមនវត្តមនរស់េនទូទំងតំបន់ សីុ

េគនយ៍ េហើយក៏មនេនភគឦ នៃន្របេទសឥ ្ឌ  បង់ក្ល ែដស និង្របេទសចិនភគខងតបូង។ 
ចំនួនសត្វេនះបនថយចុះគួរឲយគត់សមគ ល់ េ យ រែតករបត់បង់ជ្រមកៃ្រពេឈើ ក៏ដូចជករបរ
បញ់ និងករ ក់អនទ ក់េដើមបីជួញដូរសត្វរស់ (Francis, 2008)។ ្របេភទសត្វេនះ្រតូវបនេគ្របទះ
េឃើញមនេនៃ្រពករពរជេ្រចើន បុ៉ែន្តមនចំនួនមិនេ្រចើនេទ (Streicher et al., 2008)។ 
 

្វ ្របេភទ Macaca leonina ្រតូវបនកត់្រ កនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទងយរង
េ្រគះ 

សត្វ្របេភទេនះ្រតូវបនេគសេងកតេឃើញមនតិចតួចបំផុត កនុងកំឡុងេពលអេងកត្រ វ្រជវ 
េនតំបន់េនះ ែដលករ្របទះេឃើញទំងអស់បនពីតំបន់ៃ្រពេ្រ ងភគក ្ត លកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់។ 
េទះយ៉ង  អនកបរបញ់និងមគគុេទសក៍េដើរៃ្រពមូល ្ឋ នបន យករណ៍ថពិតជមន្របេភទសត្វ
េនះរស់េនជធមម កនុងៃ្រពេនះែមន។ េគបនសនមតថសត្វេនះមនរស់េនែតកនុងតំបន់តូចៗកនុងៃ្រព 
ែដលជទីមនក្រមិតៃនកររខំនពីមនុស តិចតួច  និងជទីែដលេគដឹងថ ចេដើររកចំណីបន យ៉ង
េ្រចើនេលើសលុបេនេលើដី េហើយងយ្រសួលរត់េឡើងេលើេដើមេឈើេដើមបីចប់ចំណី ្របសិនេបើ មនករ
រខំន មួយ។ េនកនុង្របេទសកមពុជ ក ្ត គ្រមមកំែហងដ៏ធំេទេលើសត្វ្របេភទេនះ គឺករបរបញ់
ស្រមប់េធ្វើជ រ និងករជួញដូរ (Boonratana, et al, 2008)។ ្របេភទសត្វ ្វ េនះ មនវត្តមនេន
តំបន់ សីុ េគនយ៍ រមួមន្របេទសភូម ៃថ (េនភគខងតបូង ្រតង់ចំនុច 8oN)  វ េវៀត ម និង
្របេទសកមពុជ (Francis, 2008)។ 
 
េទចមកុដ (Hylobates pileatus) ្រតូវបនកត់្រ កនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទជិតផុត
ពូជ 

កនុងអំឡុងេពលៃនករអេងកត្រ វ្រជវ ជេរឿយៗេគបនឮសូរសេម្លងសត្វេទច្របេភទេនះ 
ែ្រសកយំ្រទហឹងៃ្រពេនកនុងតំបន់ៃ្រពេ្រ ងភគក ្ត លៃនៃ្រពឡង់ េហើយមនេទចជេ្រចើន្រកុម 
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្រតូវបនេគឮ ែ្រសកេចញពីតំបន់ែដលមនរងូ្រសទប់ថមKarst េនភគខងេជើងៃនតំបន់ៃ្រពឡង់។ ជ
ធមម  េគេ្រចើន្របទះេឃើញសត្វទំងេនះរស់េន ្រស័យេលើេដើមេឈើខពស់ៗ និងជលកខណៈ្រកុម 
្រគួ រតូចៗ។ េនកនុង្របេទសកមពុជ តំបន់ដ៏មនសកក នុពលបំផុតស្រមប់ពួក  គឺតំបន់ជួរភនំ្រក ញ
េនភគនិរតីៃន្របេទស ែដលជតំបន់ៃ្រពដ៏ល្អបរសុិទធ និងមនចដង់សីុេតេទចពី១-២្រកុម កនុងមួយ 
គីឡូែម៉្រត្រក  (Brockelman et al.,2008)។ ពពួកសត្វេទចទំងេនះមនរស់េនែតកនុងភគ េគនយ៍ 
ៃន្របេទសៃថ ភគឥ នៃន្របេទស វ និងេនភគខងលិចៃនទេន្លេមគងគកនុង្របេទសកមពុជ 
(Francis, 2008)។ ចំនួនសត្វេទចេនកនុង្របេទសកមពុជ មនករធ្ល ក់ចុះយ៉ងខ្ល ំងគួរឲយកត់សមគ ល់ 
េ យ រែតករបំផ្ល ញទីជ្រមករបស់  មរយៈករកប់ៃ្រព និងករេធ្វើ្របពលវបបកមមវស័ិយកសិកមម 
េន មតំបន់ជនបទ (Brockelman et al., 2008)។ 
 

្វ ្រពម (Trachypithecus germaini) ្រតូវបនកត់្រ កនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទ 
ជិតផុតពូជ 

្របេភទសត្វេនះ្រតូវបនថតជប់េ យម៉សីុនថតរបូស្វ័យ្របវត្ត ខណៈេពលចុះពិនិតយេន ម
ទី ំងែដលសត្វចូលចិត្តរកចំណីជេ្រចើនកែន្លងេនភគខងលិចៃនៃ្រពេ្រ ងភគក ្ត ល។ សត្វ
េទចែដលរស់េនជ្រកុមៗ ្រតូវបនកត់្រ រចួជេ្រសចេហើយ មរយៈរបូភពបនពីម៉សីុនថតរបូ
ស្វ័យ្របវត្ត បុ៉ែន្តមិនបន្របទះេឃើញ ជក់ែស្តងកនុងអំឡុងេពល្រ វ្រជវេពលេនះ ឬេពលមុនៗេនះ
េទ។ មគគុេទសក៍េដើរៃ្រពមូល ្ឋ ននិងអនកបរបញ់សត្វបន យករណ៍ថ ្វ ្របេភទេនះមនរស់េនជ
ធមម ទូទំងតំបន់ៃ្រពេ្រ ងភគក ្ត លៃនៃ្រពឡង់។ ពពួកសត្វេនះ ភគចេ្រចើនចូលចិត្តរស់េន
តំបន់ទំនប ដូចជេន កនុងៃ្រពេ្រ ង និងៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង ៃ្រព យឡំជមួយៃ្រពរេបះ ៃ្រព
ដុះជប់មត់ទឹក និងៃ្រពែដលមនរងូថមេ្រកមដី (Moody et al., 2011)។ ្របេទសកមពុជ្រតូវបនចត់ទុក
ថជជ្រមកមួយដ៏សុខ ន្តស្រមប់្របេភទសត្វ ្វ មួយេនះ (Moody et al., 2011)។ ក ្ត គ្រមម
កំែហងធំៗេទេលើ្របេភទេនះ រមួមនករបត់បង់ទីជ្រមក និងករបរបញ់ ជពិេសសស្រមប់ករេ្របើ
្របស់កនុងជីវភពរស់េន េធ្វើជឪសថបុ ណ និងស្រមប់លក់ដូរសត្វ រស់ផងែដរ (Nadler et al., 
2008)។ ្របេភទសត្វ ្វ េនះមនេនភគ េគនយ៍ ៃន្របេទសៃថ ភគខងតបូងៃន្របេទស វ និងេន
ភគខងលិចៃនទេន្លេមគងគកនុង្របេទសកមពុជ និង្របេទសេវៀត ម (Francis, 2008)។ 
 
ខ្ល ឃមុ ំ(Helarctos malayanus./Ursus thibetanus) ្រតូវបនកត់្រ កនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថ
ជ្របេភទងយរងេ្រគះ 

កនុងអំឡុងេពលៃនករអេងកត្រ វ្រជវេនះ េគបនថតជប់េ យម៉សីុនថតរបូស្វ័យ្របវត្តនូវ
សត្វខ្ល ឃមុំ្របេភទេនះចំនួនមួយកបលេនតំបន់ៃ្រពេ្រ ងភគក ្ត ល។ បុ៉ែន្តគុណភពរបូភពេនះ
ពិបក កនុងករកំណត់អត្តសញញ ណ្របេភទរបស់ ស់។ ករអេងកត្រ វ្រជវកលពីមុនក៏ធ្ល ប់បន
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កត់្រ ្របេភទខ្ល ឃមុំ្របេភទHelarctos malayanus មរយៈកររបូភពបនពីម៉សីុនថតរបូស្វ័យ
្របវត្ត។ ្របេភទខ្ល ឃមុំ្របេភទ Ursus thibetanus ក៏្រតូវបនេគកត់្រ ផងែដរពីតំបន់ៃ្រពឡង់ េ យែផ្អក
េលើទំហំៃន ន ម នេជើងជប់េនេលើេដើមេឈើ (Olssen and Emmett, 2007)។ កក្ត គ្រមមកំែហងដ៏
ពីរយ៉ងេទេលើ្របេភទ ្ល ឃមុំទំងពីរេនះ គឺករបត់បង់ទីជ្រមក និងករបរបញ់ស្រមប់ជួញដូរ 
(Fredriksson et al. 2008)។ ្របេភទសត្វទំងពីរេនះមនវត្តមនរស់េនទូទំងតំបន់ សីុ េគនយ៍ 
(Francis, 2008)។  

 
ខ្ល ឃមុតូំច្របេភទArctonyx collaris ្រតូវបនកត់្រ កនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទ ជិត
ឈនេទទទួលរងករគ្រមមកំែហង 

សត្វ្របេភទេនះ្រតូវបនកត់្រ ទុកចំនួន៣ដងរចួមកេហើយកនុងអំឡុងេពលៃនករេធ្វើអេងកត
្រ វ្រជវេនះ េ យករកត់្រ មរយៈរបូភពបនពីម៉សីុនថតរបូស្វ័យ្របវត្តចំនួន២ដង និង       
សំ កបនពីអនកបរបញ់ម្តងេទៀត។ កំណត់្រ ទំងអស់េនះសុទធសឹងែតបនមកពីតំបន់ៃ្រពេ្រ ង 
ភគក ្ត ល។ ្របេភទសត្វេនះ្រតូវបនេគដឹងថមនរស់េនពីតំបន់ៃ្រពែដលមនកមពស់ ៣.៥០០ 
ែម៉្រត េហើយសីុចំណីដូចជ 'េមើម ឫសេឈើ ជេន្លន សត្វល្អិត និងសត្វតូចៗមួយចំនួនេទៀត (Lekagul 
and McNeely 1977)។ សត្វេនះមនរស់េនទូទំងតំបន់ សីុ េគនយ៍ េហើយក៏មនេនភគឥ ន 
ៃន្របេទសឥ ្ឌ  ្របេទសចិន និងេកះសូ៊ម៉្រ  (Francis, 2008)។ េ យែឡកេន្របេទសកមពុជ 
សត្វ្របេភទេនះមនរស់េនកនុងតំបន់ លទំនប កនុងៃ្រពរេបះនិងៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង។ ខ្ល ឃមុំ
្របេភទេនះេ្រចើនរស់េនភគនិរតី និងភគខងេកើតៃន្របេទសកមពុជ (Timmins et.al, 2008)។ 

 

ករពិភក  
ថនិកសត្វចំនួន៣៦្របេភទ្រតូវបនបញជ ក់ថមនេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់។ កនុងេនះថនិកសត្វ

ចំនួន១៨្របេភទ្រតូវបនអងគករសហភពអន្តរជតិេដើមបីករអភិរក ធមមជតិ (IUCN) ចុះកនុងបញជ ី      
្រកហម ថជ្របេភទសត្វរងករគ្រមមកំែហង ែដលទមទរឲយមនករអភិរក ជសកល។  

ករសេងកតជរមួេទេលើ្របេភទថនិកសត្វកនុងអំឡុងេពលេធ្វើអេងកត្រ វ្រជវមួយេនះ េនមន 
ក្រមិតទបេនេឡើយ េនះេបើេ្រប បេធៀបជមួយករេធ្វើអេងកត្រ វ្រជវេនតំបន់ករពរេផ ងៗេទៀត
េនកនុង្របេទសកមពុជ។ ជពិេសសចំេពះករណី្រ វ្រជវេទេលើអំបូរពនរ ឧទហរណ៍ េទចមកុដ 
ករេមើលេឃើញផទ ល់ចំេពះសត្វេនះមនចំនួនតិចតួច េ្រកករ ្ត ប់ឮសូរសេម្លងរបស់ ។ េទះយ៉ង
េនះក្តី េ យែផ្អកេលើលទធផលម៉សីុនថតរបូស្វ័យ្របវត្ត េគបនថតជប់ជញឹកញប់នូវ្របេភទសត្វ
មួយចំនួនដូចជ សំេពច្រកអូប ឬសំេពចេ ន ត (Common Palm Civet), ្រជូកៃ្រព (Wild Pig), ឈ្លូស 
(Muntjac), ឆម វ (Leopard Cat), សំេពចកេលឿង (Yellow-throated Marten) និងកំ្របម (Malayan 
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Porcupine)។  ឯ្របេភទសត្វមួយចំនួនដូចជ សត្វព្រងូល (IUCN-រងករគ្រមមកំែហងខ្ល ំង) និងខ្ល
រខិន (IUCN-ឈនេទរងករគ្រមមកំែហង) មិន្រតូវបនេគ្របទះេឃើញេនកនុងេពល្រ វ្រជវេនះ
េទ។ បុ៉ែន្តេបើែផ្អកេលើករសមភ សន៍ មនអនកខ្លះបនពិពណ៌នយ៉ងចបស់ ស់ថ វត្តមនៃន្របេភទ
សត្វទំងេនះពិតជមនេនកនុងតំបន់ៃ្រពេ្រ ងភគក ្ត លៃនៃ្រពឡង។  ជរមួ ថនិកសត្វេនតំបន់
ៃ្រពឡង់ ចចត់ទុកថមនចំនួនេ្រចើនជងកររកេឃើញៃនករសិក េនះ។ ដូចេនះ េដើមបីឲយ ដឹងពី
ចំនួនៃន្របេភទសត្វនីមួយៗ បែនថមេទៀត ចំបច់្រតូវមនករសិក ឲយបនទូលំទូ យជងេនះ បន្ត
េទេទៀត ។   

ចំេពះ្របេភទសត្វមួយចំនួន ដូចជ សត្វខ្ល ដំបង ែដល្រតូវបនអងគករសមគមអភិរក សត្វ
ៃ្រព (WCS) បញជ ក់េនកនុងលទធផលៃនករ្រ វ្រជវរបស់ខ្លួនេនតំបន់ៃ្រពឡង់កលពីឆន ំ២០០៣ថ 
េគបនលុបេចញពីបញជ ី្របេភទសត្វរចួេទេហើយ េ្រពះថមិនមនតឹក ងថមី មួយែដលបញជ ក់ពី
វត្តមនេនរស់របស់សត្វេនះេទ។ 

ខណៈែដលតំរវូឲយមនករ្រ វ្រជវជបន្ត េដើមបី យតៃម្លឲយបនេពញេលញៃនថនិកសត្វ េន
តំបន់ៃ្រពឡង់ េហើយគួបផ ំជមួយនឹងែផនកធំៃនៃ្រពឡង់ែដលមិនទន់បនេធ្វើករសិក ផងេនះ 
វត្តមនៃន្របេភទសត្វទំង យែដលមនែតេនកនុងតំបន់ និងេនជំុវញិតំបន់ បញជ ក់ថ េគ្រតូវផ្តល់

ទិភពដល់ករអភិរក តំបន់ៃ្រពឡង់ េដើមបី ធនដល់រស់ នៃនថនិកសត្វេនកមពុជ។ រៈសំខន់
ជពិេសសមយ៉ងេទៀត គឺវត្តមនៃន ្របេភទសត្វទេន ង េទចមកុដ ្វ ្រពម និងដំរ ី ែដលៃ្រពឡង់ផ្តល់
ជជ្រមកដល់្របេភទសត្វេន្របេទសកមពុជ ដូេចនះេហើយ ៃ្រពឡង់គួរ្រតូវបនចត់ទុកថជៃ្រពដ៏មន

រៈ្របេយជន៍បំផុតស្រមប់ករអភិរក ្របេភទសត្វទំងេនះ។ 
 
ក ្ត គ្រមមកំែហង 

ករបរបញ់សត្វ ករេធ្វើខូចខតទីជ្រមក ករឈូសឆយដីៃ្រពស្រមប់េធ្វើកសិកមម ករេធ្វើចំ
ក្រសុកចូលមករស់េនកនុងតំបន់ ករកប់េឈើ និងភពខ្វះចេន្ល ះៃនករអនុវត្តចបប់ និងកង្វះកិចចករពរ 
គឺក ្ត គ្រមមកំែហងដ៏ធំចមបងេទេលើពពួកថនិកសត្វេនតំបន់ៃ្រពឡង់។ ចំនួនអនកបរបញ់សត្វជ
េ្រចើន្រតូវបន្របទះេឃើញ ពិេសសេនកនុងតំបន់ៃ្រពេ្រ ងភគក ្ត លៃនៃ្រពឡង់ កនុងអំឡុងេពល
អេងកត្រ វ្រជវេនះ។ មករសេងកត ភគេ្រចើនបំផុតៃនករចប់សត្វ គឺបនេធ្វើេឡើង េ យករ ក់
អនទ ក់ េ យករេ្របើ្រពួញឬ ន  និងសត្វែឆក្របម៉ញ់។ កនុងអំឡុងេពលៃនករេធ្វើអេងកត្រ វ្រជវេនះ ក៏
បនឮម្តងែដរនូវសនូរបញ់កំេភ្លើង បុ៉ែន្តេគមិនបនេឃើញអនកបរបញ់ទំងេនះមនជប់ជមួយនូវ
កំេភ្លើងេទ។ មគគុេទសក៍េដើរៃ្រពកនុងមូល ្ឋ ន ក៏បន្របប់ឲយដឹងផងែដរពី្របវត្តៃនករេ្របើ្របស់ថន ំ
បំពុលសត្វែដល ក់េន មទី ំង សំខន់ៗ ដូច ដី្រចប និង្របភពទឹក និងករ ក់នុយបំពុល។ ទ
េង្វើែបបបនសំ ប់សត្វទេន ងជេ្រចើនកបល។  ែតថ បចចុបបនក រអនុវត្តែបបេនះ្រតូវបនបញឈប់។ 
េនកនុងអំឡុងៃនករអេងកត្រ វ្រជវ មិនមនភ័ស្តុ ង មួយបង្ហ ញពីករបំពុលសត្វេនះេទ។   
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ករផ្តល់អនុ សន៍ 

 អនុវត្តករអេងកត្រ វ្រជវជក់ ក់េទេលើ្របេភទសត្វសំខន់ៗ ជពិេសសេផ្ត តេទេលើ ថ ន

ភព និងរបយ្របេភទសត្វៃ្រពចតុបទ និងសត្វដំរ។ី 

 េរៀបចំឲយមនករ្រ វ្រជវបែនថមេទៀតេទេលើ ថ នភពនិងរបយរបស់អំបូរពនរ ែដលកំពុង

រស់េនកនុងៃ្រពឡង់ ជពិេសសេទេលើពពួករញី្របផះ (Bengal Slow Loris), េទចមកុដ 

(Pileated Gibbon) និង ្វ ្រពម (Indochinese Silvered Langur)។ 

 អេងកត្រ វ្រជវេទេលើពពួកថនិកសត្វតូចៗ ជពិេសស្របេភទសត្វកេករ។ 

 ក់ម៉សីុនថតរបូស្វ័យ្របវត្តេនទី ំងែដលមិនបន ក់កនុងកំឡុងេពលសិក េនះ។  

 េធ្វើករ យតៃម្លេ យេផ្ត តជសំខន់េលើទីជ្រមក និងករ្រ វ្រជវជក់ែស្តងេននឹង កែន្លងថ 
េតើមន្រចករេបៀង ខ្លះែដល ចបេងកើតសំ ប់សត្វៃ្រពបំ ស់ទី េនចេន្ល ះរ ងៃ្រពឡង់និង
ទីជ្រមកអំេ យផលេផ ងៗេទៀត ជពិេសស ចំណងទំនក់ទំនងរ ងៃ្រពឡង់និងៃ្រពករពរ
្រពះវ ិ រ េនភគខងេជើង។ 
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៤. សត្វ្របេចៀវ 
េ យេ កបណ្ឌិ តេនល ហ្វៃូរ ៉(Dr. Neil Furey) 

េសចក្តេីផ្តើម 
សត្វ្របេចៀវ្រតូវបនែបងែចកជពីរលំ ប់រង គឺ Yinpterochiroptera (្របេចៀវRhinolophoid និង

្របេចៀវសីុែផ្លេឈើ) និង Yangochiroptera (សត្វ្របេចៀវេផ ងេទៀតទំងអស់) ែដលមនសមតថភពកនុង
ករដឹងពីអ្វីៗេនជំុវញិខ្លួន  េ យករេ្របើេអកូេ កែន្លង រមួជមួយនឹងករេ ះេហើរ្របកបេ យ
ថមពល     ែដល ចឱយសត្វេនះេធ្វើជមច ស់េមឃន ្រតីកល និង ចមនវធីិរស់េន្រគប់ទីកែន្លង
កនុងសកលេ ក (Schnitzler et al., 2001; Jones and Teeling, 2006)។ សត្វ្របេចៀវជង១២៥៩
្របេភទ ្រតូវបនេគ គ ល់នេពលបចចុបបនន (Fenton 2012) ែដលភគេ្រចើនជពពួកចិញច ឹមជីវតិ
េ យ រទឹកដមផក និងែផ្លេឈើ េហើយតួេលខេនះេនែតបន្តេកើនេឡើងជេរៀង ល់ឆន ំ គួបផ ំនឹងរបកគំ
េហើញៃន្របេភទថមីៗមួយចំនួនេទៀត។ ្របេចៀវសីុែផ្លេឈើជអនកដឹកនំលំអងផក ដ៏សំខន់ៃនរកុខជតិមន

រៈសំខន់េសជ្ឋកិចចនិងេអកូឡូសីុ   (Fujita and Tuttle, 1991; Bumrungsri et al., 2013) េហើយ
េ យ រ្របេភទ្របេចៀវជេ្រចើនពំនំ្រគប់ពូជេទទីឆង យៗ      េទើប ចរមួចំែណកយ៉ងេ្រចើន
ដល់ដំណុះៃ្រពេឈើេឡើងវញិេនតំបន់ែដល្រតូវបនកប់បំផ្ល ញ (Sritongchuay et al., 2014)។ សត្វ
្របេចៀវភគេ្រចើនែដលេ្របើេអកូេ កែន្លង  គឺជ្របេភទបណកសី(សីុសត្វល្អិតជ រ) េហើយជ
សត្វសីុសត្វល្អិត ្រតីចរសំខន់ជងេគ (Nowak 1994) រមួទំងសត្វល្អិតចៃ្រងបំផ្ល ញដំ ំកសិកមមដ៏
េ្រចើនេន្របេទសៃថ (Wanger et al., 2014) េហើយភន ក់ងរចម្លងេមេ គដល់មនុស  ឧទហរណ៍ដូចជ
សត្វមូសជេដើម។ 

 
សត្វ្របេចៀវ ចបេងកើតបនជសមសភតុដ៏សំខន់មួយៃនពពួកថនិកសត្វ េនតំបន់ សីុ

េគនយ៍ ែដល្រប ក់្របែហល៣០%ៃន្របេភទថនិកសត្វកនុងតំបន់ និងេសមើពក់ក ្ត លៃន្របេភទ
ថនិកសត្វទំងអស់េនកនុងតំបន់ៃ្រព្រតូពិច  (Kingston et al., 2006)។ តំបន់ សីុ េគនយ៍ គឺជតំបន់ដ៏
មនសកក នុពលស្រមប់ករអភិរក សត្វ្របេចៀវជសកល េ យ រតំបន់េនះ ច្រទ្រទង់បនចំនួន
២៥%ៃនពពួក្របេចៀវទំងអស់េលើពិភពេ ក េហើយយ៉ងេ ច ស់្របេចៀវចំនួន១៩៧្របេភទៃន
ចំនួនសរបុ៣៤២្របេភទ ែដលេគ គ ល់េនកនុងតំបន់ គឺជ្របេភទែដលធ្ល ប់រស់េនែតកនុងតំបន់
បុ៉េ ្ណ ះ (Kunz et al., 2011)។ េទះបីជ្របេចៀវផ្តល់្របេយជន៍សំខន់ដល់េសដ្ឋកិចចនិងករអភិរក ក្តី 
(Kunz et al., 2011) ក៏សមសភពនិងជីវភូមិ ្រស្តៃន្របេចៀវរបស់្របេទសកមពុជ ្រតូវបនេគ គ ល់
តិចតួចេនេឡើយ។ េទះបីករយល់ដឹងបនេកើនេឡើងបន្តិចកនុងបុ៉នម នឆន ំចុងេ្រកយេនះក្តី ក៏សត្វ
្របេចៀវែត៧០្របេភទបុ៉េ ្ណ ះ ែដល្រតូវបនកត់្រ កនុងឯក រព័ត៌មនវទិយ ្រស្តស្រមប់្របេទស
េនះ (Chheang et al. 2013) េហើយជតួេលខែដលេនតិចជងេគ េបើេ្រប បេធៀបជមួយ្របេទសជិត
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ខង ដូចជ្របេទស វមនចំនួន៩២្របេភទ (Douangboubpha et al., 2014), ្របេទសេវៀត ម 
្របមណជ១២០្របេភទ (Kruskop, 2013) និងេន្របេទសៃថមនចំនួន១១៩ ្របេភទ (Bumrungsri et 
al., 2006)។ ជរមួ េគបនដឹងតិចតួច ស់អំពី្របវត្តិធមមជតិសត្វ្របេចៀវកនុង្របេទសកមពុជ េបើ
េទះជសត្វេនះសថិតកនុងលំ ប់ថនិកសត្វធំជងេគេនកនុង្របេទសេនះក្តី។ 

 
ករអេងកត្រ វ្រជវសត្វ្របេចៀវេនៃ្រពឡង់េនះ គឺមនបំណងបំេពញបញជ ី រេពើភ័ណ្ឌ េលើក

ដំបូងអំពី្របេភទសត្វ្របេចៀវេនតំបន់េនះ  យតៃម្លពី រៈសំខន់ៃនតំបន់ៃ្រពឡង់ស្រមប់សត្វ
្របេចៀវ្របេទសកមពុជ និងផ្តល់អនុ សន៍េដើមបីជំរញុករអភិរក ឲយមន្របសិទធភព។ 
 

វធិី ្រស្ត្រ វ្រជវ 
ករអេងកត្រ វ្រជវដល់ទីកែន្លងចំនួន៣េលើក្រតូវបនេធ្វើេឡើង េ យេលើកដំបូងេធ្វើេនភគ

ខងតបូង "ែ្រស្រពីង" ចប់ពីៃថងទី១៦ដល់២៥ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៤ េហើយេលើកទីពីរនិងទីបីេធ្វើេនភគ
ខងេជើង "ែឆប" និងេនភគក ្ត ល "សពុង”  ចប់ពីៃថងទី២០ដល់៣០ ែខតុ  និងៃថងទី២២ដល់៣០ 
ែខធនូ ឆន ំ២០១៤(ស្រមប់ព័ត៌មនលម្អិតបែនថម សូមេមើលឧបសមព័នធ 3)។ អំឡុងេពលទំងេនះគឺជេពល
ចប់េផ្តើម និងេពលបញច ប់ៃនរដូវវស េន្របេទសកមពុជ។ 

 
➢ករ ក់អនទ ក់ 
្របេភទសត្វ្របេចៀវែ្រប្របួល កនុងករមន រមមណ៍ដឹងចំេពះករចប់ េ យករេ្របើ្របស់

អនទ ក់មង និងអនទ ក់ ងំ (Francis 1989, Berry et al., 2004)។ េ យ របំណងៃនករ្រ វ្រជវ គឺ
បំេពញបញជ ី រេពើភ័ណ្ឌ  េទើបត្រមូវឲយមនករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ទំងពីរ្របេភទេនះ ស្រមប់្របមូល
សំ កសត្វ្របេចៀវ។  ករេ្រជើសេរ ើសទំហំអនទ ក់មង ្រស័យេលើស ្ឋ នដីមូល ្ឋ ន (ឧ ៣x២ម, ៧x
៣ម, ១០x៣ម, ១២x២.៥ម) ែដលសំ ញ់ទំងអស់េនះេ្របើអំេបះេលខ៧០។ េគបនេ្របើអនទ ក់ ងំ
បួនផទ ំង ែដលមនៃផទ្រក ២,៤m2 ស្រមប់ចប់្របេចៀវ។ េដើមបីេធ្វើស្តង់ ឯក ៃនកម្ល ំង្របមូល
សំ ករ ងអនទ ក់ទំងពីរ គីកម្ល ំង្របមូល សំ កស្រមប់អនទ ក់មង្រតូវបនគណនេ យយកៃផទ
្រក មង(m2) គុណនឹងចំនួនៃថងែដលេគ ក់  (m2mnh) ចំែណកអនទ ក់ ងំក៏ដូចគន ែដរ គឺគណន
េ យយកៃផទ្រក ៃនអនទ ក់(m2) គុណជមួយចំនួនៃថងែដលេគេ្របើ  (m2hth)។ 

 
អនទ ក់ ងំ្រតវូបនេគេ្របើ្របស់េពញមួយយប់ កនុងអំឡុងេពលៃនករេធ្វើអេងកត្រ វ្រជវេនះ 

និងបនពិនិតយជេរៀង ល់េម៉ង ចប់ពីេម៉ង៥:៣០នទីដល់េម៉ង៩យប់ េហើយបនទ ប់មក ពិនិតយម្តង
េទៀតេនេពល្រពឹក ចំែណកអនទ ក់មង្រតូវ ក់ព្រងយជេរៀង ល់យប់ ចប់ពីេម៉ង៥:៣០នទីដល់
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េម៉ង៩យប់ េលើកែលងែតេនទីកែន្លង  ែដលមនេភ្ល ងធ្ល ក់ខ្ល ំងមិន ច យអនទ ក់េនះបន។ 
សំ ញ់្រតូវបន មឃ្ល ំេមើល ជ្របចំឥតឈប់ឈរ ខណៈេពលកំពុងេ្របើ្របស់ និង្រ យទុកវញិ
េនេពលចប់កិចចករម្តងៗ។ ករេ្រជើសេរ ើសទី ំងេដើមបី្របមូលសំ ក េផ្ត តេទេលើទីកែន្លងសត្វ
្របេចៀវេ ះេហើរ ែដលសថិតេន ម្រសទប់គ្រមបៃ្រពខងេ្រកម ដូចជផ្លូវធ្ល ប់េហើរ ផ្លូវទឹកហូរ និង
ចេន្ល ះផ្លូវធមមជតិេនកនុងដំណុះរកុខជតិ េហើយ្រតូវេជៀស ងមិនឲយមនករ ក់អនទ ក់េនយប់ជប់ៗ
គន េន្រតង់ទី ំងដែដលេឡើយ។ 

 
➢ករែស្វងរក្រទនំសត្វ្របេចៀវ 
ករែស្វងរកនិងករ យតៃម្លទី ំងរស់េនរបស់សត្វ្របេចៀវ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនេពលៃថង។ ករ

ែស្វងរកទំងេនះ ភគេ្រចើនេធ្វើេឡើងេន មរងូថម ែដលមនទី ំងសថិតេនភគខងេជើង ៃ្រពឡង់។ 
េ យ រថ្របេភទសត្វ្របេចៀវជេ្រចើនបនេ្របើ្របស់រងូថមស្រមប់េធ្វើជមូល ្ឋ ន បេ ្ត ះ សនន
មួយរបស់ខ្លួន េដើមបីេធ្វើជ្រទនំ្រជកេកនស្រមប់បេងកើតកូន មរដូវកល ឬស្រមប់ែស្វងរកចំណីកនុង
េពល ្រតី េហតុេនះេហើយ អវត្តមនរបស់ពួក កនុងអំឡុងេពលែដលេយើងបនេទែស្វងរកែតមួយ
េលើក មិនែមនមនន័យថទី ំងេនះគម នពួក រស់េន ឬពួក បនេបះបង់េចលេឡើយ។ ករេ្របើ
្របស់រងូថមរបស់សត្វ្របេចៀវ និងពីសំ ក់មនុស ្រតូវបនកំណត់ មរយៈករេដើរចូលជក់ែស្តងេទ
កនុងរងូថមនីមួយៗ េដើមបី: 

 
១. ពិនិតយសេងកតេ យផទ ល់ និងេធ្វើជំេរឿនសត្វ្របេចៀវកនុង្រទនំ។ ខណៈេពលែដល្របេភទសត្វ 

្របេចៀវជេ្រចើនចូលចិត្តទំុេនជចេងក ម ្របេភទសត្វ្របេចៀវមួយចំនួនេទៀតទំុែតឯងៗ រឯី្របេចៀវេផ ង
េទៀតចូលចិត្តទំុេន ម្រកែហង ន មេ្របះ ែដលមិនងយនឹងេមើលេឃើញ។ ឧបករណ៍ចប់សេម្លងអុ៊ល
្រ េ ន (សូមេមើល ងខងេ្រកម) ្រតូវបនេគេ្របើ្របស់េដើមបី ែស្វងរក្របេភទសត្វ្របេចៀវេ្រកយ
េគេនះ។ 

 
២. ែស្វងរក មក្របេចៀវ។  មក្រសស់ៗគឺជភស្ដុ ងដ៏ចបស់ ស់បំផុតែដលបញជ ក់ពីទី

កែន្លងរស់េនថមីៗរបស់សត្វ្របេចៀវេនទី ំង មួយ េហើយបរមិណគំនរ មក ចផ្តល់គំនិត
្រតួសៗពីចំនួនរបស់ពួក  និងរយៈេពលៃនកររស់េនៃនទី ំងេនះ។ ្របេចៀវសីុែផ្លេឈើ និង្របេចៀវសីុ
សត្វល្អិត ជុះ មកេចញមកក៏ខុសគន ែដរ េហើយ មកទំងេនះ្រតូវបនយកមកពិនិតយេដើមបីកំណត់ពី
វត្តមន របស់ពួក ។ 

 



75 
 

៣. យតៃម្លពីករេ្របើ្របស់្រទនំរបស់សត្វ្របេចៀវនេពលកន្លងមក។ ករ យតៃម្លេនះ ច
កំណត់បនេ យករែស្វងរកសំណល់របស់សត្វ្របេចៀវេនេលើដី និង ន ម្រប ក់ជប់ េនេលើ
ជញជ ំង និងពិ នែដលមនសល់េ្របងរអឹំលែសបក និងទឹកេនមរបស់ ។ 

 
៤. យតៃម្លេលើករេ្របើ្របស់ទី ងំេនះពីសំ ក់មនុស ។ ភ័ស្តុ ងតួយ៉ងរមួមន ន មេជើង

មនុស  ស្រមមែដលមនុស េចល ន មគំនូរេលើជញជ ំងថម ន មគូស សេលើជញជ ំង រេ ្ត ភនក់េភ្លើង 
និងេ្រគ ងសកក របូជខង សនដូចជកកសំណល់ទនធូបែដលដុតរចួនិងេ្រគ ងតង្វ យេផ ងៗ
េទៀត។ ្របសិនេបើេមើលេទេឃើញមន្រពនង់ែវងៗ និងបំែណកៃនសំ ញ់មងបង់្រតីផងេនះ ពិតជ
បង្ហ ញថមនករបរបញ់សត្វ្របេចៀវេនទីេនះយ៉ងពិត្របកដ។ 

 
បនទ ប់ពីករ យតៃម្លជបឋមរចួមក ករ ក់អនទ ក់ចប់្របេចៀវរស់្រតូវបនអនុវត្តេន មរងូថម 

ែដលបនេ្រជើស េដើមបីកំណត់សមសភព្របេភទសត្វ្របេចៀវទំងេនះ។ សកមមភពេនះ្រតូវបនេគអនុ
វត្តកនុងអំឡុងេពលសត្វ្របេចៀវទំងេនះបង្ហ ញខ្លួនេនេពល ង ច េ យករេ្របើ្របស់អនទ ក់មងែដល
មនទំហំខុសៗគន  (ជធមម ចប់ពីេម៉ង៥:៣០ដល់េម៉ង១៧:៣០នទី ង ច)។ 

 
➢ករ្របមូលសំ កេ យសូរស័ពទ 
ឧបករណ៏ចប់សេម្លងសត្វ្របេចៀវ (D240x, Pettersson Electronik AB) ្រតូវបនេ្របើ្របស់ 

េដើមបី យតៃម្លពីសកមមភព្របេចៀវេនេពលយប់ និងកត់្រ សេម្លងេអកូេ កែន្លងៃន្របេភទ្របេចៀវ
ម Furey et al. (2009) and Phauk et al. (2013)។   ល់រលកសញញ ទំងអស់ ែដលបនកត់្រ  

្រតូវបនរក ទុកេ យឧបករណ៍ថតសេម្លងឌីជីថល្របេភទ Edirol HR09 (Roland) និង្រតូវបនវភិគ 
េ យេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ Batsound Standard vers. 3.31 (Pettersson Electronik AB)។ 

 
➢ករកំណត់អត្តសញញ ណ្របេភទ្របេចៀវ 
សត្វ្របេចៀវ្រតូវបនេគ ស់ែវង ថតរបូ និងបនកំណត់អត្តសញញ ណេននឹងកែន្លង មរយៈ 

ករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្ត Francis (ឆន ំ២០០៨) និង្រពែលងេទវញិេនទីកែន្លងែដលេនជិតៗ ពី ំង 
ែដលេគចប់ បន។ លកខខណ្ឌ បន្តពូជរបស់សត្វ្របេចៀវក៏្រតូវបនកត់្រ ផងែដរ េ យេយង ម 
Furey et al. (2011)។ ្របេភទសត្វ្របេចៀវចំនួនតិចជង០.៥% ៃនចំនួនសរបុែដលចប់បន ្រតូវបន
កំណត់អត្តសញញ ណថជ្របេភទដ៏ក្រមេនកនុង្រសុក។ េនទីកែន្លង ែដលត្រមូវឲយមនករបញជ ក់
ពីអត្តសញញ ណរបស់្របេភទសត្វ្របេចៀវទំងេនះ េនះេគ្រតូវែតរក សត្វ្របេចៀវេពញវយ័ែដល សថិត
កនុងវយ័បន្តពូជឲយបនចំនួនជអបបបរម ស្រមប់ទុកេធ្វើជសំ ក េ យេ្របើ្របស់ រធតុេអ
ណុល៨០%។ សំ កល ដ៍កបល និងឆ្អឹងលិងគ (ែដលសំខន់ស្រមប់េធ្វើចំែណកថន ក់) ្រតូវបនេគ
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យកេចញមកេធ្វើពិេ ធន៍ជបន្តបនទ ប់ េដើមបី ស់ែវងនិងពិនិតយេ្រប បេធៀប មជក់ែស្តង។ សំ ក
ែដល្របមូលបន្រតូវយកេទ ក់េនកែន្លរក សំ កសត្ត ្រស្តៃនមជឈមណ្ឌ លស្រមប់អភិរក ជីវៈ
ច្រមុះ េន កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ។ ចំនួនសំ កបែនថម ចរកបនពីអនក្រ វ្រជវដំបូងេគ។ 
្របព័នធចំែណក្រតូវ យក ម Simmons (ឆន ំ២០០៥) េ យមនករែកែ្របចុងេ្រកយថមីៗេនះេទ ម 
(Bates et al. 2007, Soisook et al. 2008, Csorba et al. 2011)។ 

 
➢រេបៀប្រសង់យកសថតិិ 
េដើមបីកំណត់ភពេពញេលញៃនករ្របមូលសំ កសត្វ្របេចៀវេនតំបន់ៃ្រពឡង់ ភពសំបូរ

ែបបៃន្របេភទ្របេចៀវពិត (Smax) ្រតូវបនេគប៉ន់្របមណ េ យេ្របើ្របស់ទិននន័យៃនភពសំបូរែបប 
និងវធីិ ្រស្តេឈម ះេ្រចើន ែដលបេងកើតេឡើងេ យ Solow and Polasky (1999) and Shen et al. 
(2003)។ េដើមបីបេងកើតបន កំរតិប៉ន់្របមណខពស់បំផុត ឬទបបំផុតៃនភពសមបូរែបបរបស់្របេភទ
សត្វ្របេចៀវ ម នទុកមុន្រតូវែផ្អកេលើ ករគុណនឹងបួនៃនកម្ល ំង្របមូលសំ ក និងភពេពញេលញ
ៃនបញជ ី រេពើភ័ណ្ឌ  ្រតូវបនគណនឲយេទជផលេធៀបៃន្របេភទសត្វែដល្រតូវបនសេងកតេឃើញ 
(Sobs) េទនឹងចំនួនែដលបនប៉ន់ ម ន Sobs/Smax x100។ 

 
ក្រមិតនឹងៃនករផគុំគន (E1/D)្រតូវបនគណនេ យែចកទំរង់ប្រញច សៃនតៃម្លសនទស ន៍ 

Simpson េ យចំនួន្របេភទS។ តៃម្លរបស់កំរតិនឹងៃនករផគុំគន  E1/D ែ្រប្របួលពី 0–1 ែដលឆ្លុះបញច ំង
កំរតិនឹងេកើនេឡើងៃនភពសំបូរែបបេធៀបរបស់្របេភទ។ សមសភព្របេភទរ ងតំបន់្រតូវបនេ្រប ប
េធៀបេ យេ្របើ Chao-Jaccard Abundance-based Similarity Index (CJ-SI) និង Estimator (CJ-SE) 
(Chao et al. 2005). Values for តៃម្លរបស់CJ-SI និង CJ-SE ែ្រប្របួលពី 0–1 និងឆ្លុះបញច ំងភពដូចគន
េកើនេឡើងកនុងសមសភព្របេភទដូចគន ។  

 
➢កម្ល ងំ្របមូលសំ ក 
េនកនុងរយៈេពលៃនករអេងកត្រ វ្រជវដល់ទីកែន្លងទំង៣េលើក ករ ក់អនទ ក់សរបុចំនួន

១៨យប់ េសមើនឹង៣,២៩៦.៣m2mnh(េម៉ង យអនទ ក់មង) និងចំនួន៧៨៩,៦m2hth (េម៉ង យអនទ ក់
ងំ) ្រតូវបនេធ្វើេ យេជគជ័យេនទី ំងទំង៨៤កែន្លងេនៃ្រពឡង់ កនុងេនះរមួមនរងូថមចំនួន១១ 

និងទី ំងកនុងៃ្រពេឈើេ្រជចំនួន៧៣កែន្លង (សូមេមើល ង៣)។ ករកំណត់ទី ំងភូមិ ្រស្តៃនទំង
េនះ មនបង្ហ ញជូនេនកនុងឧបសមព័នធទី៣។ 
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ង 3 ករ្របមូលសំ កកនុងអំឡុងេពលអេងកត្រ វ្រជវេនតំបន់ៃ្រពឡង់ 

ទីកែន្លង ចំនួនយប់ៃនករ
្របមូលសំ ក 

ទី ងំ
្របមូល
សំ ក 

ៃផទ្រក  
m2mnh 

ៃផទ្រក  
m2hth 

កំណត់សមគ ល់ 

តំបន់ភគ
ខងេជើង 

8 (២២–
២៩.១០.១៤) 

៤០ ១,០៦៣.៥ ៣៤០.៨ រងូថម១១កែន្លង, មផ្លូវលំ
១៩ & សទឹងកនុងៃ្រព១០
កែន្លង 

តំបន់ 
ក ្ត ល 

៥ (២៤–
២៨.១២.១៤) 

២៧ ១,៥៣៨.៣ ២៤៧.២ មផ្លូវលំ២៦ & សទឹងកនុង
ៃ្រព១ កែន្លង 

តំបន់ភគ
ខងតបូង 

៥ (១៨–
២២.០៦.១៤) 

១៧ ៦៩៤.៥ ២០១.៦ មផ្លូវលំ១៤ & សទឹងកនុង
ៃ្រព៣ កែន្លង 

សរបុ ១៨ ៨៤ ៣,២៩៦.៣ ៧៨៩.៦  
 

កនុងចំេ មចំនុចទី ំង្របមូលសំ កទំង៤០កែន្លងេនតំបន់ភគខងេជើង មនចំនុច ទី
ំងចំនួន២៦កែន្លង (រមួមនរងូថមចំនួន៧ និងទី ំងកនុងៃ្រពចំនួន១៩កែន្លង) សថិតកនុងភូមិ ្រស្តភនំធំ (ចំ

នុចក ្ត ល UTM ០៥៧៩៥០០, ១៥២៥៤០០) ែដលជតំបន់ៃ្រពសមបូរេទេ យថមកំេបKarst ែដល
ដុះេចញពីកនុងដី ចំែណក១៤កែន្លង(រងូថមចំនួន៤និងកនុងៃ្រពចំនួន១០កែន្លង) ែដលេនសល់មនទី ំង
ភូមិ ្រស្តសថិតេនភនំេឈង ក (ចំនុចចំក ្ត លទី ំងសកល UTM ០៥៨០៩០០, ១៥២៣៣០០) ែដល
ជទីកែន្លងសមបូរេទេ យផទ ំងសិ Karstផុសេចញពីកនុងដីេន ច់ៗពីគន  និងែដលសថិតេនចមង យ
្របែហល២គីឡូែម៉្រតេទភគ េគនយ៍។ តំបន់មនថមដុះទំងពីរកែន្លងេនះ ្រតូវបនហុ៊ំព័ទធេ យរកុខជតិ
ៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង ែដលមន្រសទប់គ្រមបៃ្រពខងេលើបិទជិត (រមួបញចូ លទំងតំបន់ែដលមន
េដើម្រសេ  (Lagerstroemia spp.) ដុះេនជំុវញិទីេនះផង) េហើយសថិតេនកនុងតំបន់េទសភពែដលសំ
បូរេទេ យៃ្រពរេបះ លេ ម  និងចមក រនន។ ទី ំង្របមូលសំ កមនកំពស់ែ្រប្របួលពី១០០-
១៧០ែម៉្រតេលើក្រមិតកមពស់ទឹកសមុ្រទ េហើយមួយែផនកៃនកម្ល ំង្របមូលសំ ក្រតូវជួបផលរខំន
េ យ រឥទធិពលេភ្ល ងអស់រយៈេពល៤យប់ េនេ្រកយេម៉ង៩យប់។ 
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របូភព 14 របូភពភនំធំថតចំពីខងតបូង េនភគខងេជើងៃ្រពឡង់ 

 
របូភព 15 ៃ្រពេដើម្រសេ េនភនំធំ ភគខងេជើងៃ្រពឡង់ 



79 
 

 
កនុងចំេ មទី ំង្របមូលសំ កទំង២៧េនតំបន់ក ្ត ល េលើកែលងែតតំបន់មួយ

បុ៉េ ្ណ ះ (ែដលបន្របមូលេន មមត់ទេន្លកនុងៃ្រពមួយកែន្លង) សុទធែតេនៃ្រពេ្រ ង និងៃ្រពពក់ក
្ត លេ្រ ងខពស់ៗមន្រសទប់គ្រមបៃ្រពបិទជិត េហើយជតំបន់ៃ្រពែដលជន់លិច មរដូវកល ប់

បញចូ លទំងចមក រជេ្រចើនែដលមនរកុខជតិលូត ស់េឡើងវញិ (ចំណុចទី ំងសកល UTM 
០៥៥៩៨៣០, ១៤៧៣៨០០)។ កម្ល ំង្របមូលសំ កែ្រប្របួលពី៨០-១៤០ែម៉្រតេលើកមពស់ទឹកសមុ្រទ 
េហើយមិនមនផលរខំនពីករធ្ល ក់េភ្ល ងេនះេទ។ កនុងចំេ មទី ំង្របមូលសំ ក១៧កែន្លងេន
ភគខងតបូង ១៤កែន្លងេធ្វើេឡើងេន មផ្លូវឆ្លងកត់ និង៣កែន្លងេទៀតេនជប់មត់ទេន្លែកបរៃ្រពពក់ក

្ត លេ្រ ងែដលរង ករខូចខតយ៉ងធងន់ធងរ (ចំណុចទី ំងសកល UTM ០៥៧៥៥៩៥, 
១៤៥៤១២៨) េ យករកប់យកេឈើយ៉ងេ្រចើន េ យ្រកុមហុ៊នសមបទនភភីមិច (Pheaphimex) 
កលពីមុនឆន ំ២០០២ និង្រតូវបនកប់យ៉ងេ្រចើនសនទឹកសនធ ប់ជបន្តបនទ ប់មកេទៀត។ កម្ល ំង្របមូល
សំ កែ្រប្របួលពី១០០-១៣០ែម៉្រតេលើក្រមិតទឹកសមុ្រទ និងរងផលរខំនេ យ រេភ្ល ងធ្ល ក់ខ្ល ំង
កនុងរយៈេពល្របមូលសំ ក៥យប់ េលើកេលើងែតយប់មួយេនះែដលគម នេភ្ល ងធ្ល ក់។ 
 

លទ ធផល្រ វ្រជវ 
 
កររកេឃើញជរមួ 
មនសត្វ្របេចៀវចំនួន២៤្របេភទេនៃ្រពឡង់ ែដលសថតិកនុង៦អមបូរ ្រតូវបនកត់្រ  ( 

 

ង 4)។ ករ្របមណពីភពសំបូរែបបៃន្របេភទសត្វ្របេចៀវពិត (Smax) ែ្រប្របួលពី ២៥,០ 
េទ ២៦,៩ េ យសំេ េទដល់សមម្រតភពេពញេលញៃនបញជ ី រេពើភ័ណ្ឌ េសនើេឡើង ជរមួពី៨៦-
៩២%។ សត្វ្របេចៀវរកសីុេពល ង ច (Vespertilionidae) គឺជ្របេភទ្របេចៀវែដលតំ ងឲយភព
សមបូរែបបល្អជងេគកនុងចំេ ម្របេចៀវទំង៧្របេភទ េបើេទះបីចំនួនចប់ បនកនុងចំនួនតិចជង
មុនក្តី (៩,១%ៃនចំនួយចប់បនសរបុ) េបើេ្រប បេធៀបេទនឹងសត្វ្របេចៀវ្រកចកេសះ (Rhinolophidae, 
៦៧,៩%)  ែដល៦្របេភទ្រតូវបនកត់្រ រចួ។ ្របេចៀវ Leaf-nosed bats ក៏ ងឲយ្របេចៀវទំង៦្របេភទ
ែដរ បុ៉ែន្តចប់បនែត១០,១%បុ៉េ ្ណ ះ បនទ ប់មកគឺ្របេចៀវ sheath-tailed bats (Emballonuridae: ២
្របេភទ គឺ៦,៤%) សត្វ្របេចៀវ false vampire bats (Megadermatidae: ២្របេភទ គឺ២,៧%) និង្របេចៀវ 
Old world fruit bats (Pteropodidae: ១្របេភទ គឺ៣,៧%)។ 
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ក្រមិតនឹងៃនករផគុំគន គឺទប្រតឹម០,២១ េ យ រភពសមបូរែបបហួស្របមណៃន្របេភទ
្របេចៀវ្រកចកេសះ Rhinolophus shameli េនភគខងេជើង ែដល ងឱយ៤១,៦% ៃនចំនួនចប់បនស
របុ។ ្របេភទែដលសមបូរជងេគបនទ ប់ គឺ្របេភទ្របេចៀវ្រកចកេសះ R. acuminatus (ចំនួន១១,១%), 
ចំែណកឯក ចំែណកថន ក់៤ ែដលក្រមនិង ងេ យ្របេចៀវមួយកបលកនុងមួយ្របេភទ គឺ្របេចៀវ
្របេភទ Hipposideros cineraceus  ្របេចៀវ្របេភទ H. diadema  ្របេចៀវ្របេភទ Taphozous 
melanopogon និង្របេចៀវ្របេភទ Murina walstoni។ មនែត្របេចៀវ្រកចកេសះ្របេភទ  R. marshalli 
ែតមួយគត់ែដលជកំណត់្រ ដំបូងបំផុតរបស់្របេទសកមពុជ ចំែណក្របេចៀវ្របេភទ M. walstoni ្រតូវ
សថិតកនុងកំណត់្រ ទី៤ ែដលេគ គ ល់េនកនុងតំបន់ថជ្របេភទសត្វរបស់ជតិ។ 

 

  

  

 

របូភព 16 ្របេចៀវ្របេភទ Rhinolophus shameli េន
តំបន់ៃ្រពឡង់ 

របូភព 17 ្របេចៀវ្របេភទ Rhinolophus acuminatus 

េនតំបន់ៃ្រពឡង់ 

របូភព 18 ្របេចៀវ្របេភទ R. marshalli េនតំបន់ៃ្រព
ឡង់ 

របូភព 19 ្របេចៀវ្របេភទ Murina walstoni េនតំបន់
ៃ្រពឡង់ 

Photo: Neil Furey 

Photo: Neil Furey 

Photo: Neil Furey 

Photo: Neil Furey 
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ង 4្របេភទសត្វ្របេចៀវែដល្រតូវបនកត់្រ េនកនុងតំបន់ចំនួនបីៃនៃ្រពឡង់ 

# អមបូរ / ្របេភទ 
តំបន់ភគ
ខងេជើង 

តំបន់ភគ 
ក ្ត ល 

តំបន់ភគ
ខងតបូង 

  ្របេចៀវ Old world fruit bats, Pteropodidae    

១ 
Greater short-nosed fruit bat, Cynopterus 
sphinx 

  ១១ 

 ្របេចៀវ False vampire bats, Megadermatidae    
២ Greater false vampire bat, Megaderma lyra ២     
៣ Lesser false vampire bat, Megaderma spasma ២   ៤ 
 ្របេចៀវ Horseshoe bats, Rhinolophidae    

៤ 
Acuminate horseshoe bat, Rhinolophus 
acuminatus   ២៤ ៩ 

៥ 
Malayanhorseshoe bat, Rhinolophus 
malayanus ២៥     

៦ 
Marshall’shorseshoe bat, Rhinolophus 
marshalli2 ៣     

៧ 
Lesser brown horseshoe bat, Rhinolophus 
microglobosus ១៣     

៨ Leasthorseshoe bat, Rhinolophus pusillus ៤     
៩ Shamel’s horseshoe bat, Rhinolophus shameli ១២៣     
 ្របេចៀវ Leaf-nosed bats, Hipposideridae    

១០ Great leaf-nosed bat, Hipposideros armiger3      
១១ Ashy leaf-nosed bat, Hipposideros cineraceus1 ១     
១២ Diadem leaf-nosed bat, Hipposideros diadema1     ១ 
១៣ Cantor's leaf-nosed bat, Hipposideros galeritus ៨ ១ ១ 

១៤ 
Intermediate leaf-nosed bat, Hipposideros 
larvatus 3 ១៣     

១៥ Large-eared leaf-nosed bat, Hipposideros ៥     
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Pomona 
 ្របេចៀវ Sheath-tailed bats, Emballonuridae    

១៦ 
Black-bearded tomb bat, Taphozous 
melanopogon 1 ១     

១៧ Theobald’stomb bat, Taphozous theobaldi3 ១៨     
 ្របេចៀវ Evening bats, Vespertilionidae    

១៨ Titania's woolly bat, Kerivoulatitania   ២   
១៩ Hardwicke’s woolly bat, Kerivoulahardwickii   ៣ ៣ 
២០ Round-eared tube-nosed bat, Murinacyclotis     ២ 
២១ Walston’s tube-nosed bat, Murina walstoni1   ១   
២២ Peter’s myotis, Myotis ater   ៧   
២៣ Least pipistrelle, Pipistrellustenuis ១ ១   
២៤ Blanford's bat, Hesperoptenus blanfordi   ៥ ២ 

សរបុ ២១៩ ៤៤ ៣៣ 
សមគ ល់ៈ 1 = ្របេភទសត្វ្របេចៀវក្រមេនកនុង្របេទស (<០,៥%ៃនចំនួនចប់បនសរបុ), 2 = កំណត់
្រ ថមីរបស់្របេទស, 3 = កូឡូនីរងូថមធំៗរបស់្របេភទ្របេចៀវទំងេនះែដលេគបន ្របទះេឃើញ មនេន
តំបន់ភគខងេជើង (េមើល ងខងេ្រកមេនះ) -េ យតួេលខែដលមនេនខង ្ដ ំ េនះមិនមនរមួ
បញចូ លកូឡូនីទំងេនះេទ។ 
 

េភគ្រទពនិងភពសំបូរែបបៃន្របេភទសត្វ្របេចៀវ គឺមនេ្រចើនបំផុតេនភគខងេជើងែដល 
មនចំនួន១៥្របេភទ និង៧៤%ៃនចំនួនចប់បនសរបុ បនទ ប់មកគឺេនភគក ្ត លែដលមនចំនួន៨
្របេភទ និង១៤,៩%ៃនចំនួនចប់បនសរបុ រឯីេនភគខងតបូងមនចំនួន៨្របេភទែដរ និង ១១,១%ៃន
ចំនួនចប់បនសរបុ។ ករ្របមណភពសំបូរែបបៃន្របេភទសត្វ្របេចៀវពិត (Smax) គឺសថិតេនចេន្ល ះ
ពី១៦,២-១៧,៦េនភគខងេជើង និង ១២,២-១៣,២េនភគក ្ត ល េទដល់៩,០-១០,០ េនភគ
ខងតបូង ែដលសមម្រតភពេពញេលញៃនបញជ ី រេពើភ័ណ្ឌ េសនើេឡើងគឺ៨០-៨៦%, ៦១-៦៦% និង 
៨០-៨៩% មលំ ប់េរៀងគន ។ កំរតិនឹងៃនករផគុំគន គឺទបេទមធយម្រតឹម ០,២១ (េនភគខងេជើង), 
០.៣៨ (េនភគក ្ត ល) និង ០,៦៥ (េនភគខងតបូង)។ ភព្រសេដៀងគន ជគូៗៃនសមសភព
្របេភទ្របេចៀវជមួយគន  មនក្រមិតទបរ ងតំបន់ទំង៣ (តៃម្ល CJ-SI: ០,០២៣–០,៣៣៨) េហើយ
បនេកើនេឡើងបន្តិចបន្តួចបុ៉េ ្ណ ះេនេពលរងឥទធិពលពី្របេភទសត្វ្របេចៀវដូចគន េមើលមិនេឃើញ្រតូវ
បនបញចូ ល (តៃម្ល CJ-SE: ០,០៣៧–០,៣៥២)។ 
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➢កូឡូនី្របេចៀវកនុងរងូថម 
រងូថមចំនួន១១្រតូវបន្របទះេឃើញកនុងអំឡុងេពលេធ្វើអេងកត្រ វ្រជវ េនតំបន់ភគខងេជើង

ៃនៃ្រពឡង់។ រងូថមមួយកនុងចំេ មទំង៧ ែដលរកេឃើញេនភនំធំ បុ៉ែន្តមនមួយកែន្លង (C4: មនទី ំង
សថិតេនខងកនុងៃ្រពេ្រជភគខងេកើត) មនទី ំងសថិតេនេលើចំខងមុខភគខងតបូងភនំ េហើយមនែត
មួយកែន្លងបុ៉េ ្ណ ះ (C6) មិនេឃើញមនវត្តមនសត្វ្របេចៀវេទ ឬគម នភស្តុ ង មួយបង្ហ ញពីករ
កន់កប់របស់ពពួកសត្វ្របេចៀវេនទីកែន្លងេនះេទនេពលកន្លងមក។ រងូថមទំង៤ ែដលេគបនអេងកត
្រ វ្រជវេនភនំេឈង ក គឺជទីកែន្លងរស់េនរបស់កូឡូនី្របេចៀវ បុ៉ែន្ដមនែតមួយកែន្លងគត់ (C8) ែដល
មនលទធភពកនុងករ្រទ្រទង់ជីវតិ្របេចៀវ្របេភទ T. theobaldi ប់ពន់កបល។ លទធផលៃនករអេងកត
្រ វ្រជវេន មរងូថមនីមួយៗ មនបង្ហ ញេនកនុង ងទី៥ ដូចខងេ្រកម។ 
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ង 5 រងូថម (ឬ ្អ ងភនំ) ែដល្រតូវបនអេងកត្រ វ្រជវេនចំនុចភគខងេជើងៃនៃ្រពឡង់ 

េលខ
េរៀង  

កលបរេិចឆទ
អេងកត្រ វ្រជវ 

លកខណៈ ្អ ងភនំសេងខប  

C1 
២២ ែខតុ  ឆន ំ

២០១៤ 

ភនំធំ (Phnom Thom), សថិតេនខងេលើតំបន់ទំនបលិចទឹក (ចំណុចទី ំងសកល UTM: 0579103, 
1525235)។ ្អ ងេនះមនរងូ្រគបេ យផទ ំងថម មនផ្លូវេដើរចូលកនុង ្អ ងខងេឆ្វង និងខង ្ដ ំ។ ផ្លូវេដើរចូល
កនុង ្អ ងខង ្ដ ំ តសនធឹងចមង យែត៣ ឬ៤ែម៉តប៉ុេ ្ណ ះ ចំែណកផ្លូវេដើរចូលកនុង ្អ ងខងេឆ្វងមនចមង
យចូល ្របែហល៥០ែម៉្រត ែដលមនសភពេចតខ្ល ំងេនខងេដើម និងមនជ្រមលទបេទៗ។ េន មផ្លូវ
េដើរចូល ្អ ងខងេឆ្វងេគេឃើញមនដូចជ ទីសកក រៈបូជតូចមួយ ទីទួលេកើតេឡើងពីថមសឹកេរចរលឹជេ្រចើន 
និង្រចកពន្លឺមួយ។ េទះបីជេឃើញមន ន ម្រប ក់ មក្របេចៀវជេ្រចើនពសេពញ ្អ ងក៏េ យ ប៉ុែន្ត
េគបន្របទះេឃើញមន្របេភទ្របេចៀវសុីសត្វល្អិតចំនួនែត  ៤-៥ កបលប៉ុេ ្ណ ះ (រមួទំង H. armiger) , េហើ
យ មកចស់ៗរបស់្របេចៀវសុីសត្វល្អិត េនេលើផ្លូវទឹក មរដូវ។  

C2 
២២ ែខតុ  ឆន ំ

២០១៤ 

ភនំធំ (Phnom Thom), ជ ្អ ងសថិតេន ខងេលើតំបន់ទំនបលិចទឹក (ចំណុច ំងសកល UTM: 0579089, 
1525251)។ ្អ ងេនះមនរងូថមធំមួយ មន ងេសទើររង្វង់ ែដលមនអងកត់ផចិត្របែហល១០ែម៉្រត  ែដលសមបូរ
េ យសរសរថមហូរេនក ្ដ ល (central flowstone column)។ ទួលថមធំៗេកើតពីសំណឹកថម េនែផនកខង 
េ្រកយមន ន ម្រប ក់ មន មក្របេចៀវកំ ស់៣-៤ សម។ អនកនំផ្លូវបន យករណ៍ថ កលពី្របំឆន ំ
មុន មន្របេចៀវ ប់ពន់កបល ប៉ុែន្ដមន្របេចៀវ្របែហល ២០ កបលប៉ុេ ្ណ ះ ែដលបន្របទះេឃើញ។ ភស្តុ

ងៃនករបរបញ់្របេចៀវក៏្រតូវបនេធ្វើកត់្រ ផងែដរ។ ្របេចៀវពីរ្របេភទ្រតូវបនេធ្វើកត់្រ  គឺ H. larvatus 
និង T. melanopogon។ 

C3 ២៣ ែខតុ  ឆន ំ ភនំធំ (Phnom Thom), ជ ្អ ងសថិតេន ខងេលើតំបន់ទំនបលិចទឹក (ចំណុចទី ំងសកល UTM: 0579500, 
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២០១៤ 1525281)។ ្អ ងេនះមនថមលយេចញប៉េ្របះបញឈរពីរ េនេលើខងមុខ េចតខ្ល ំង ែដលេគពិបកនិងេឡើង
ដល់ (របូភព១៥)។ ្របេចៀវ្របេភទ H. larvatus ្របែហល១៥០កបល ្រតូវបនេគ្របទះេឃើញរស់េន 
កនុង ្អ ងេនះ។  

C4 
២៣ ែខតុ  ឆន ំ

២០១៤ 

ភនំធំ (Phnom Thom), ជ ្អ ងមនរយៈកមពស់ខពស់ជងេគ (ចំណុចទី ំងសកល  UTM: 0580539, 
1525120)។ ្អ ងេនះមនរងូទំហំទទឹងធំជងកមពស់  (ca. ៧x៥ម) ែដលមនថមលយេចញចំក ្ត ល 
 ខងេ្រកយៃន ្អ ង។ េនខងេ្រកយៃន ្អ ង ជែផនកខងេលើៃនទួលេកើតពីថមរងសំណឹក ែដលមិន ចេដើរ
ចូលេទបន។ ន ម្រប ក់េ យ្របេចៀវ និងភស្ដុ ងៃនបរបញ់្របេចៀវ្រតូវបនសេងកតេឃើញជក់ែស្ត
ងេនកនុងរងូេនះ ែដល ្របេចៀវ្របេភទ R. shameli, R. malayanus និង H. larvatus ្រតូវបនកត់្រ ។ 

C5 
២៥ ែខតុ  ឆន ំ

២០១៤ 

ភនំធំ (ចំណុចទី ំងសកល UTM: 0577543, 1525882)។ ្រចកចូល ្អ ងមនសភពទប សថិតេនេជើងភនំថម
Karstពីេលើ តំបន់ទំនបលិចទឹក។ មនចំេ តេចតខ្ល ំងេនខងេដើម និងមនដុំថមធំៗជេ្រចើន។ មករ
សេងកត ម្រទនំ េឃើញមន្របេចៀវ្របេភទ H. armiger និង H. larvatus ្របែហល១០០០ កបល។  េគបន
្របទះេឃើញភស្ដុ ងជក់ែស្ដងៃនករបរបញ់សត្វ្របេចៀវ និងករ្របមូលយក មក្របេចៀវ( មក្របេចៀវ
្រតូវបនេគ្រចកចូលកនុងបវអងករ : របូភព១៦)  ប៉ុែន្តេ្រកយមក ្របែហលជគម នកររខំន ឬករ្របមូល

មកេទៀតេទ េទើប មក្របេចៀវកនុង ្អ ងេនះមនចំនួន្រកសែ្រកល និងេនថមីៗ ែដលេគបន្របទះ 
េឃើញេន មកែន្លងជេ្រចើន។  

C6 
២៦ ែខតុ  ឆន ំ

២០១៤ 

ភនំធំ  (ចំណុចទី ំងសកល UTM: 0577734, 1525747)។ ្អ ងេនះមនថមលយេចញែដលបេងកើតជរងូថម ក់ 
( ca. ជេ្រម៤ម)។ ផ្លូវេដើរចូល ្អ ងមួយចុះេទខង ្ដ ំរងូ្រតូវបនេគេធ្វើករ្រ វ្រជវ ប៉ុែន្ត្រតូវបនបញច ប់
េទវញិ បនទ ប់ពីេដើរបនប៉ុនម នែម៉្រតែតប៉ុេ ្ណ ះ។ េគពុំបន្របទះេឃើញសត្វ្របេចៀវ និងភស្ដុ ងៃនករកន់
កប់ ្អ ង ពីអតីតកលេឡើយ។ 
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C7 
២៦ ែខតុ  ឆន ំ

២០១៤ 

ភនំធំ (ចំណុចទី ំងសកល UTM: 0577735, 1525713)។ ្អ ងេនះសថិតេនែកបរ និងមនលកខណៈ្រប ក់
្របែហលនឹង ្អ ង C6។ េន្រចកចូលេទកនុង ្អ ង មនថមលយេចញេនខងមុខ ។ ផ្លូវេដើរចូល ្អ ងធំេន 
ខង ្ដ ំ េហើយចុះេទបនបីេទបួនែម៉្រតដល់ផ្លូវចូលេទរងូធំែតម្តង (មនអងកត់ផចិត និងកមពស់្របែហល១០–
១៥ម) ជទីែដលមន្រទនំរបស់្របេចៀវ្របេភទ H. armiger និង H.larvatus  មនចំនួនពី ៣០០–៤០០ កបល 
(H. armiger មនចំនួនេ្រចើនជង: របូភព១៧)។ បន្តពីរងូេនះេទ មនផ្លូវេដើរចូលពីរេទៀត ែដលកនុងេនះផ្លូវ
េដើរមួយែដលទបជង ចេដើរបន និងបញច ប់កនុង្របែវង្របែហល៤០ែម៉្រត។ េគពុំបន្របទះេឃើញភស្ដុ 

ងៃនកររខំន មួយេឡើយ។ 

C8 
២៧ ែខតុ  ឆន ំ

២០១៤ 

ភនំេឈង ក (ចំណុចទី ំងសកល UTM: 0580878, 1523241)។ េនេជើងភនំមន្រចកចូលតូចមួយ។ ្អ ងេនះ
មនរងូលយេចញ េ យចប់េផ្តើេចញពីរងូរមួតួច េហើយបន្តេទរងូធំមួយេទៀតែដលមន ន ម្រប ក់

មក្របេចៀវ និងេ្របងេចញពីែសបក  និងមន្រចកពន្លឺមួយេនែផនកខងេ្រកយរងូ។ ភស្ដុ ងជេ្រចើនៃន
ករ្របមូល មក និងករបរបញ់្របេចៀវ ្រតូវបនកត់្រ  (របូភព១៩ និង២០) េហើយមន្របេចៀវ្របេភទ 
T. theobaldi  ប់ពន់កបល្រតូវបនកត់្រ េន្រតង់រងូខងេ្រកយ។ ្អ ងតូចចំនួនពីរេទៀតសថិតេនខង 
េឆ្វង្រចកចូល។ ្អ ងមួយែដលេនជិតជង មន ន ម្រប ក់ មក្របេចៀវេ្រចើនជង ប៉ុែន្តគម នវត្តមន 
្របេចៀវ្រតូវបនកត់្រ េចញពី ្អ ងទំងពីរេនះេឡើយ។ 

C9 
២៨ ែខតុ  ឆន ំ

២០១៤ 

ភនំេឈង ក (ចំណុចទី ំងសកល UTM: 0580388, 1523087)។ ្អ ងេនះសថិតេនេជើងភនំកនុងៃ្រពែដលមនករ
រខំនខ្ល ំង និងជតំបន់ែដលងយ្រសួលចូលេទដល់កនុង មផ្លូវ្របែវង្របែហល១៥ែម៉្រតពីតំបន់រងូ្រប 
េចៀវ។ ្អ ងេនះរមួមនទួលេកើតពីសំណឹកថមតូចធំ េហើយ្រតូវលិចទឹកេនែផនកខងេ្រកយរងូ។ េគសេងកត
េឃើញមន ន ម្រប ក់ជេ្រចើន  ប៉ុែន្តេគបន្របទះេឃើញមនែត្របេចៀវ្របេភទ Taphozous spp. មួយចំ 
នួនប៉ុេ ្ណ ះែដល្រតូវបនកត់្រ េន្រតង់្រចកចូល ្អ ង។ េគេឃើញមនភស្ដុ ងជេ្រចើនទក់ទងនឹងកររ ំ
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ខន និងករបរបញ់ ែដល្រតូវបនកត់្រ ។ 

C10 
២៨ ែខតុ  ឆន ំ

២០១៤ 

ភនំេឈង ក  (ចំណុចទី ំងសកល UTM: 0580881, 1523138)។ ្អ ងេនះមនសភពខពស់ខ្ល ំងែដលមន្រចក
ចូលទបែតមួយមនកមពស់្របែហល១០ ែម៉្រត េន ខងេលើេជើងភនំ ៃផទេចត និងយ៉ងេ ច ស់មន្រចក
ពន្លឺចំនួន៥ េទខងេលើនិងខងេ្រកមៃនរងូ។ រងូធំមនផទ ំងថមពសេពញ និងថមហូរ (flowstones) ជថន ក់ៗ។ 
រងូេនះមនកមពស់្របែហល២០–៣០ ែម៉្រត និងអងកត់ផចិត ្របែហល៤០–៥០ ែម៉្រត។ េទះបីជមន ន ម្រប

ក់េ្រចើនកែន្លងក៏េ យ ក៏េគបនអេងកតេឃើញ្របេចៀវ្របេភទ Taphozous spp ្របែហលជ១០០កបលែត
ប៉ុេ ្ណ ះ។ ភស្ដុ ងជេ្រចើនៃនករេ្របើ្របស់កនុងទ្រមង់ជករបរបញ់្របេចៀវេ យេ្របើេឈើ យ ករ្របមូ
ល មក្របេចៀវ និងករដុតធូបបន់្រសន់ និងជុំរុ ំ ក់ខ្លួបជេដើមេន្រតង់្រចកចូល ្អ ងក៏្រតូវបនសេងកត
េឃើញែដរ។ 

C11 
២៨ ែខតុ  ឆន ំ

២០១៤ 

ភនំេឈង ក  (ចំណុចទី ំងសកល UTM: 0580933, 1523138)។ ្អ ងទបែដលមន្រចកចូលពីរមនកមពស់
្របែហល២៥ែម៉្រត េលើេជើងភនំ, មនែតែផនកខងេឆ្វងៃន ្អ ងប៉ុេ ្ណ ះែដល្រតូវបន្រ វ្រជវ (ែផនកខង ្ដ ំ

្អ ងមិន ចេដើរចូលេទដល់េទ)។ ្អ ងេនះរមួផ ំេឡើងេ យរងូចំនួន៣: កនុងរងូទីពីររមួមន្រចកពន្លឺតូច 
មួយ និងរងូទីបីជរងូតូចចេង្អ ត។ ្របេចៀវ្របេភទ H. armiger  ចំនួន២០កបល និង H. galeritus ចំនួនពីរ 
កបល ្រតវូបនកត់្រ េនទីេនះ  េហើយ ន ម្រប ក់េនេលើជញជ ំង មនចំនួនតិចតួច េបើេ្រប បេធៀបជ
មួយ ្អ ងេផ ងេទៀត។ ភស្ដុ ងៃនករេ្របើ្របស់រងូេនះ រមួមនករគូស ស់េលើជញជ ំងថមកនុង ្អ ង ករបរ
បញ់ និងករ្របមូល មក្របេចៀវ។  
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្របេភទសត្វ្របេចៀវសំខន់ៗ 
្របេភទសត្វ្របេចៀវទំងអស់ែដលមនេនៃ្រពឡង់ ្រតូវបនអងគករសហភពអន្តរជតិេដើមបី 

ករអភិរក ធមមជតិ (IUCN ឆន ំ២០១៤) បនកត់្រ កនុងេពលបចចុបបននេនះថជ្របេភទរងេ្រគះតិចតួច
ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ យ៉ង ក៏េ យ េនះ ចជករយល់្រចឡំ េ យេហតុថចំនួនសត្វ្របេចៀវសរបុ (ករ
កំណត់ចំនួន្របេភទសត្វ្របេចៀវទំងេនះសថិតេនេ្រកម្របេភទកនុងបញជ ី្រកហម) គឺភគេ្រចើនៃនសត្វ
្របេចៀវបចចុបបននមិន្រតូវបនេគ គ ល់អស់េនះេទ។ េលើសពីេនះេទៀត េ យវ ិ លភពដ៏ធំល្វឹងេល្វើយ
ៃនទីជ្រមកែដលមិនទន់បនសិក  រមួទំងករ្របមូលសំ កែដលេនមនកំណត់េនេឡើយ រហូត
មកដល់េពលេនះសបញជ ក់ឲយេឃើញថគួរត្រមូវឲយមនករសិក ្រ វ្រជវនេពលអនគតបន្តេទៀត 
េដើមបីបញជ ក់ឲយបនចបស់ ស់ពីវត្តមនរបស់្របេភទសត្វ្របេចៀវេផ ងៗ េទៀតែដលកំពុងរស់េនកនុង
តំបន់ៃ្រពឡង់។ ដូេចនះ េគគួរែតេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េទេលើ រៈសំខន់ៃនករអភិរក តំបន់ៃ្រព
ឡង់ ស្រមប់សត្វ្របេចៀវឲយបនេ្រចើនជងករកត់្រ នេពលបចចុបបនន។ េទះជដូេចនះក្តី េ្រកពីជួយ
្រទ្រទង់យ៉ងេ ច ស់មួយភគបីៃនពពួកសត្វៃ្រពៃន្របេទស តំបន់ៃ្រពឡង់េនះពិតជមន រៈ
សំខន់ខ្ល ំង ស់ដល់ករអភិរក សត្វ្របេចៀវេនកមពុជ។ 

 
្របេចៀវ្រកចកេសះ្របេភទ R. marshalli ចំនួនពីរកបល្រតូវចប់បន េ យអនទ ក់មងេនផ្លូវ

ចូលៃ្រពមួយ (F13, ឧបសមព័នធទី៣) េនកនុងេពល្រពលប់ៃនៃថងទី២៦ ែខតុ  ឆន ំ២០១៤ េនភគខង
េជើង ចំែណកមួយកបលេទៀត្រតូវេគចប់បនេនេពលយប់េ្រជ កនុងយប់ែតមួយេ យអនទ ក់ ងំេន

មផ្លូវចូលៃ្រព (F12, ឧបសមព័នធទី៣)។ លកខណៈសមគ ល់ ខងេ្រក េធមញ ល ដ៍កបល សូរស័ពទ និង
្របែវងៃនសត្វ្របេចៀវទំង៣េនះ្រតូវគន នឹង្របេភទ R. marshalli ។ ្របេភទ្របេចៀវេនះមិនសូវេឃើញមន
េទ េហើយអនកជំនញខងលុករងូថមកនុងៃ្រពបនបញជ ក់ថេគធ្ល ប់េឃើញមនែតេនតំបន់រប៉ត់រប៉យកនុង
្របេទសៃថ ្របេទស វ ភគខងេជើង េវៀត ម និងឧបទ្វីបម៉េឡសីុ ែតបុ៉េ ្ណ ះ (Francis, 2008)
។ កំណត់្រ ែដលបនពីៃ្រពឡង់ គឺជកំណត់្រតេលើកដំបូងបំផុតស្រមប់្របេទសកមពុជ។ 

 
្របេចៀវ្របេភទ Murina walstoni ែតមួយគត់ែដលេគចប់បនេ យអនទ ក់ ងំេន មផ្លូវចូល

ៃ្រពមួយ (F31, ឧបសមព័នធទី៣) េនេពល្រពលប់ៃថងទី២៥ ែខធនូ ឆន ំ២០១៤ េនភគក ្ត លៃនៃ្រពឡ
ង់។ ្របេចៀវមួយកបលេនះមនលកខណៈសីុគន នឹងករវនិិចឆ័យរបស់ Csorba et al. (2011) ែដលថមីៗេនះ
បនពិពណ៌នថ ជ្របេភទសត្វ្របេចៀវមន្របភពេចញពី្រសុកវនឺៃសៃនេខត្តរតនគិរ ី រមួទំងមន
សំ កពីេខត្តេកះកុងៃន្របេទសកមពុជ និងេខត្ត ក់ ក់ៃន្របេទសេវៀត មផងែដរ។ ចប់ ំង
ពីេពលេនះមក ក៏មនេនកំណត់្រ ននបែនថមេទៀតែដលបនពីេខត្ត្រពះវ ិ រ (Furey, ទិននន័យ
ែដលមិនទន់ផ ព្វផ យ) េន្របេទស វ និងេវៀត ម (Francis and Eger 2012)។ េទះជអនក
ជំនញែផនកខងលុកៃ្រពបនចត់ទុកជរមួថ្របេចៀវកនុងពួក Murina ទំងអស់រស់ ្រស័យេនកនុង
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ស្លឹកេឈើក្តី ក៏េគេឃើញមន្របេភទ្របេចៀវ M. walstoni េ្របើ្របស់ជ្រមកែដលមនលកខណៈចំហជង 
និងសងួតជងសមជិកេផ ងេទៀតៃនពួក្របេចៀវេនះ (Furey et al. 2010, Kingston 2013)។   
 

ករពិភក  
ៃ្រពឡង់ ច្រទ្រទង់យ៉ងេ ច ស់មួយភគបី (េសមើនឹង២៤/៧១) ៃនពពួកសត្វ្របេចៀវៃ្រព 

េនកនុង្របេទសកមពុជែដលេគ គ ល់ េហើយ្រទ្រទង់ ល់ជីវតិសត្វេផ ងេទៀតែថមេទៀតផង។ េទះជ
មនករបង្ហ ញពីភពេពញេលញៃនបញជ ី រេពើភ័ណ្ឌ ៃន៨៦-៩២%ក៏េ យ ក៏ករ្របមូលសំ ក្រតូវ
ែតបន្តេធ្វើេទៀតេដើមបីរកឲយេឃើញនូវ្របេភទសត្វ្របេចៀវបែនថមេទៀតេនតំបន់ៃ្រពឡង់េនះ។ បទ
ពិេ ធន៍ករងរជក់ែស្តងដល់ទីកែន្លង គំ្រទករសិក ្រ វ្រជវបែនថមេទៀតេនះយ៉ងេពញទំហឹង 
ពីេ្រពះេនមនពូកនិង្របេភទតួយ៉ងជេ្រចើន ែដលេគបន្របទះេឃើញមនេន មៃ្រពៃន្របេទស
កមពុជ េនពំុទន់បនកត់្រ េនកនុង របយករណ៍េនះអស់េនេឡើយេទ តួយ៉ងដូចជ Megaerops 
spp., Myotis spp. និង Tylonycteris spp។ េនះសបញជ ក់ឲយេឃើញចបស់ ស់ថ ករខិតខំ្របឹងែ្របង
េលើករ្របមូលសំ កែដលបន េធ្វើេនតំបន់ភគក ្ត លនិងភគខងតបូងៃ្រពឡង់ គឺេនមន
ក្រមិតេនេឡើយេទ។  
 

េគបនកត់សមគ ល់េឃើញថ រៈ្របេយជន៍ៃនរងូថម ែដលសថិតេន មកូនភនំ ច់្រសយ៉ល 
ទំងេនះ មិនែមនមន្រតឹមែតសត្វ្របេចៀវរស់េនបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តក៏រមួមនសត្វឥតឆ្អឹងកង ែដលរស់ 
េនកនុងដីពឹង ្រស័យេលើចំណីែដលជ កមរបស់ពពួកសត្វ្របេចៀវទំងេនះផងែដរ។ េ យ រែត
លទធផលៃនករផគុំគន េ្រចើនយ៉ងដូេចនះេហើយ េទើបនបចចុបបននរងូថមទំងេនះ ្រតូវបនចត់ថន ក់កនុង
ចំេ មរងូថមននថ ជទីែដលសមបូរេទេ យជីវច្រមុះេ្រចើនជងេគបំផុតេនេលើពិភពេ ក 
(sensu Myers et al. 2000) កនុងន័យៃនក្រមិតៃនករគ្រមមកំែហង និងលកខណៈជីវ ្រស្តែដលរស់
េនែតកនុងតំបន់របស់្របេភទសត្វទំងេនះ (Whitten 2009)។  
 
ក ្ត គ្រមមកំែហង 

ភ័ស្តុ ងដ៏ចបស់ ស់ៃនករបរបញ់សត្វ្របេចៀវ េគ្របទះេឃើញេនចំណុចរងូថមចំនួន៧កនុង
ចំេ មរងូថមទំង១០ ែដលជជ្រមករបស់សត្វ្របេចៀវសថិតេនភគខងេជើងៃនៃ្រពឡង់។ េគក៏បនរក
េឃើញផងែដរនូវភ័ស្តុ ងែដល ចបញជ ក់ថចំនួន្របេចៀវធ្ល ក់ចុះ េន មរងូថមមួយចំនួន។ ចំណុច 
េនះបងកឲយមនក្តីបរមភដ៏ធំមួយ េ យេហតុថជធមម សត្វ្របេចៀវមនករចប់ រមមណ៍ជខ្ល ំង
ចំេពះករ្របមូលផ្តុំគន រស់េន មតំបន់ដ៏ទក់ទញទំងេនះ ែដលជទីកែន្លងតំ ងឱយចំនួន្របេចៀវ
កនុង្រសុកមួយភគធំ េហើយ ច្របឈមនឹងភពងយរងេ្រគះខ្ល ំងបំផុតេ យ រកររខំន់របស់
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មនុស  (Furey និង Racey បញជ ក់កនុង រព័ត៌មន)។  េគក៏បនសេងកតេឃើញផងែដរថមនករ
្របមូលយក មក្របេចៀវ និងករេ្របើ្របស់រងូថមេផ ងេទៀតេន មតំបន់មួយចំនួន  េហើយតំបន់រងូថម
ទំងេនះក្ល យេទជទីកែន្លងមិនអំេ យផល ជពិេសសកនុងអំឡុងេពលបងក ត់ពូជ ដូចជបងកឲយេទ
ជករពេពះយឺតយ៉វ ប៉ះពល់ដល់ករបំេបេ ះកូន និងករផ្ត ច់េ ះជេដើម (Furey et al. 2011)។ 
ផទុយេទវញិ េគបនេឃើញែតមួយែភ្លតគត់ចំេពះករណីបរបញ់សត្វ្របេចៀវេនតំបន់ភគក ្ត ល 
េហើយគម នេឃើញភស្តុ ងអ្វីទក់ទងនឹងករបរបញ់សត្វ្របេចៀវេនតំបន់ភគខងតបូងេនះេទ។ េបើ
និយយពីទស នៈវស័ិយេលើករអភិរក វញិ តំបន់រងូថមទំងេនះពិតជមន រៈ្របេយជន៍ ស់ 
ពីេ្រពះ ក់ដូចជគម នរងូថម េនឯ  (ឬយ៉ងេ ច ស់មនតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះ) ែដលមនចំនួន
្របេចៀវកនុងតំបន់ ចនឹងមនរបយេសមើជងេនទីេនះ និង ចបងកភពងយរងេ្រគះតិចជងេនទីេនះ 
ពីករបំផ្លិចបំផ្ល ញរបស់មនុស េនះេទ។  

 
ករបន្តរកី ល លៃនករកប់េឈើខុសចបប់េនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ ្រតូវបនចង្រកងទុកជឯក

រយ៉ង្រតឹម្រតូវ េហើយ ក៏ជករបងកនូវក្តីបរមភដ៏ធំមួយផងែដរចំេពះករអភិរក ។ ករសិក
្រ វ្រជវននេន្របេទសេវៀត ម បនបង្ហ ញពីករធ្ល ក់ចុះយ៉ងខ្ល ំងៃនចំនួនសត្វ្របេចៀវេន
ចេន្ល ះតំបន់ៃ្រពធមមជតិនន េបើេ្រប បេធៀបនឹងតំបន់ែដលមនគ្រមបៃ្រពតិចជង (Furey et al., 
2010)។ ករកប់យកេចញនូវេដើមេឈើែដលមន យុកលយូរ និងេដើមេឈើធំៗ បនបង្ហ ញពីករ
្រពួយបរមភយ៉ងខ្ល ំង េ យេហតុថេដើមេឈើទំងេនះ ចផ្តល់្របេ ងនិង្រកែហងែថមេទៀត 
ស្រមប់្របេភទ ែដលរស់េន ្រស័យជ្រមកមនស្លឹកេឈើបិទបំង្រសេដៀងគន េនះែដរ ពពួក្របេចៀវ
មួយភគធំ ែដលេគ គ ល់ថមនេនៃ្រពឡង់ (១៤្របេភទកនុងចំេ ម២៤្របេភទ ឧទហរណ៍្របេភទ
កនុងអមបូរ Rhinolophidae និង Hipposideridae ក៏ដូចជតំ ងសត្វភគេ្រចើនបំផុតកនុងអមបូររង 
Murininae និង Kerivoulinae) ្រតូវបនអនកជំនញខងលុកៃ្រពបញជ ក់ថ ជ្របេភទ្របេចៀវែដលពិបក
ស្រមបស្រមួលខ្លួនេទនឹង ករែស្វងរកចំណីេន មទីកែន្លងចំហ ស់ (Kingston 2013)។ ដូេចនះ 
ករែបកែខញក រប៉ត់រប៉យៃនទីជ្រមកែផនកខងកនុងទំនងជបនថយ្របសិទធភពៃនករែស្វងរកចំណីរបស់
ពួក  និងបេងកើន និភ័យៃនករផុតពូជសត្វ្របេចៀវកនុង្រសុក។ ករ្រពួយបរមភទំងអស់េនះ ក៏រតឹែត
ពក់ព័នធបែនថមេទៀតេទនឹងករែ្រប្របួល កសធតុេនេលើសកលេ ក ែដលេធ្វើឱយ្របេភទសត្វទំង
េនះ្រតូវផ្ល ស់ប្តូរេលឿនជងករ ម ន (Jones and Rebelo 2013)។ 
 
 
 
 



91 
 

ករផ្តល់ជអនុ សន៍ 
➢េធ្វើករអេងកត្រ វ្រជវបែនថមេទៀត េដើមបីចង្រកងជឯក រេពញេលញអំពី រៈសំខន់ៃន

ករអភិរក តំបន់ៃ្រពឡង់ស្រមប់ពពួកសត្វ្របេចៀវ ជពិេសសេនតំបន់ភគខងេជើងែដលជទីកែន្លង
មនភនំថមKarst និងរងូថមជេ្រចើនេទៀត មិនទន់បន យតៃម្លេនេឡើយេទ។ 

 
➢ករពរកំុឲយមនករបរបញ់សត្វ្របេចៀវេន មរងូថមទំងអស់ ែដលជទីជ្រមករបស់ពពួក

្របេចៀវរស់េនតំបន់ៃ្រពឡង់។ ករ មឃត់េនះមិនចំបច់ត្រមូវឲយមនចំេពះករ្របមូល មក
្របេចៀវេនះេទ េ្រពះសកមមភពេនះ ច្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តឲយអនុវត្តេដើមបីជួយ្រទ្រទង់ដល់ជីវភព
របស់្របជសហគមន៍មូល ្ឋ ន និង្រសប មេគលបំណងអភិរក មរយៈករេលើកកមពស់
បេចចកេទសកនុងករ្របមូលផល្របកបេ យនិរន្តរភព (e.g. IUCN SSC 2014)។ 

 
➢ផ្តល់ជ ទិភពេលើករករពរជ្រមកៃ្រពេឈើ េ យករេផ្ត តជពិេសសេលើកររក ភព 

្របទក់គន ៃនៃ្រពេឈើឲយេនគង់វង  និងករករពរតំបន់ៃ្រពែដលហុ៊ំព័ទធេ យ្របភពទឹក ដូចជ ៃ្រពជំ
ទឹកែដលសថិតខងកនុងតំបន់ក ្ត លជេដើម។ 
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៥. សត្វ ្ល ប 
េ យ ឈិន សុភ 

េសចក្តេផ្តើម 
សត្វ ្ល ប្រតូវបនេគចត់ទុកជ្រកុមមួយកនុង្របព័នធចំែណកថន ក់ ស្រមប់េធ្វើករសិក អំពីផល

ប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួលទីជ្រមេទេលើជីវៈច្រមុះេនកនុងៃ្រពតំបន់្រតូពិច េ្រពះសមសភពៃនពពួកសត្វ
្ល ប ចទទួលឥទធិពលយ៉ងខ្ល ំងពីកររខំនេទេលើរចនសមព័នធៃ្រពេឈើ។ សត្វ ្ល បក៏េដើរតួនទី

យ៉ងសំខន់កនុងមុខងរេអកូឡូសីុកនុងៃ្រពតំបន់្រតូពិច ដូចជនទីកនុងដំេណើ រលម្អង ករព្រងយ្រគប់
ពូជរកុខជតិ និងជសត្វរពំ (Felton et al., 2008)។ ជងេនះេទេទៀត ករ យតៃម្លែផនកបរមិណេនកនុង
បញជ ី្រកហមរបស់អងគករ IUCN បនបង្ហ ញថ ចប់ ំងពីឆន ំ១៩៨៨មក ថ នភពសត្វ ្ល បេនេលើ
ពិភពេ ក កន់ែតមនសភព ្រកក់េឡើងៗ (Butchart et al., 2004) កនុងេនះ ៩៣% ៃនសត្វ ្ល ប
ែដលរងករគ្រមមកំែហង គឺ្រតូវបនរកេឃើញេនកនុងៃ្រពតំបន់្រតូពិច (BirdLife International, 2004)។ 

 
ករសិក ពីសត្វ ្ល បដំបូងបំផុតេន្របេទសកមពុជ គឺមន ំងពីចុងសតវត ទី១៩។ ជង១០០

ឆន ំេ្រកយមក ករសិក ពីសត្វ ្ល បេនែតតិចតួចេនេឡើយ េបើេ្រប បេធៀបជមួយ្របេទសជិតខង។ 
េយង មឯក ររបស់ Delacour (Eames et al., 2001), រហូតដល់ពក់ក ្ត លទស វត ឆន ំ១៩៩០ 
ករសិក អំពីសត្វ ្ល បេន្របេទសកមពុជសំខន់ៗ គឺមនបី្របភព៖ ្របភពទី១ គឺ the 4th Franco-
British Expedition to Indochina from 1927-28  េ យ Jean Delacour, Pierre Jabouille និង 
Willoughby Lowe ែដលអនកបនេធ្វើករ្រ វ្រជវជេលើកដំបូងបំផុតេនតំបន់ជួរភនំ្រក ញ។ ករ
្រ វ្រជវេនះបនេបះពុមភផ យេ យ Delacour េនឆន ំ១៩២៩ និងេធ្វើេសចក្តីសេងខបេឡើងវញិ េន
ឆន ំ១៩៣១ េចញផ យចំនួន៤េលខេនកនុង Les Oiseaux de Indochine Francaise។ ្របភពទី២ គឺ
ព័ត៌មនបនមកពី Paul Englebach ជេវជជបណ្ឌិ តជនជតិប ងំ ែដលបនមករស់េន្របេទសកមពុជ

ំងពីទសវត ឆន ំ១៩៣០ដល់ទសវត ឆន ំ១៩៤០ េ យគត់បនេបះពុមភឯក រជេ្រចើនស្តីអំពីអត្ត
សញញ ណ និង ថ នភពសត្វ ្ល បេន្របេទសកមពុជ។ ្របភពទី៣ គឺឯក រែដលមិនបនេបះពុមភ
មនចំណងេជើងថ “បញជ ីសត្វ ្ល បបឋមរបស់្របេទសកមពុជ” េរៀប ងេឡើងេនឆន ំ១៩៦៤ េ យ 
William W. Thomas ែដលជអគគរដ្ឋទូត េមរកិ្របចំកមពុជ និងបនរស់េនទី្រកុងភនំេពញពីឆន ំ១៩៥៩ 
ដល់១៩៦១។ ឯក រទី៣េនះ េនែតជឯក រសេងខបែដល ចេជឿជក់បនអំពីសត្វ ្ល ប េន
្របេទសកមពុជរហូតដល់ឆន ំ២០០៣។  

 
េនឆន ំ១៩៩២ អនកបក ី ្រស្តជជនបរេទសដំបូងេគបន្រតឡប់មកកន់កមពុជជថមី បុ៉ែន្ត

េ យ រ ថ នភពសុវតថិភពែដលបន ល់ពីស្រងគ ម ុ ៃំរមិ៉នអំេ យផល បន ងំដល់ករចុះ
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សិក ្រ វ្រជវរបស់ពួកេគ។ េពលេនះក៏មនករចូលមកដល់របស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលអន្តរ
ជតិ ែដលេធ្វើករែផនកអភិរក  ដូចជអងគករសហភពអភិរក ពិភពេ ក (IUCN) អងគករមូលនិធិពិភព
េ កស្រមប់ធមមជតិ (WWF) អងគករសមគមអភិរក សត្វៃ្រព (WCS) ែដលបនចប់េផ្តើមបងកលកខ
ណៈឲយមនករចុះសិក ្រ វ្រជវ និងេបះពុមភឯក រជបន្តបនទ ប់ (Daltry & Momberg, 2000)។ 
េនកនុងឆន ំ២០០៣ េ ក ន់ េស ្ឋ  ជអនកអភិរក ជនជតិកមពុជ និងេ ក Colin Pool អនកបក ី

្រស្ត បនសហករគន ចង្រកងេសៀវេភែណនំអំពីសត្វ ្ល ប េន្របេទសកមពុជ ែដលមនបង្ហ ញ
សត្វ ្ល បសរបុចំនួន៥៣៥្របេភទ (Setha & Poole, 2003)។ រហូតដល់ចុងឆន ំ២០១២ សត្វ ្ល បសរបុ
ចំនួន៥៩៩្របេភទ្រតូវបនកត់្រ  និងបញជ ក់ថមនវត្តមនេន្របេទសកមពុជ។ កនុងេនះ២ភគ៣ៃន
សត្វ ្ល បទំងអស់ គឺរស់េនជ្របចំកនុង្របេទសកមពុជ និង១ភគ៤ជសត្វ ្ល បែដលមនវត្តមនែត
េនរដូវរងរែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ទំងេនះសបញជ ក់អំពីននភពខពស់ៃន្របេទសែដលមនស ្ឋ នដីភគ
េ្រចើនជដីទំនប។ ជក់ែស្តង េបើេធៀបេនអឺុរ ៉បុខងលិចទំងមូល ែដលមនៃផទដីធំជង្របេទសកមពុជ 
សរបុ្របែហលជ២០ដង មនសត្វ ្ល បែត្របមណ៦៥០្របេភទែតបុ៉េ ្ណ ះ (Goes, 2013)។ េទះជ
យ៉ងេនះក្តី ្របេទសកមពុជមនសត្វ ្ល បែដលរស់េនែតកនុងតំបន់ចំនួនែតពីរ្របេភទបុ៉េ ្ណ ះគឺ ចកវក៉
កមពុជ (Cambodian laughing thrush Garrulax ferrarius) និងចបេតតចតុមុខ Cambodian tailorbird 
Orthotomus chaktomuk) និង្របេភទសត្វ ្ល បែដលរស់េនតំបន់ែកបរៗេនះែដរចំនួនពីរ្របេភទគឺ 
្រកួចសំេព (Chestnut-headed Partridge Arborophila cambodiana)  និងខទប់ដីទេន្លេមគងគ  (Mekong 
Wagtail Motacilla samveasnae) ែដលមនវត្តមនេន្របេទសជិតខងផងែដរ។ សត្វ ្ល បចំនួន១៣
្របេភទរងេផ ងេទៀតរស់េនែតកនុងតំបន់ជួរភនំ្រក ញែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 

វធិី ្រស្ត្រ វ្រជវ 
 ្របេភទសត្វ ្ល បទំងអស់ែដលមនេនកនុងបញជ ីៃនរបយករណ៏ យតៃម្លេនះ គឺបនមកពីផ ំ 
បញចូ លគន រ ង្របភពបនទ ប់បន ំនន ដូចជលទធផលៃនករ្រ វ្រជវពក់ព័នធអំពីសត្វៃ្រព ព័ត៌មន 
បនពីករេធ្វើសមភ សជមួយ្របជជនេនមូល ្ឋ ន និងករចុះ្របមូលសំ កសត្វេ យផទ ល់េន ម 
មូល ្ឋ ននន ( ងទី៦)។ 
 
 

ង 6 កលបរេិចឆទ និងទី ងំៃនករ្របមូលសំ កសត្វ ្ល បេនៃ្រពឡង់ 

កលបរេិចឆទ តំបន់អេងកត្រ វ្រជវ 
ៃថងទី១៦-២៥ ករ្រ វ្រជវចប់េផ្តើមេចញពីចំណុចភូមិែ្រស្រពីង ជទីែដល្រកុមអនក្រ វ្រជវ បន
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ែខមិថុន   ឆន ំ
២០១៤ 

ន ក់ ្រស័យចំនួនមួយយប់ េហើយេធ្វើដំេណើ របន្តេទ ន ក់េនជំុរុ ំ ែដលសថិតេនក
្ត ល្រទូងៃ្រពឡង់ សថិតកនុងភូមិ ្រស្តេខត្តកំពង់ធំចំនួនមួយយប់ បនទ ប់មកផ្ល ស់ទី

េទជំុរុទីំ២ែដលមនចមង យជង២គីឡូែម៉្រតពីជំុរុទីំ១ បូករមួទំងករចំ យេពល
អស់ចំនួនបីៃថងេដើមបីបន្តករ្រ វ្រជវេនភនំជី នភគខងតបូងៃ្រពឡង់។ 

ៃថងទី២០-៣០ 
ែខវចិឆិក     ឆន ំ
២០១៤ 

្រកុមអនក្រ វ្រជវបនចំ យេពលអស់២យប់ េន្រតង់ភូមិជ្វ ំង ឃំុអន្លង់ៃ្រជ ្រសុក
ែឆប េខត្ត្រពះវ ិ រ,  កនុងេនះ៤យប់េនភនំធំ និង៣យប់េនភនំេឈង ក។ 

ៃថងទី២២-៣០ 
ែខធនូ  
ឆន ំ២០១៤ 

ករ្រ វ្រជវចប់េផ្តើមេចញពីភូមិភញ ក់រលឹក ឃំុធម  ្រសុកជ័យែសន េខត្ត្រពះវ ិ រ 
បនទ ប់មកេឆព ះេទភូមិសពង់ែដលជចំណុច្របសព្វគន រ ងេខត្តបីគឺ េខត្ត្រពះវ ិ រ 
កំពង់ធំ និងសទឹងែ្រតង។ េគបនេបះតង់ (ជំុរុ្ំរ វ្រជវ) េនកនុងៃ្រពជំទឹក ែដលមន
ចមង យ្របមណ១៨គីឡូែម៉្រតពីភូមិសពង់។ 

 
ករ្រ វ្រជវអំពីសត្វ ្ល បេនះ ្រតូវបនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្ត៣យ៉ងបញចូ លគន គឺ ករសេងកត

កត់ផ្លូវេធ្វើដំេណើ រ (line transect) ករ យអនទ ក់សំ ញ់ (mist-netting) និងករែស្វងរកេទ មឱ
កសែដលមន។ ករបញចូ លគន នូវវធីិ ្រស្តទំងអស់េនះ មន រសំខន់ ស់ស្រមប់ករសិក
េទេលើភពសំបូរែបបនិងវត្តមនៃនសត្វ ្ល ប (Blake & Loiselle, 2001; Wang & Finch, 2002) េហើយ
វធីិ ្រស្តេនះ ចជួយបំេពញឲយគន េទវញិេទមក ទក់ទងនឹង្របេភទសត្វ ្ល បែដលបនជួប្របទះ។ 
សត្វ ្ល ប្រតូវបនេគ មអេងកតជេរៀង លៃថង េន មបេ ្ត យផ្លូវមន្រ ប់េនកនុងៃ្រព េ យចប់
េផ្តើមពីេម៉ង៥ដល់េម៉ង១១និង៣០នទី្រពឹក និងេនេពលរេសៀលចប់ពីេម៉ង៣ដល់េម៉ង៦ ង ច។ 

  
អនទ ក់សំ ញ់្រតូវបនេគេ្របើ្របស់ែតបុ៉នម នៃថងមុនេពលបញច ប់ដំេណើ រ្រ វ្រជវ េពលគឺ 

េនេពលែដលតំបន់ភគេ្រចើនៃនជំុរុនីំមួយៗ្រតូវបនអេងកតចប់សព្វ្រគប់។ សំ ញ់មង្រតូវបនេគេ្របើ
្របស់េដើមបីចប់សត្វ ្ល បទំង យែដលរស់េនកនុង្រសទប់គ្រមបៃ្រពខងេ្រកម េហើយជពពួក
សត្វ ្ល បែដលមនទំហំតូចៗ និងពិបកែស្វងរក។ សំ ញ់បីទំហំ(12m × 2.5m x 3 sets, 15m × 
2.5m x 4 sets and 10m x3m x 1 set) ៃនមងអំេបះស្រមប់សត្វ ្ល បមឌតូច (ទំហំ្រក គឺ 16 × 
16mm និង 19 × 19mm) ្រតូវបនេ្របើ្របស់ ្រស័យេទេលើ ថ នភពជក់ែស្តងៃនទីជ្រមក។ 
សំ ញ់្រតូវបនេ្របើបស់េនែតជំុរុទីំ២បុ៉េ ្ណ ះ េ យចប់េបើកចំហេដើមបីចប់សត្វ ្ល បចប់ពីេម៉ង
៥:៣០នទី្រពឹករហូតដល់េម៉ង៥ ង ច េហើយ្រតួតពិនិតយេរៀង ល់មួយេម៉ងម្តង។ 

 
ករែស្វងរកេទ មឱកសែដលមន ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបីកត់្រ ្របេភទសត្វ ្ល បេគលេ  

កូឡូនី និងទី ំងសំបុក ែដលមនទី ំងេនឆង យពីផ្លូវែដលមន្រ ប់ ជពិេសសេនេពលែដល្រកុម
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អនកសេងកតបនេឃើញមនេដើមេឈើែដលមនែផ្ល ឬេនេពលែដលបន ឭសេម្លងពួក ែ្រសក។ ែកវយឹត
្រតូវបនេ្របើ្របស់ជជំនួយដល់ករអេងកតេនះ។ ឧបករណ៍ថតសេម្លងឌីជីថល (Edirol R-09HR) ្រតូវ
បនេ្របើ្របស់ េដើមបីថតយកសេម្លងសត្វ ្ល ប មទីកែន្លងចំបច់ទុកស្រមប់កំណត់រកអត្តសញញ ណ
េនេពលេ្រកយ។ 

 
ករកំណត់អត្តសញញ ណសត្វ ្ល បភគេ្រចើន្រតូវេធ្វើេឡើង មរយៈករេមើលេឃើញជក់ែស្តង 

និងករ ្ត ប់សូរសេម្លងរបស់ ។ រឯីករចប់ទុក េធ្វើេឡើងែតេនេពលែដលមនត្រមូវករចំបច់េដើមបី 
បញជ ក់ពីអត្តសញញ ណរបស់ ឲយបនចបស់ ស់ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ករកំណត់អត្តសញញ ណសត្វ ្ល ប្រតូវ 
ពឹងែផ្អកជេគលេលើេសៀវេភែណនំៃនករចុះសិក ដល់ទីកែន្លង (Robson, 2008; Setha & Poole, 
2003; Goes, 2013) និងេនេលើេគហទំព័រ www.xeno-canto.org ែដលមនបង្ហ ញពីសូរស័ពទរបស់សត្វ

្ល ប។ ចំែណក ថ នភពៃនករអភររិក  និង រៈសំខន់របស់សត្វ ្ល បនីមួយៗ គឺេយង ម
េសៀវេភែណនំរបស់ Goes 2013។ 
 

លទ ធផល្រ វ្រជវ 
កររកេឃើញជរមួ 
 សត្វ ្ល បសរបុចំនួន២៦៦្របេភទ េនកនុង៦១អមបូរ ្រតូវបនកត់្រ េនៃ្រពឡង់ មរយៈ ករ
េ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តជេ្រចើនែដលរមួបញចូ លគន  គឺមនករសេងកតកត់ផ្លូវេធ្វើដំេណើ រ  ករ យអនទ ក់
សំ ញ់ ករថតេ យម៉សីុនថតរបូស្វ័យ្របវត្ត និងករែស្វងរកេទ មឱកសែដលមន។ េនេពល
បូកបែនថមលទធផលៃនករសេងកតពីកំណត់្រ េផ ងៗេទៀតៃនសត្វ ្ល ប (Olsson & Emmett, 2007) រមួ
ទំងករេធ្វើសមភ សេន មមូល ្ឋ នផងេនះ មនសត្វ ្ល បេលើសពី២៦៦្របេភទៃន៦១អមបូរ (សូម
េមើលឧបសមព័នធ៤)។ 
 

កនុងចំេ ម្របេភទទំងអស់ៃនសត្វ ្ល បខងេលើ មនសត្វ ្ល ប១៥្របេភទ្រតូវបនកត់្រ  
កនុងបញជ ី្រកហមរបស់អងគករ IUCN។ ៥៦្របេភទកំពុងរងករគ្រមមកំែហងេនកនុងតំបន់  ដូចជេន
្របេទស វ និង្របេទសៃថជេដើម។ ចំែណកសត្វ ្ល បចំនួន៣៨្របេភទេទៀត កំពុងសថិតកនុងបញជ ី
្របេភទរងករគ្រមមកំែហងេនកនុង្របេទសកមពុជ។ េគចំបច់្រតូវែស្វងរកព័ត៌មនបែនថមអំពី្របេភទ
សត្វ ្ល បទំងេនះ (សូមេមើលឧបសមពនធ័៤)។  
 
្របេភទសត្វ ្ល បសំខន់ៗ 
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សត្វ្រតយងចំកំកស (Pseudibis davison) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ រីបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទ រងេ្រគះ
ខ្ល ងំបំផុត 

្រតយងចំកំកស ែតងែតេឃើញមនរស់េនកនុងៃ្រពរេបះ ម លេ ម  និង មដងទេន្លតំបន់ទំ
នមែដលគម នកររខំន។ សត្វ្របេភទេនះែស្វងរកចំណីភគេ្រចើនេន មថ្លុក្រតពំង ម លេ ម  

ម លែ្រស និង មដងទេន្ល (Goes 2013)។ េយង មករអេងកតជក់ែស្តង ៃ្រពឡង់គឺជទីែដល
សមបូរេទេ យជ្រមកយ៉ងេ្រចើន េហើយែដលមនអំេ យផលស្រមប់កររស់េនរបស់បក ី្របេភទ
េនះេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ (តួយ៉ងដូចជេនទី ំង្រ វ្រជវទី២និងទី៣ជេដើម)។ ពំុមន្រតយងចំកំក
ស មួយ្រតូវបនេគ្របទះេឃើញ កនុងកំឡុងេពល្រ វ្រជវេនះេទ បុ៉ែន្ត្របជជនេនមូល ្ឋ នជ
េ្រចើនបនពណ៌ននិងអះ ងថ ្របេភទសត្វ ្ល បេនះពិតជមនវត្តមនេនកនុងៃ្រពឡង់េនះែមន។ 
មូលេហតុៃនករថយចុះយ៉ងេ្រចើន សនធឹកសនធ ប់ៃនចំនួនសត្វ ្ល ប្របេភទេនះេនសតវត ទី២០េនះ 
គឺប ្ត លមកពីករបត់បង់ទីជ្រមក (ករែ្របក្ល យដីដ៏ធំេធងស្រមប់េធ្វើកសិកមម) និងករបរបញ់សត្វ

្ល បេពញវយ័ ករយកពង និងករចប់កូនសត្វ ្ល បេធ្វើជ រ (Birdlife International Cambodia 
Programme, 2012)។ 
 
សត្វ្រតយងយក  (Pseudibis gigantean) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទរង
េ្រគះខ្ល ងំបំផុត 

្រតយងយក  គឺជបក ីតំ ងឲយ្របេទសកមពុជ។ េន្រតង់តំបន់សិក ទី២ េនកនុងៃ្រពឡង់ 
េមើលេទទំនងដូចជទីជ្រមកដ៏សុខ ន្តរបស់បក ី្របេភទេនះ េ យ រេយើងេឃើញមន្រតពំងជ
េ្រចើន េហើយ្រតពំងេនះេទៀតេ តមនចមង យឆង យពីកររខំនរបស់មនុស  ែដលជេហតុេធ្វើឲយ 
មនភពងយ្រសូលដល់ករករពរខ្លួនរបស់ពួក ។ កនុងកំឡុងេពល្រ វ្រជវេនះ េគពំុបន្របទះ
េឃើញបក ី្របេភទេនះេទ េ្រពះ្រតពំងទំងអស់មនទឹកេពញេ្រប បែតម្តង។ ្រតយងយក ្រតូវវនិស
ផុតពូជេទេហើយេនកនុង្របេទសៃថ បុ៉ែន្តបចចុបបននមនេនែត្របេទសកមពុជបុ៉េ ្ណ ះ ្រសបេពលែដល
េគបនេឃើញសត្វេនះម្តងមក លេនកនុង្របេទស វ និងេវៀត ម។ មករប៉ន់ ម ន ្រតយងយក  
មនចំនួនសរបុទំងអស់តិចជង ៤០០កបល (BirdLife International, 2015)។ 
 
 
េកង កៃបតង (Pavo muticus) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទជិតផុតពូជ 

កនុងកំឡុងេពល្រ វ្រជវេនះ េគបនឭសូរសេម្លងេកង កមួយ្រកុមេនទី ំង្រ វ្រជវទី១ េន
កនុងៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង និងមួយ្រកុមេទៀតេនទី ំងទី២ ឮេចញពីេនជ្រមកៃ្រពរេបះ និងៃ្រព
ពក់ក ្ត លេ្រ ងតិចតូច សថិតេនជិតេជើងភនំធំ និងភនំេឈង ក។ សត្វ ្ល ប្របេភទេនះបនវនិសផុត
ពូជេទេហើយពីតំបន់ខ្លះៃន្របេទសឥ ្ឌ  និងបង់ក្ល ែដស េហើយបចចុបបននមនេនែត្របេទសភូម ចិន 
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ៃថ ឥណ្ដូ េនសីុ កមពុជ េវៀត ម និង វ ែតបុ៉េ ្ណ ះ (BirdLife International, 2015)។ ក ្ត គ្រមម
កំែហងធំៗេទេលើសត្វ ្ល ប្របេភទេនះគឺ ករបរបញ់ស្រមប់េធ្វើជ រ និងករជួញដូរេន ម
តៃម្លទីផ រខពស់សំ ប់ ្ល ប  និងសត្វរស់ (Goes, 2013)។ 

 
របូភព 20 េកង កៃបតង 

្រតដក់ធំ (Leptoptilos dubius) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទស ជិតផុត
ពូជ 

្រតដក់ធំេពញវយ័មួយកបល្រតូវបនេគ្របទះេឃើញេនកនុង្រតពំងមួយ កនុងទី ំង្រ វ្រជវ ទី
២ សថិតេនចមង យ្របមណ៥គីឡូែម៉្រតពីទី ំងេបះជំុរុ។ំ ចំែណកមួយកបលេទៀត ្រតូវបន ្របទះ
េឃើញេនទី ំង្រ វ្រជវទី៣ ែដលកំពុងសីុចំណីជមួយកុកពក់អំេបះមួយកបល (Woolly-necked 
Stork) កនុង្រតពំងែដលរងីទឹកអស់ខ្លះេទេហើយេនរដូវ្របំង ចមង យ្របមណជ១០០ែម៉្រត ពីសទឹងធំ។ 
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សត្វ្រតដក់ធំងយនឹង្រចឡំជមួយ្រតដក់តូច ស់ (Birdlife International Cambodia Programme, 
2012)។ ្រតដក់ធំចូលចិត្តរស់េន មតំបន់ដីេសើមទឹក បៃនតំបន់ទំនប។ េន្របេទសកមពុជ ភគ
េ្រចើនៃនសត្វេនះ រស់េន មៃ្រពជំទឹកកនុងបឹងទេន្ល ប ម លេ ម  និងៃ្រពរេបះ។ ក ្ត គ្រមម
កំែហងធំៗេទេលើ្រតដក់ធំ គឺករបត់បង់ទីជ្រមក ករបរបញ់ស្រមប់េធ្វើជ រ រ និងរងករពុល
េ យ្របេយលនិងេ យផទ ល់ពីថន ំពុលែដលេ្របើេលើដំ ំកសិកមម (Goes 2013)។ 
 
្រតដក់តូច (Leptoptilos javanicus) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទ ងយរង
េ្រគះ 

កនុងកំឡុងេពល្រ វ្រជវ េគបន្របទះេឃើញសត្វ្រតដក់តូចជេ្រចើនកបល ដូចជេនទី ំង
្រ វ្រជវទី១ េគេឃើញ្រតដក់តូចមួយកបលកំពុងទំេនេលើចុងេឈើ ែកបរផ្លូវេទកន់ភូមិ ែ្រស្រពីង និង
បីកបលេទៀតកំពុងសីុចំណីេនកនុង លេ ម ែកបរ្រតពំងធំមួយ មបេ ្ត យផ្លូវពីភូមិកំណប់េទភនំជី។ 
េនទី ំង្រ វ្រជវទី២ េគបនេឃើញ្រតដក់តូចចំនួនពីរកបលកំពុងេហើរេនេលើ្រតពំង និង លេ ម
មួយកែន្លងែដលមនចមង យ្របមណ៥គីឡូែម៉្រតពីទី ំងេបះជំុរុ។ំ េគក៏បនេឃើញផងែដរនូវសំណល់

្ល បនិងកបលរបស់្រតដក់តូច ែដលេនេសសសល់ពីករបរបញ់ េនជិតមត់ែ្រពកែដលតភជ ប់ពី
សទឹងេទបឹងធំ។ ចំែណកេនទី ំង្រ វ្រជវទី៣ ្រតដក់តូចចំនួន៤កបល្រតូវបនេគេឃើញកំពុងរក
ែស្វងចំណីជមួយ្រកុមកុកពក់អំេបះ និងពីរកបលេទៀតកំពុងែតេហើរេនពីេលើ្រតពំង និង លេ ម
ចស់មួយ។ ្រតដក់តូចមនរស់ទូទំងតំបន់ សីុខងតបូង និង សីុ េគនយ៏ និងេន្របេទសឥណ្តូ េនសីុ 
េហើយទូទំងពិភពេ ក ចមនចំនួន្របមណពី៦៥០០ េទ៨០០០កបល កនុងេនះ ចំនួនពី២៥០០
េទ៤០០០កបល ្រតូវបនេគេជឿថកំពុងមនវត្តមនេនកនុង្របេទសកមពុជ (BirdLife International, 
2015)។ ករបត់បង់ទីជ្រមក ករបរបញ់ ករលួចយកពងនិងកូនពីសំបុក សុទធសឹងជក ្ត គ្រមម
កំែហងធំបំផុតេទេលើសត្វ្រតដក់តូច (Birdlife International Cambodia Programme, 2012)។ 
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របូភព 21 ្រតដក់តូច េនតំបន់ៃ្រពឡង់ 

្រតេសះធំ្របេផះ (Mulleripicus pulverulentus)  ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ
្របេភទងយរងេ្រគះ 

េគបន្របទះេឃើញ្រតេសះធំ្របេផះពីរកបលេនទី ំងទី១ មួយកបលេនកនុងៃ្រពរេបះ ម
ផ្លូវេទភូមិែ្រសខះ និងមួយកបលេទៀតឭសូរសេម្លងែ្រសកពីចមង យ្របមណជ៣គីឡូែម៉្រតពីទី ំង
េបះជំុរុ។ំ េនទី ំងទី២ េគបនេឃើញ្រតេសះធំ្របេផះ្របំកបលកំពុងែ្រសកជមួយ ្រកុម្រតេសះធំ
េពះស (White-bellied Woodpeckers) កនុងៃ្រពរេបះ។ ទី ំង្រ វ្រជវទី២េនះ  គឺជជ្រមកដ៏សុខ

ន្តស្រមប់្រតេសះ្របេភទេនះ ក៏ដូចជ្រតេសះ្របេភទេផ ងេទៀតែដរ។ មយ៉ងេទៀត ទីកែន្លងេនះ គួរ
ែតពិចរ េរៀបចំឲយេទជកែន្លងដ៏ទក់ទញស្រមប់ករទស នកំ ន្តេលើសត្វ្រតេសះ េហើយក៏ជ
កែន្លងដ៏មនសក្ត នុពលស្រមប់ករអភិរក យូរអែង្វងចំេពះបក ី្របេភទេនះផងែដរ។ ករសិក កន្លង
មកបនេលើកេឡើងថ ្រតេសះធំ្របេផះចូលចិត្តរស់េនេលើេដើមេឈើចស់ៗ (Lammertink et al., 2009) 
ដូេចនះេគចំបច់្រតូវែតអភិរក តំបន់ៃ្រពេនទី ំងទី២ េដើមបី ច្រទ្រទង់ដល់ករស់េនរបស់បក ី្របេភទ
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េនះបន។ មិនខុសពី្រតេសះធំេពះសេទ ្រតេសះធំ្របេផះងយនឹងរងឥទធិពលខ្ល ំង ្របសិនេបើេដើមេឈើ
ធំៗនិងៃ្រពេឈើេន មមត់ទឹក្រតូវបនបត់បង់។  
 
ចបៃ្រពែវងេពះេលឿង (Emberiza aureola) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ
្របេភទងយរងេ្រគះ 

មនចបៃ្រពែវងេពះេលឿងែតពីរកបលបុ៉េ ្ណ ះ ្រតូវបនេគ្របទះេឃើញេនកនុង លេ ម  ែដល  
ហុ៊ំពទធ័ជំុវញិេទេ យៃ្រពរេបះ កនុងទី ំង្រ វ្រជវទី២។ ចបៃ្រពែវងេពះេលឿងេ្រចើនផ្ល ស់ទីរយៈ 
ចមង យឆង យេនកនុងរដូវរងរ េន ម លែ្រស លសបូវ លេ ម  និង លភក់កនុងតំបន់ លទំនប។ 
កលពីឆន ំ២០០៤ ចបៃ្រពែវងេពះេលឿង្រតូវបនចត់ថន ក់ជ្របេភទឈនេទរងករគ្រមបកំែហងជ

កល េហើយបនទ ប់មកេនឆន ំ២០០៨ ្រតូវបនេគចត់ថន ក់ជ្របេភទងយរងេ្រគះែតម្តង េ យ
រែតករបត់បង់ទីជ្រមកស្រមប់បងក ត់ពូជេន មទី ំងែដល ផ្ល ស់ទី និងេន មទីជ្រមកកនុងរដូ

វរងរ និងករ ក់អនទ ក់ចប់យ៉ងេ្រចើនសេមបើមស្រមប់េធ្វើជ រ ក៏ដូចជករចប់យកេទលក់
ស្រមប់្រពែលងសូមេសចក្តីសុខ (BirdLife International 2015; Gilbert et al., 2012) ។  
 
ឥ្រនទីយ៍ៃ្រព (Aquila hastate) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទ ងយរងេ្រគះ 

េគបន្របទះេឃើញឥ្រនទីយ៍ៃ្រពមួយកបលទំេនេលើេដើមេឈើមួយេដើមកនុងៃ្រពរេបះ េនែកបរ 
ចំណុច្របសព្វរ ង្រតពំងបីកែន្លង កនុងចំងយ្របមណ៥គីឡូែម៉្រតពីកែន្លងេបះជំុរុ ំ េនកនុងទី ំង 
្រ វ្រជវទី២។ ឥ្រនទីយ៍ៃ្រពេនះេមើលេទ្រសេដៀងគន េទនឹងអកពស់ៃ្រពែដរ (Serpent-crested Eagle) 
ែតេយើង ចចំ ំ បន្រតង់ថបក ីេនះមនចំនុចពណ៌សជេ្រចើនេនេ្រកមេពះ និងគម នឆនូតស េន
កនទុយេទ។ កលពីឆន ំ២០០៩ េគធ្ល ប់កត់្រ ម្តងរចួមកេហើយេនកនុង្រសុកែឆប េខត្ត្រពះវ ិ រ (Goes 
2013)។ កំណត់្រ េនះ គឺជជំនួយសំ ប់កំណត់អត្តសញញ ណសត្វ្របេភទេនះ។  
 
េ្រក លកបល្រកហម (Grus antigone) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទ 
ងយរងេ្រគះ 

កនុងកំឡុងេពល្រ វ្រជវ េគមិនបនជូប្របទះសត្វេ្រក លកបល្រកហមមួយកបល ទល់ែត
េ ះ បុ៉ែន្តព័ត៌មនបនពីករសមភ សជមួយ្របជជនមូល ្ឋ ន ែដលរស់េនកនុងតំបន់សិក ទំងបី
កែន្លង បនអះ ងថតំបន់ទំងេនះពិតជមនវត្តមនសត្វេ្រក លកបល្រកហម េ យពួកគត់បន
សមគ ល់ថសត្វេនះមនកមពស់ខពស់ជងសត្វ ្ល បឯេទៀត និងមនកបលពណ៌្រកហមខុសពីសត្វ ្ល ប
ដៃទ។ ្រកុមអនកអេងកត្រ វ្រជវបនចត់ទុកករអះ ងេនះថ សត្វេ្រក ល កបល្រកហមពិតជមន
វត្តមនេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់្របកដែមន។ េ្រក លកបល្រកហមេ្រចើនរស់េន ម លេ ម ៃនតំបន់ 
ទំនបនិងដី បេសមើែដលមន លេ ម  និងកែន្លងមនទឹកដក់េនកនុងៃ្រពរេបះ (Goes 2013)។ េ យ
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ែឡកេន្របេទសកមពុជ របយធំបំផុតៃនចំនួនេ្រក លកបល្រកហម មនេន ង្រតពំងថម កនុងេខត្ត
បនទ យមនជ័យ។ េនឆន ំ២០១៥ អងគករសត្វ ្ល បអន្តរជតិ (Birdlife International) បនេលើកេឡើងថ 
សត្វ ្ល ប្របេភទេនះកំពុង្របឈមនឹង និភ័យេនកនុង្របេទស វ និងបនវនិសផុតពូជេទេហើយ
េន្របេទសៃថ។ ក ្ត គ្រមមកំែហងធំៗេទេលើសត្វ ្ល ប្របេភទេនះ រមួនករបត់បង់ទីជ្រមកតំបន់ដី
េសើម និងកររខំនពីមនុស  ដូចជករបំពុលេ យ្របេយលនិងេ យផទ ល់ និងករបរបញ់ស្រមប់
យកេទេធ្វើជ រ (BirdLife International, 2015)។ 

 
របូភព 22 សត្វេ្រក លកបល្រកហម 
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ពពូលកបល្រពែលត (Columba punicea) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទ
ងយរងេ្រគះ 

េនទី ំង្រ វ្រជវទី២ ពពូលកបល្រពែលតមួយកបល្រតូវបនេគ្របទះេឃើញេនកនុងៃ្រព 
រេបះនេជើងភនំធំ។ េន្របេទសកមពុជ កំណត់្រ បក ី្របេភទេនះភគេ្រចើនមនេនេខត្ត មណ្ឌ លគិរ ី
និងថមេប៉យ កនុងេខត្ត្រពះវ ិ រ (Goes 2013)។ េបើេទះបីជសត្វ្របេភទេនះ ចរងផលប៉ះពល់ េ យ
ៃចដនយពីករបរបញ់ និងករេ្របើថន ំបំពុលក៏េ យ ក៏េគមិនទន់ដឹងពី ថ នភពៃនករអភិរក  សត្វេនះ
េន្របេទសកមពុជេទ េ យ រេគមិនទន់បនដឹងពីក ្ត គ្រមមកំែហងជក់ ក់ មួយ េទេលើ
េឡើយ (Goes 2013)។ 
 
ទទ្រទូងេលឿង (Arborophila davidi) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទ ជិត
ឈនេទរកករគ្រមមកំែហង 

ទទ្រទូងេលឿងមួយកបល ្រតូវបនេគ្របទះេឃើញ និងឭ យំេនចេន្ល ះៃ្រពេ្រ ង និងៃ្រព
ពក់ក ្ត លេ្រ ងកនុងទី ំង្រ វ្រជវទី២។ េដើមបីបញជ ក់ឲយបនចបស់ពីអត្តសញញ ណៃន្របេភ ទ
សត្វេនះ េគបន ក់ព្រងយអនទ ក់សំ ញ់ និងករែស្វងយល់ មឱកសជក់ែស្តង បុ៉ែន្តមិន 
ទទួលបនលទធផលអ្វីេទ។ សត្វ្របេភទេនះក្រមមន ស់េនតំបន់ៃ្រពឡង់ បុ៉ែន្តកំណត់្រ ភគ
េ្រចើនមនេនេខត្តមណ្ឌ លគិរ ីជពិេសសេនកនុងតំបន់ៃ្រពករពរសីម៉ (Goes 2013)។ ទទ្រទូងេលឿង
្រតូវបនេគដឹងថ រស់េនែតេន មៃ្រពទំនបភគខងតបូង ្ណ មបុ៉េ ្ណ ះ។ កររកេឃើញបក ី
្របេភទេនះេនៃ្រពឡង់បនជួយបំេពញនូវគម្ល តជីវភូមិ ្រស្តេនភគភគក ្ត លៃន្របេទសកមពុជ 
េ យបនបង្ហ ញថទទ្រទូងេលឿងមិនែមនមនេនែតតំបន់ ្ណ មេទ បុ៉ែន្តយ៉ង ក៏េ យ េគ
ចំបច់្រតូវែតត្រមូវឲយមនករ្រ វ្រជវបែនថមេទៀតអំពីរបយសត្វ្របេភទេនះ េដើមបីបញជ ក់ពីបញ្ហ
េនះ។ ភពសំបូរែបបៃន្របេភទសត្វេនះពិតជមនករពិបកកនុងករ យតៃម្ល ស់ េ្រពះសត្វបក ី
្របេភទេនះមិនងយនឹងបង្ហ ញខ្លួនឲយេយើងេឃើញេទ ជសត្វក្រមបេញចញសេម្លង និងពិបកកនុងករ
កំណត់ពីរបយរបស់ ផង (BirdLife International, 2015)។ ដូេចនះេបើ មករប៉ន់ ម ន ្របសត្វេភទ
សត្វេនះមនចំនួនតិច ែដលមន្របែហលជមិនដល់រយកបលផង។  
 
រនលពណ៌ (Mycteria leucocephala) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទ ជិត
ឈនេទរកករគ្រមមកំែហង 

េគសេងកតេឃើញសត្វេនះមនវត្តមនេ្រចើន ស់េន ម លទំនបតំបន់ដីេសើម ដូចជេន
ៃ្រពជំទឹក  លេ ម  និង លភក់ េន មេឆនរសមុ្រទ ជល ្ឋ ន ដងទេន្ល លដីេសើម (Goes 2013)។ 
កនុងកំឡុងេពល្រ វ្រជវេនៃ្រពឡង់ េយើងបន្របទះេឃើញរនលពណ៌ពីរ្រកុម គឺមួយ្រកុមមនចំនួន
៣កបលេនកនុងៃ្រពជំទឹកមួយកែន្លង និងមួយ្រកុមេទៀតមនចំនួន៥កបលេនកនុង្រតពំងកនុងៃ្រពរេបះ
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ៃនទី ំង្រ វ្រជវទី២។ ករបរបញ់ពីសំ ក់មនុស ស្រមប់យកេទេធ្វើជ រ គឺជក ្ត គ្រមម
កំែហងដ៏ធំជងេគដល់្របេភទសត្វ ្ល បមួយេនះ(Goes 2013)។  
 
េ ម ញ (Anhinga melanogaster) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទ ឈន
េទរងករគ្រមមកំែហង 

េ ម ញ្រតូវបនេគបញជ ក់ថ មនវត្តមនេន មតំបន់ដីេសើមទឹក ប កនុងេនះមនៃ្រពជំ
ទឹក បឹងបួ ទេន្ល ជល ្ឋ ន លភក់លិចទឹក នឹង មែ្រពកននៃនដងទេន្លេមគងគេលើ (Robson, 2008; 
Goes, 2013)។ េគបបន្របទះេឃើញេ ម ញមួយកបលកំពុងទំេលើចុងេឈើ ្របែហលជ៥គីឡូែម៉្រតពី
ជំុរុ ំ េនទី ំង្រ វ្រជវទី២ េនកនុងៃ្រពឡង់ េហើយមួយកបលេទៀតកំពុងសីុចំណីជមួយ្រកុមែក្អទឹក
តូច (Little Cormorants) កនុងៃ្រពជំទឹក មបេ ្ត យផ្លូវពីទី ំង្រ វ្រជវទី៣។ ករ្របមូលពងនិង
កូនយកេទេធ្វើជ ររបស់មនុស  គឺជក ្ត គ្រមមកំែហងធំបំផុតេទេលើេ ម ញ (Goes 2013)។  
 

ទ ងំ ្ល ប្រសួចចុងខនងស (Polihierax insignis) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ
្របេភទឈនេទរងករគ្រមមកំែហង 

្រកុមអនក្រ វ្រជវបន្របទះេឃើញ ទ ំង ្ល ប្រសួចចុងខនងសជេ្រចើនកបលេន មបេ ្ត យ
ផ្លូវពីជំុរុទីំ ំង្រ វ្រជវទី១េទខងភនំជី។ ជទូេទ េគេឃើញសត្វ្របេភទេនះរស់េនកនុងៃ្រពរេបះ និង

មកូនភនំទបៗ។ េ យែឡក ៃ្រពរេបះសងួតល្វឹងេល្វើយេនកនុង្របេទសកមពុជ ចជួយ្រទ្រទង ដល់
្របេភទសត្វេនះបនចំនួនេ្រចើនជងេគបំផុតេនេលើពិភពេ ក។ មូលេហតុែដលេធ្វើឲយសត្វ្របេភទ
េនះមិនសូវជបង្ហ ញខ្លួនឲយេគេឃើញ ្របែហលជេ យ រសត្វេនះមន រមមណ៍ថ ខ្លួនកំពុងសថិត
េនទីកែន្លងែដលមនដង់សីុេតទប។ េទះជយ៉ង  រហូតមកដល់េពលេនះ គម នេហតុផល
មួយ ែដល ចឲយេគេជឿថចំនួនសត្វេនះកំពុងែតថយចុះ ឬក៏កំពុងែតជួប និភ័យ ទល់ែតេ ះ 
ពីេ្រពះវត្តមនរបស់ មនេនសឹង្រគប់ទីកែន្លង និង្រតូវបនកត់្រ ជ្របចំេន ម ្រគប់តំបន់ែដល
េគបនរកុរកេមើលសត្វ ្ល បមួយេនះ។ បចចុបបនន េ យ រកំេណើ នៃនករផ្តល់ដី សមបទនេសដ្ឋកិចច 
ជពិេសសេនជំុវញិតំបន់ៃ្រពទំនបភគខងេជើង និងភគឦ ន បូករមួទំង េនកនុងរង្វង់ ៃ្រពករពរ
ផង នឹង ចក្ល យេទជក ្ត ្រពួយបរមភដ៏ធំបំផុតចំេពះ្របេភទ ទ ំង ្ល ប្រសួចចុងខនងស េទៃថង
អនគតជក់ជមិនខន។ មយ៉ងេទៀត ករេធ្វើឲយរប៉ត់រប៉យ និងបងកករខូចេរចរលឹៃនៃ្រពរេបះ ច
បងកជផលប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់សត្វ្របេភទេនះ េហតុដូេចនះេគចំបច់្រតូវែត ម នពិនិតយឲយបន
េទៀតទត់េទេលើ ថ នភពរស់េនរបស់  (Goes 2013)។ 
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េកងកងធំ (Buceros bicornis) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទ ជិតឈន
េទរកករគ្រមមកំែហង 

េកងកងធំ ក់ដូចជមនចំនួនេ្រចើនគួរសមេនកនុងៃ្រពឡង់ េ យ រេគបន្របទះេឃើញ  
េន្រគប់ទី ំង្រ វ្រជវទំងអស់។  េនះ ចេ យ រែតេនៃ្រពឡង់េនមនេដើមេឈើធំៗ និងខព
ស់ៗជេ្រចើនែដលផ្តល់សុវតថិភព ទីជ្រមក និង្របភព រ្រគប់្រគន់ដល់ពួក ។ េន្របេទស កមពុជ 
េកងកងធំ ធ្ល ប់មន្របវត្តិរងេ្រគះ និងមនចំនួនថយចុះនេពលថមីៗេនះ។ ករ្រ វ្រជវេផ ងៗ បន
សនមតថ ជួរភនំ្រក ញនិងជួរភនំដំរគឺីជតំបន់ែដលមនសត្វេកងកងធំេនះរស់េនេ្រចើនជងេគ បនទ ប់មក
គឺេនែផនកក ្ត លភគខងតបូងៃនេខត្តមណ្ឌ លគិរ។ី ចំែណកឯពពួកសត្វេផ ង េទៀតកនុងអំបូរេនះ
កំពុងរងេ្រគះ កន់ែតខ្ល ំងេឡើងៗ។ ក ្ត រងេ្រគះរបស់េកងកងធំភគេ្រចើនប ្ត លមកពីករបរបញ់
ស្រមប់េធ្វើជ រ និងជេ្រគ ងលម្អ ករបត់បង់ទីជ្រមក និងករខូចេរចរលឹៃនៃ្រពេឈើ ជពិេសស
េ យ រករកប់បំផ្ល ញេដើមេឈើធំៗែដលជ្រទនំរបស់  ( Goes 2013)។  
 

ករពិភក  
េទះបីជករអេងកត្រ វ្រជវេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងរយៈេពលមួយឆប់រហ័សក្តី េពលគឺ 

បនេធ្វើេឡើងែតេនកនុងរដូវវស  និង្រគបដណ្ត ប់េលើទំហំៃផទដីតូច ក៏ករ្រ វ្រជវេនះបនក្ល យជ 
របយករណ៏ យតៃម្លបឋម ែដលបង្ហ ញថៃ្រពឡង់ពិតមនវត្តមនសត្វ ្ល បរហូតដល់ជិត៤៤%ៃន
សត្វ ្ល ប្រតូវបនកត់្រ សរបុទំងអស់េន្របេទសកមពុជ។ កលពីមុន េគ ចយល់ដឹងតិចតួចបំផុត 
អំពីជីវភូមិ ្រស្ត និង ថ នភពរស់េនរបស់សត្វ ្ល បេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ េបើេទះបីៃ្រពេនះ្រតូវ បន
េគចត់ទុកថជៃ្រពទំនបធំជងេគបំផុតែដលេនេសសសល់កនុងតំបន់ក៏េ យ។ អ្វីែដល គួរឲយ ចប់

រមមណ៏បំផុតេនះគឺ វត្តមនរបស់សត្វទទ្រទូងេលឿងែដល្រតូវបនកត់្រ េនតំបន់េនះ េ្រពះ ជ
ទូេទេគេឃើញមនែតេនភគឦ នៃន្របេទសែតបុ៉េ ្ណ ះ បុ៉ែន្តបចចុបបននេគេឃើញមនេនៃ្រពឡង់ 
ែដរ។ ដូចគន េនះែដរ បចចុបបននសត្វេកង កៃបតងេឃើញមនចំនួនយ៉ងេ្រចើនេន មទីជ្រមកៃនៃ្រពឡង់។ 
េទះបីជេគមិនបនជួប្របទះេ យផទ ល់ ែភនកចំេពះសត្វ្រតយ៉ងយក  ្រតយងចំកំកស និងេ្រក ល 
កបល្រកហម កនុងអំឡុងេពល្រ វ្រជវេនះក្តី ក៏េគ ចដឹងបន មរយៈករ កសួរព័ត៌មនពី ្របជ
សហគមន៏មូល ្ឋ ន និងករអេងកតេ យផទ ល់ថសត្វ ្ល បទំងបុ៉នម នខងេលើេនះពិតជមន វត្តមន
េនកនុងៃ្រពឡង់ េហើយេគ ចេមើលេឃើញពួក េនរដូវ្របំង េពលគឺេនេពលែដលទឹកចប់ េផ្តើម
្រសករហូតេនសល់តិចតួចកនុង្រតពំង។  

 
ករ្រ វ្រជវេនះមនរយៈេពលខ្លីេពក និងេធ្វើេន្រតឹមែតទីជ្រមកចំនួនពីរេទបី្របេភទែត

បុ៉េ ្ណ ះ ដូេចនះេគមិន ចទញេសចក្តីសននិ ្ឋ នជរមួអំពី រៈសំខន់ែដលមនទំងបុ៉នម នរបស់ទី
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ជ្រមកខុសៗគន ដៃទេទៀតបនេទ។ ទីជ្រមកទំងអស់េនះភគេ្រចើនសថិតេនកនុងៃ្រពរេបះ េ្រពះជទី
ែដលងយ្រសួលេធ្វើដំេណើ រចូលេទដល់េនរដូវវស  បុ៉ែន្តករអេងកត្រ វ្រជវេនះពិតជមនករ
លំបកេធ្វើជងេនទីជ្រមកកនុងៃ្រពេ្រ ង និងៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង ែដលភគេ្រចើនមនេនតំបន់ក

្ត លភគខងេជើង (ទី ំង្រ វ្រជវទី១)។ បែនថមពីេលើេនះេទេទៀត េនមនទី ំង្រ វ្រជវដ៏
មនសកក នុពលេនកនុងៃ្រពេ្រ ង និងៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង ពីេ្រពះជតំបន់ៃ្រពចស់ែដលេទើបដុះ
េឡើងវញិ រមួជមួយនឹងគ្រមបៃ្រព្រសទប់េ្រកមនិងៃ្រព្រសទប់ជន់េ្រកមែដលមនសភពសុ៊ប្រទុប
បំផុត េហើយបនបងកករលំបកកនុងករេមើលេឃើញនឹងែភនកនិង ្ត ប់ឮសេម្លងពពួកសត្វ ្ល ប។  
 
ក ្ត គ្រមមកំែហង 

មរយៈករ្រ វ្រជវេនះ ក ្ត គ្រមមកំែហងចមបងៗេទេលើសត្វ ្ល បេនៃ្រពឡង់ មនដូចតេទ៖ 
 
 ករខូចខតៃ្រពេឈើនិងទីជ្រមក។ សត្វ ្ល ប្រតូវរងករគ្រមមកំែហងេ យ រករបត់បង់ 

និងករែបកែខញកៃនទីជ្រមក េ យ រករកប់ៃ្រពេឈើ (មន្រគប់ទីកែន្លងកនុងៃ្រពឡង់) និង
ករ នដីៃ្រពស្រមប់េធ្វើកសិកមម។ េគបនសេងកតេឃើញមនចំករមិន្រតឹមែតេនជិតភូមិ
បុ៉េ ្ណ ះេទ ក៏មនផងែដរេនជិតៗតំបន់ែដលមនករដងជ័រទឹកនិងជ័រជុង។ ចំនួនេកើនេឡើង
ៃនផ្លូវែដលេគេ្របើ្របស់ស្រមប់ករចូលេទកប់ និងដឹកជញជូ នេឈើេចញពីកនុងៃ្រពក៏ ចជ
លទធភពមួយែដលនំឲយមនករេកើនេឡើងនូវសមព ធៃនករបរបញ់ចំេពះសត្វ ្ល បផងែដរ។  
 

 ករបរបញ់ស្រមប់េធ្វើជ រេនកនុងមូល ្ឋ ន។ េគបនរកេឃើញមនភស្តុ ងៃនករបរ
បញ់សត្វ ្ល បមន ដូចជសំណល់ ្ល បសត្វ ែដលេនេសសសល់ពីករបរបញ់ និងសត្វ

្ល បែដលបនសម្ល ប់រចួកន់យូរេ យ្រពនៃ្រព និងសត្វ ្ល បមិនទន់ ្ល ប់ែដលជប់
សំ ញ់អនទ ក់ែដលេគ ក់េន មៃ្រពជំទឹក។ មង កសែដលបន ក់ព្រងយេនះមិន
្រតឹមែតចប់សត្វ ្ល បបុ៉េ ្ណ ះេទ េពលគឺ ចចប់បន ល់សត្វទំង យែដលេហើរមកជប់
មងេនះេទៀតផង។ មនមនុស ជេ្រចើន ែដលចូលេទកនុងៃ្រព មិនថចស់ឬេកមងេទ គឺសុទធែត
មនកន់ចំពមេកសូ៊ ឬក៏កំេភ្លើងសនប់ែកៃចន។ ្រកុមអនក្រ វ្រជវបនសងកតេឃើញផងែដរថ
ករបរបញ់ គឺមិនចំេពះែតសត្វ ្ល បធំៗេនះេទ បុ៉ែន្តេឃើញមន ំងពីសត្វ ្ល បតូចៗចប់ពី
ពួកអេនទបរហូតដល់្រតដក់តូច។  
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របូភព 23 សំណល់ ្ល ប្រតដក់តូចែដល្រពនៃ្រពបនបន ល់េចល េនកនុងៃ្រពឡង់ 

 

 ករផ្តល់អនុ សន៏ 
 ករពរតំបន់ៃ្រពឡង់េ យអនុេ ម មចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈើជតិ។ 
 េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងចំេពះចំ ត់ករៃនអនុវត្តចបប់នេពលបចចុបបនន គឺមិន្រតឹមែតចត់វធិន

ករចបប់េទេលើករកប់ៃ្រពេឈើេទ បុ៉ែន្ត ប់ទំងករបរបញ់សត្វ និងកររកុ នដីៃ្រពផងែដរ។ 
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 េរៀបចំឲយមនកមមវធីិអប់រសំ្តីពី រៈសំខន់ៃនសត្វ ្ល ប ជពិេសសេនក្រមិតសហគមន៏ េ យ
គួរចប់េផ្តើមជមួយនឹង្រកុមយុវវយ័ជមុន។  

 អនុវត្តករសិក ្រ វ្រជវឲយបនយូរជងេនះបែនថមេទៀតេន មតំបន់ែដលបនេធ្វើកន្លងមក 
និងព្រងីកេទទី ំងេផ ងៗេទៀតេនកនុងៃ្រពឡង់។ 

 បង្ហ ត់បេ្រង នបេចចកេទសកត់្រ សត្វ ្ល បេទដល់ម្រន្តីអនុវត្តចបប់ ែដលជអនកចូលៃ្រពញឹ
កញប់ េដើមបីឲយពួកេគេចះកត់្រ ទិននន័យសត្វ ្ល ប។ 

 បេងកើតឲយមនទីកែន្លងស្រមប់េមើលសត្វ ្ល បកំ ន្តេន មតំបន់ែដលមនសក្ត នុពលសត្វ
្ល ប ដូចជេនទី ំង្រ វ្រជវទី២កនុងៃ្រពរេបះ  មិន្រតឹមែតស្រមប់ករកំ ន្តរបស់អនក

េទសចរបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តស្រមប់ជករផ្តល់ឱកសសិក ដល់អនក្រ វ្រជវកនុង្របេទសផងែដ
រ។ 
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៦. ថលជលកិនងិឧរងគសត្វ 
េ យេ ក នង ធី 

េសចក្តេីផ្តើម 
ពពួកថលជលិក-ឧរងគសត្វ (Herpetofauna) គឺសំេ េលើអំបូរកែងកប និងលមូនអេថរកំេ  ែដល

សីតុណ្ហ ភព ងកយែ្រប្របួលចុះេឡើងេទ មបរ ិ ថ នជំុវញិែដលពួក រស់េន។ ថលជលិករមួមន
ពពួកកែងកប ពពូកអំបូរកែងកបគម នេជើង និងពពួក ម៉ង់  េទះបីពពួកពីរចុងេ្រកយគម នេន
្របេទសកមពុជក៏េ យ (Neang & Holden, 2008)។ ចំែណកឧរងគសត្វរមួមនពពួក្រកេពើ ពពួកអេណ្តើ ក 
ពពួកជីងចក់ ពពួកពស់ និងពពួកបងគួយTuatara (Cox et al., 1999; Das, 2010) និងជថមីម្តងេទៀត
ពពួកបងគួយចុងេ្រកយេគេនះគម នេន្របេទសកមពុជេទ។ 

 
ករសិក ថលជលិក-ឧរងគសត្វ េនកមពុជេនមនកំរងិតិចតួចបំផុត។ ករសិក ថលជលិក-

ឧរងគសត្វេនះេន្របេទសកមពុជបន្រតូវផ្តួចេផ្តើមជដំបូងេ យ Günther (ឆន ំ១៨៦១, ១៨៦៤) និង 
Bourret (ឆន ំ១៩៣៦, ១៩៤១, ១៩៤២) បនទ ប់មកេ យ Smith (ឆន ំ១៩៤៣), Shibata (ឆន ំ១៩៦៧) និង 
Saint Girons (ឆន ំ១៩៧២) មុនេពលេកើតមនស្រងគ មសីុវលិកនុង្របេទស េនឆន ំ១៩៧៥។ េ យ រែត
ជេម្ល ះអូសបន្ល យរយៈេពលជិត៣ទសវត រ ៍ និងេ យ រគម នលទធភពេចញចូលតំបន់ជេ្រចើនផង
េនះ ចំេណះដឹងទក់ទងនឹងថលជលិក-ឧរងគសត្វ េន្របេទសកមពុជេនែតខ ត់េខ យ េហើយ មមិន
ទន់្របេទសជិតខងរបស់ខ្លួន ដូចជ្របេទសៃថ(Taylor, ១៩៦២, ១៩៦៣, ១៩៦៥), ្របេទស វ 
(Stuart, ១៩៩៩, ២០០៥) និង្របេទសេវៀត ម (Inger et al. ១៩៩៩; Orlov et al., ២០០២)។ 

 
ករ្រ វ្រជវពីថលជលិក-ឧរងគសត្វ េ្រកយពីចប់ជេម្ល ះ ភគេ្រចើនេផ្ត តេទេលើតំបន់ជួរភនំ

្រក ញសថិតេនភគនីរតីៃន្របេទសកមពុជ  (Grismer et al., 2008; Neang et al., 2014; Ohler et al., 
2002; Stuart & Emmett, 2006) និង តំបន់ភគឦ នៃន្របេទសកមពុជ  (Rowley et al., 2010; 
Stuart et al., 2006, 2010)។ ករអេងកត្រ វ្រជវ ច់ៗពីគន ខ្លះៗក៏្រតូវបនដំេណើ រករេន ម
បេ ្ត យទេន្លេមគងគ (Bezuijen et al., 2009), េនបឹងទេន្ល ប (Brook et al., 2007a, 2007, 2009) 
និងេនជំុវញិេខត្តេសៀម ប (Hartmann et al., 2013)។ Brook et al., (2007a, 2007, 2009)ក៏បន យ
តៃម្លផងែដរ េទេលើផលប៉ះពល់ៃនករបរបញ់សត្វ និងករជួញដូរពស់្រតីេនបឹងទេន្ល ប។ ករ
អេងកត្រ វ្រជវទំងេនះ្រតូវបនអនុវត្តេនកនុងតំបន់ែកបរៗៃ្រពឡង់។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ៃ្រព
ឡង់េសទើរែតគម នជីវវទូិ ធ្ល ប់ចូលេទសិក ។ 
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មនករណីពិេសសមួយទក់ទងនឹងបញ្ហ េនះ គឺថករអេងកត្រ វ្រជវម្តងពី្របេភទថលជលិក
និងឧរងគសត្វ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យ Rowley (ឆន ំ២០០៧) េហើយករ្រ វ្រជវពី្របេភទសត្វអេណ្តើ ក
្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកនុងៃ្រពេ្រ ងភគក ្ត លៃនៃ្រពឡង់ េ យ Olsson & Emmett (ឆន ំ២០០៧)។ 

េហតុដូេចនះេហើយករអេងកត្រ វ្រជវេនះ គឺជ
ករសិក អំពីថលជលិក-ឧរងគសត្វ ដ៏ទូលំ
ទូ យេលើកដំបូងេនៃ្រពឡង់ សំេ បង្ហ ញ
សកខីកមមយ៉ង្រតឹម្រតូវអំពី រៈសំខន់ៃនថលជ
លិក-ឧរងគសត្វ ទុកដូចជគុណតៃម្លជីវៈច្រមុះ
របស់តំបន់មួយេនះ ក៏ដូចជផ្តល់ករកំណត់ ឲយ
បនចបស់ ស់អំពីករគ្រមមកំែហង នន
េទេលើ ពពួកសត្វេនះេនៃ្រពឡង់ សំេ េធ្វើ

អនុ សន៍ឲយមនករចត់វធិន ករអភិរក
ជក់ែស្តង េដើមបីរក តំបន់ៃ្រពទំនប ែដលេន
េសសសល់ចុងេ្រកយរបស់ៃ្រពឡង់ឲយេនគង់វ

ង់។ 
 

វធិី ្រស្ត្រ វ្រជវ 
ករចុះសិក ្រ វ្រជវដល់ទីកែន្លជងេលើកដំបូង ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនចេន្ល ះៃថងទី១៦និងៃថងទី 

២២ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៤ េនជំុវញិទី ំង្រ វ្រជវ C1 និងC2 (សូមេមើល ង៧ែដលមនបង្ហ ញពី
ទី ំងភូមិ ្រស្តទំងេនះ)។ កររកុរករយៈេពលខ្លីមួយបនទ ប់ពីមនេភ្ល ងធ្ល ក់េនេពលយប់ ្រតូវបន 
េគអនុវត្តផងែដរេនកនុងភូមិ ្រស្តភូមិែ្រស្រពីង េនៃថងទី១៧ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៤។ ចំែណក ករ
អេងកត្រ វ្រជវដល់ទីកែន្លងេលើកទីពីរ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនចេន្ល ះពីៃថងទី២០និងទី២៧ ែខកកក  ឆន ំ
២០១៤ េនជំុវញិភនំែដលសមបូរេ យ្រសទប់ថម Karst (តំបន់C3)។ ករអេងកត្រ វ្រជវ រេប៉ះរេប៉ះ 
មួយចំនួនេទៀត ក៏្រតូវបនអនុវត្តផងែដរេនកនុងភូមិែ្រសខស និងអូរ្រកក់ េនតំបន់ៃ្រពឡង់ (សូម
េមើល ង 7 )។ តំបន់ែដលបន្រ វ្រជវភគេ្រចើន សុទធែត្រតូវរងផលប៉ះពល់ ្រកក់ េ យ រ
សមបទនកប់េឈើកន្លងមករបស់្រកុមហុ៊នភភីមិច (Pheaphimex)។ ្របេភទេដើមេឈើ ្របណីតពីរ
្របេភទគឺ េដើមេឈើទល្រគឹះ (Dipterocarpus costatus) និងផ្ត គ (Anisoptera costata)  ែដលធ្ល ប់ែត
សមបូរេនៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង ្រតូវបនេគកប់យកកនុងអំឡុងទសវត រឆ៍ន ំ១៩៩០ និង េដើម
ទសវត រឆ៍ន ំ២០០០។ ផ្លូវបត់ែបនែដលេគចូលេទកប់េឈើកនុងៃ្រពឡង់ េនែតមនជនេលមើស ច 

របូភព 24 កញច ញ់េចក្របេភទHylarana erythraea េនកនុងៃ្រព
ឡង់ 
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េចញចូលេដើមបីកប់និងដឹកេឈើេចញ េហើយអនកបរបញ់សត្វ និងអនក្របមូលអនុផលៃ្រពេឈើ ក៏េនែត 
េ្របើ្របស់ផ្លូវបត់ែបនមួយេនះផងែដរ។ កលបរេិចឆទនិងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងអេងកត្រ វ្រជវទំងអស់ 
មនបង្ហ ញេនកនុង ង៧ខងេ្រកមេនះ។ 
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ង 7 កលបរេិចឆទនិងទី ងំៃនករអេងកត្រ វ្រជវថលជលិក-ឧរងគសត្វ 

កលបរេិចឆទ្រ វ្រជវ ទី ងំ្រ វ្រជវ 
ចំណុចទី ងំសកល 
UTM (WG84) 

រយៈកមពស់ ្របេភទជ្រមក 

១៧-មិថុន ២០១៤ 
ភូមិែ្រស្រពីង 
(SPV) 0563859 1431573 ៥៨ ម 

ៃ្រពរេបះែដលសមបូរេ យ្រតពំង ្រសះ និងថ្លុក
េនសងខងផ្លូវ 

១៨-២១-មិថុន ២០១៤ ជុំរុទំី១ (C1) 0575570 1454149 ១០១ ម 
តំបន់ទំនបពក់ក ្ត លេ្រ ង ែដលរង ករ
កប់េឈើេនកនុងទសវត រឆ៍ន ំ១៩៩០ និងឆន ំ
២០០០ 

២២-២៤ មិថុន ២០១៤ ភនំជី (C2) 0571918 1430036 ៣២០ ម 
ៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ងេលើភនំតូចៗែដលសមបូរ
េទេ យេដើមេឈើយកជ័រធំៗេនេសសសល់ 

២០-២៧ កកក  ២០១៤ 
ភនំធំ  ទីមនផទ ំង
សី  (C3) 0579149 1524759 ១២០ ម 

ភនំធំ ៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង និងៃ្រពរេបះព័ទធជុំ
វញិ្រសទប់ថម Karst 

១០-តុ  ២០១៤ ែ្រសខស (C4) 0584807 1464460 ៨៩ ម 
លែ្រស មរដូវកលព័ទធជុំជិតេ យៃ្រពពក់ក
្ត លេ្រ ង  

១៩-វចិឆិក ២០១៤ អូ្រកក់ (C5) 0588174 1449162 - ៃ្រពពក់ក ្ត លេ្រ ង 
 



112 
 

ករែស្វងរកពពួកថលជលិកនិងឧរងគសត្វេទ មឱកសល្ៗអ  ្រតូវបនេធ្វើេឡើងទំងៃថងទំងយប់
េទ មជ្រមកធំនិងតូចភគេ្រចើន េនជំុវញិទី ំង្រ វ្រជវ។ សកមមភពសិក ្រ វ្រជវទំងេនះរមួ
មនករែស្វងរកេន មទីទឹក ក់ៗ មដងអូរ មែខ ទឹកហូរយឺតនិងេលឿន មបេ ្ត យផ្លូវកនុង
ៃ្រព មតំបន់ លភក់ មជំុវញិ្រសះ ្រតពំង ថ្លុក មែមកេឈើ មរងូភនំ និងរងូថម្រសទប់Karst។ 
កំ ត់េឈើហុ៊បមួយចំនួន្រតូវបនេគកប់ផ្តួលរលំំេចលេន មទីកែន្លងមួយចំនួន។ ចំេពះ្របេភទ
សត្វែដលេយើងបនចប់បន េតើង្រតូវថតរបូ និងែលងេទវញិ មលទធភពែដល ចេធ្វើេទបន
េ យមិនេធ្វើឲយ រងរបួសេឡើយ។ ថលជលិកនិងឧរងគសត្វ្រតូវបនកំណត់ អត្តសញញ ណ េ យករេ្របើ
្របស់េសៀវេភមគគុេទទសស្តីពីថលជលិកៃន្របេទសកមពុជ “Field Guide to Amphibians of Cambodia” 
(Neang & Holden, 2008) េសៀវេភមគគុេទសស្តីពីឧរងគសត្វេន តំបន់ សីុ េគនយ៍ “Reptiles of 
Southeast Asia”  (Cox et al. 1999; Das 2010) និងេសៀវេភ មគគុេទសស្តីពីសត្វអេណ្តើ កៃន្របេទសៃថ 

វ េវៀត ម និង្របេទសកមពុជ Turtles of Thailand, Laos, Vietnam and Cambodia (Stuart et al. 
2001)។ 
 

លទ ធផល្រ វ្រជវ 
កររកេឃើញជរមួ 

ជសរបុថលជលិក-ឧរងគសត្វចំនួន៦៧្របេភទ ្រតូវបនបញជ ក់ជេលើកដំបូង មរយៈករ
អេងកត្រ វ្រជវដល់ទីកែន្លងនិងឯក រផ ព្វផ យស្តីពីៃ្រពឡង់។ ្របេភទទំងេនះរមួមនថលជលិក
ចំនួន២២្របេភទ (កនុង៥អមបូរ និង១៤ពួក) េហើយឧរងគសត្វមនចំនួន៤៥្របេភទ (កនុង១៤អមបូរ និង៣៥
ពួក)។ Olsson & Emmett (2007)  ក៏បនឲយដឹងផងែដរថ មនកែងកបចំនួនពីរ្របេភទ អេណ្តើ កចំនួន៤
្របេភទ និងពស់ចំនួនពីរ្របេភទ ែដលករសិក ្រ វ្រជវ នេពលបចចុបបននេនះមិនបន្របទះេឃើញ
េឡើយ។ េលើសពីេនះេទៀត ្រកុមអនក្រ វ្រជវបន្របទះេឃើញពស់ែវករនមមួយកបល (king cobra) 
និងពស់ែវក្រកបីមួយកបល (monocellate cobra) ជបន្តបនទ ប់កនុងេពលបំេពញករងរ្រ វ្រជវដល់
ទីកែន្លងេនកនុងៃ្រពឡង់ៃនេខត្តកំពង់ធំ េនឆន ំ១៩៩៩ និងឆន ំ២០០១។ ករអេងកត្រ វ្រជវ បនផ្តល់
លទធផលៃនកររកេឃើញថលជលិក-ឧរងគសត្វចំនួន៥៧្របេភទ (ថលជលិកចំនួន២០្របេភទ និងឧរងគ
សត្វចំនួន៣៧្របេភទ)  ។  េទះជយ៉ង ក៏េ យ េគេជឿថេនមន ថលជលិកសត្វ និងឧរងគសត្វជ
េ្រចើន្របេភទេទៀតេនកនុងតំបន់ ៃ្រពឡង់ ែដលមិនទន់បនរកេឃើញអស់េនេឡើយេទ លុះ ែតមន
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង្រ វ្រជវដល់ទីកែន្លងបែនថមេទៀត េដើមបីរកុរកឲយេឃើញនូវ្របេភទសត្វថមីៗជេ្រចើន
េទៀតែដលមនេនទីេនះ។ ្របេភទសត្វែដលេគរពឹំងថនឹង ចរកេឃើញ  បុ៉ែន្តេនែតបត់ពីបញជ ី
កំណត់្រ ែដលមន ដូចជែថ្លនកនទុយ្រកហម (Butterfly Lizard), ពស់ថ្ល ន់តូច (Burmese Python) 
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និងពស់ជេ្រចើន ្របេភទេផ ងៗេទៀត។ បញជ ី យនម្របេភទថលជលិក-ឧរងគសត្វ ទំងអស់ែដលកំពុង 
រស់េនៃ្រពឡង់មនបង្ហ ញេនកនុង (ឧបសមព័នធ៥)។ 

 
ភគេ្រចើនៃន្របេភទសត្វែដល្រតូវបនរកេឃើញមន៨៥% គឺជ្របេភទសត្វតំ ងឲយជ្រមក

ែ្រប្របួលេ យ រឥទធិពលរបស់មនុស  េហើយសត្វទំងេនះមនវត្តមនេនកនុងតំបន់ទំនបេនទូទំង
្របេទសកមពុជ។ ្របេភទសត្វចំនួន៦ ែដលរមួគីងគក់្រសុក (Ingerophrynus macrotis), កែងកប Hylarana 
mortenseni, កញច ញ់េចករនធេឈើមនអុច (Theloderma stellatum) អេណ្តើ កែក្អកេខម  (Siebenrockiella 
crassicolis) បងកួយមនពុកមត់ (Calotes mystaceus) និងៃថ្លនអុចេខម េសទើរចំេហៀងខ្លួន 
(Sphenomorphus stellatus) ធ្ល ប់បនកត់្រ ពីមុនរចួមកេហើយ េនកនុងតំបន់ ជួរភនំ្រក ញ (Emmett & 
Olsson 2005; Grismer et al. 2008; Ohler et al. 2000; Stuart & Emmett, 2006) និងកនុងេខត្ត
រេសៀម ប (Hartmann et al. 2013)។ កែងកបពីរ្របេភទគឺកែងកប ្ណ មកបលធំ (Limnonectes 
dabanus) និងកែងកប្របេភទ Pelochylax lateralis និងអេណ្តើ កពីរ្របេភទ គឺអេណ្តើ កេ មេឈម ល 
(Cyclemys oldhemii) និងអេណ្តើ កេ មញី (Heosemys Grandis) ្រតូវបនកត់្រ េនកនុងេខត្ត្រកេចះ 
និងេនទេន្លេមគងគ (Benzuijen et al. 2007; Neang & Holden 2008; Stuart & Platt 2004), និងេ្រកយ
មកេទៀត្របេភទចំនួនបីេទៀត ្រតូវបនេគរកេឃើញផងែដរេនឯេខត្តេសៀម ប (Hartmann et al. 2013)
។ 

លទធផលៃនករ្រ វ្រជវេនះបនផ្ដល់មកនូវករបន្តព្រងីកវ ិ លភពបែនថមេទៀតេចញពី្រពំ
្របទល់ែដនខងេកើតបំផុតែដលមនេសចក្តី យករណ៍អំពី្របេភទសត្វែដលមនេនតំបន់ជួរភនំ្រក ញ 
និងេចញពី្រពំ្របទល់ែដនភគខងលិចបំផុតែដលមនេសចក្តី យករណ៍អំពី្របេភទសត្វែដលមន
េនភគខងេកើតៃន្របេទសកមពុជ (ខងេកើតទេន្លេមគងគ)។ កំណត់្រ អំពីសត្វកែងកប ្ណ មកបលធំ 
(Limnonectes dabanus) ែដលមនេនតំបន់ៃ្រពឡង់ គឺជកំណត់្រ ថមីមួយដ៏គួរឱយចប់ រមមណ៍ 
េ យ រែតឥឡូវេនះេយើង ចបញជ ក់ថ មនវត្តមនេនភគខងលិចផង និងភគខងេកើតផងៃន
ទេន្លេមគងគ ែដលេមើលេទ ក់ដូចជលទធផលៃនករបេងកើតទី ំងភូមិ ្រស្ត ច់េចញពីគន ៃន តំបន់
ទេន្លេមគងគកលពី្របែហល៥០០០ឆន ំមុន (Woodruff 2010)។ កែងកប Hylarana morternseni ែដលមន
េនតំបន់ៃ្រពឡង់្រតូវបនកំណត់អត្តសញញ ណខុសពីករអះ ងថជ H. nigrovittata េ យ Rowley 
(2007) ដូេចនះេគេនែតអះ ងថវត្តមនៃន្របេភទសត្វេនះមនេនែតកនុងភគខងលិចៃន្របេទសកមពុ
ជ (មិនែមនភគខងេកើតេទ) េ យ រថ្របេភទសត្វេនះមនែតេនតំបន់ជួរភនំ្រក ញ និងេខត្ត
េសៀម បែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 
សំខន់ជងេនះេទេទៀត ឧរងគសត្វមួយ្របេភទ គឺតុកែក្រកំងថម (Gekko petricolus) ្រតូវបន

រកេឃើញជេលើកដំបូងេនកនុងៃ្រពឡង់ៃន្របេទសកមពុជ។ កំណត់្រ ៃន្របេភទសត្វេនះកនុង្របកស
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ចុះៃថងទី២៥ ែខមក  ឆន ំ២០០៧  េ យ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ ថជ្របេភទតុកែក
្រតូវបនេធ្វើេឡើងមុនកលកំណត់ េ្រពះមិនទន់មនឯក រ របយករណ៍ របូថត ឬសំ កេផ ងៗ
េទៀតែដល ចបញជ ក់ថសត្វេនះពិតជវត្តមនេនកនុង្របេទសកមពុជេនេពលេនះេទ។ ឧរងគសត្វ
្របេភទ cincella rupicola ្រតូវបនរកេឃើញជេលើកទីពីរ បនទ ប់ពី ្រតូវបនេគរកេឃើញ ជេលើកដំបូង
េនេខត្តេសៀម ប (Hartmann et al. in prep.)។  ្របេភទឧរងគសត្វទំងពីរខងេលើេនះ ទំនងជមនែត
េនកនុងតំបន់ជំុវញិៃ្រពឡង់ និងេនភគខងេជើង ម្រពំែដន្របេទសៃថ េ យមន លកខណៈជីវ
ភូមិ ្រស្ត ច់ពីតំបន់ជួរភនំ្រក ញ និងពីភគខងេកើតៃន្របេទសកមពុជ។ 

 
ែថ្លនមួយ្របេភទ (Lygosoma sp.)  ែដលេទើបែត្រតូវបនរកេឃើញេនកនុងតំបន់ជួរភនំ្រក ញកនុង

េពលបុ៉នម នឆន ំចុងេ្រកយេនះ (នងធីៈ ទិននន័យមិនទន់ផ ព្វផ យ) និង្រតូវបនរកេឃើញេនៃ្រពឡង់ 
កនុងេពល្រ វ្រជវបចចុបបននេនះ គឺ ចជរបកគំេហើញថមីែផនកវទិយ ្រស្ត។ ករវភិគែហ នរបស់សត្វ 
ែថ្លនមួយ្របេភទេនះកំពុងែតដំេណើ រករពិនិតយ។ 

 
កនធ យកបលកែងកប (Pelochelys cantorii) គឺជឧរងគសត្វមយ៉ង ែដលមនទំហំធំ និងរស់េន 

កនុងទឹកេ្រជ ្រតូវបនបញជ ក់ថមនែតេនកនុងទេន្លេមគងគែតបុ៉េ ្ណ ះ (Benzuijen et al. 2007; Stuart & 
Platt, 2004)។ មយ៉ងេទៀត េទះបី ចមនលទធភពទ្រនទ នចូលេទកនុងតំបន់ែកបរៗៃ្រពឡង់ក៏េ យ 
ក៏្របែហលជគម នបឹងបួ ធំ និងមនជេ្រមសមលមមស្រមប់កររស់េនរបស់្របេភទសត្វកនធ យេនះ 
េនកនុងៃ្រពឡង់ែដរ (Olsson & Emmett 2007)។ ដូេចនះេហើយបនជេគមិន ប់បញចូ លសត្វ្របេភទេនះ 
កនុងកំណត់្រ បចចុបបននេឡើយ។ ្រកេពើភនំ្រតូវបនអនកភូមិជ្វង់បនេរៀប ប់ថមនរស់េនកនុងជ្រមកទឹក 
ទេន្លេ្រជជិតតំបន់្រសទប់ថមKarst។ េបើេយង មករេរៀប ប់របស់មគគុេទសក៍េដើរៃ្រពមូល ្ឋ ន ែដល
រមួមន េ កសុខ េ កសិុន និងេ ក្រពំ កលពីឆន ំ២០០៣ ពួកគត់េជឿថពិតជធ្ល ប់មនសត្វ
្រកេពើរស់េនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់។ 

 
េយង មករេរៀប ប់ដែដលេនះបនឲយដឹងថ ពង់ប ងំ ្រតង់ចំណុចទី ំងសកល (UTM 

0558785, 144958) សថិតកនុងឃំុមនរទិធិ ្រសុកស ្ត ន់ េខត្តកំពង់ធំ គឺទី ំងដ៏មនសកក នុពល ល្អបំផុត
ស្រមប់សត្វ្រកេពើភនំរស់េន។  កនុងបទសមភ សន៍មួយកលពីេពលថមីៗេនះេ យេ កឈិន សុភ 
ជមួយមគគុេទសក៍ៃ្រពេឈើមនបទពិេ ធន៍មន ក់េនមូល ្ឋ នេឈម ះេ កសីុ រស់េនភូមិជ្វង់ ្រសុក

្អ ង បនអះ ងថមន្រកេពើេនកនុងទេន្ល (អូរធំ)ែដលមនចមង យ្របែហល៥គីឡូែម៉្រត េនភគខង
េជើងភូមិភនំធំ។ គត់បនអះ ងថកលពី១០ឆន ំមុន គត់ែតមន ក់ឯងធ្ល ប់ចប់បន្រកេពើជង២០០កប
ល។ គត់បនបញជ ក់ែថមេទៀតថេបើបូករមួជមួយពួកអនកចប់បនេផ ងៗេទៀត មនចំនួនសរបុ
្របែហលជ២០០០កបល ែដល្រតូវបនេគលក់េទឱយពួកឈមួញក ្ត ល។ កលពីេដើមរដូវ្របំងឆន ំ
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២០១៣ គត់បន្របទះេឃើញសត្វ្រកេពើពីរកបល េនខណៈេពលេទេមើលមង ក់្រតីរបស់គត់េនទ
េន្ល។ េ យ រែតមិនបនេឃើញផទ ល់ែភនក ឬគម នកំណត់្រ មួយ សូមបីែត មករបស់ េ្រកយ
ពីសិក ្រ វ្រជវរចួមក េទើបេនកនុងរបយករណ៍េនះ េគមិនបន ក់បញចូ ល្របេភទសត្វ្រកេពើភនំេនះ
េនកនុង ងេឈម ះឧរងគសត្វេទ។ បុ៉ែន្តយ៉ង ក៏េ យ េគគួរែតពយយម្រ វ្រជវបែនថមេទៀតេន

មតំបន់ទំងេនះេនកនុងរដូវ្របំង េដើមបីបញជ ក់ឲយបនចបស់ថេតើមនវត្តមន្រកេពើភនំ ឬគម ន។  
 

្របេភទសត្វបេងគ ល 
កនុងចំេ មថលជលិកទំង២២្របេភទ មនសត្វកែងកបមួយ្របេភទ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ីរបស់ 

អងគករ IUCN កលពីឆន ំ២០១៤ ថពំុទន់មនទិននន័យ្រគប់្រគន់ រឯីពីរ្របេភទេទៀត្រតូវបនចុះបញជ ី
្រកហមថជ្របេភទឈនេទរងករគ្រមមកំែហង និង១៨្របេភទេទៀតថជ្របេភទរងករគ្រមម
កំែហងតិចតួច។ កនុងចំេ មឧរងគសត្វសរបុទំងអស់ចំនួន៤៧្របេភទ   អេណ្តើ កេលើេគកមួយកបល 
្រតូវបនចុះកនុងបញជ ីថជ្របេភទជិតផុតពូជ ៦្របេភទជ្របេភទងយរងេ្រគះ ១៣្របេភទជ្របេភទរង
ករ្រពួយបរមភតិចតួច េហើយ្របេភទចំនួន២៦េទៀតជ្របេភទែដលមិនទន់បន យតៃម្លេនេឡើយ។ 
របយលម្អិត និង ថ នភពៃន្របេភទទំងេនះ ែដលបនចុះកនុងបញជ ី្រកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ
្របេភទរងករគ្រមមកំែហងមនបង្ហ ញេនកនុង ងទី៨ ខងេ្រកម។ 

 
ង 8 េសចក្តីសេងខបៃន្របេភទថលជលិក-ឧរងគសត្វេនៃ្រពឡង់ែដល្រតូវបនចុះបញជ េី យ IUCN 

បញជ ្ីរកហមស្តពីីចំ ត់ថន ក់ 
រងករគ្រមមកំែហងរបស់ IUCN 

ថលជលិក ឧរងគសត្វ សរបុ 

ជិតផុតពូជ (EN) ០ ១ ១ 
ងយរងេ្រគះ (VU) ០ ៦ ៧ 
មិនទន់មនទិននន័យ្រគប់្រគន់ (DD) ១ ០ ១ 
ឈនេទរងករគ្រមមកំែហង (NT) ២ ០ ២ 
រងករ្រពួយបរមភតិចតួច (LC) ១៩ ១២ ៣១ 
មិនទន់បន យតៃម្ល (NE)     ២៦ ២៦ 
សរបុ ២២ ៤៥ ៦៧ 

 
 

 

 

➢ថលជលិក 
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កែងកប ្ណ មកបលធំ (Limnonectes dabanus) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់ IUCN ថជ
្របេភទសត្វសថតិកនុងកង្វះទិននន័យ (Smith, 1922) 

្របេភទកែងកបេនះ្រតូវបនកត់្រ ពីមុនរចួេហើយ េនភគខងេកើតៃន្របេទសកមពុជ (Neang & 
Holden, 2008; Stuart et al., 2006) និងេន្របេទសេវៀត ម (Nguyen et al., 2009)។ កំណត់្រ ៃន
្របេភទសត្វេនះេនៃ្រពឡង់ ្រគប់ដណ្ត ប់េលើវ ិ លភពេន្រតឹមភគខងលិចតំបន់ទំនប ្រតង់ចំនុច
១០១ែម៉្រតេលើក្រមិតកមពស់ទឹកសមុ្រទ។  េនះ ចនិយយបនថរយៈកមពស់ទបជងេគបំផុតែដល
ធ្ល ប់បនកត់្រ ទក់ទងនឹងកែងកប្របេភទេនះ Stuart et al., (2006) ែដលបនេរៀប ប់ថមនកមពស់
េលើស៤៥០ែម៉្រត េលើក្រមិតកមពស់ទឹកសមុ្រទ។ ចំនួនសត្វកែងកប្របេភទេនះេនកនុងៃ្រពឡង់ ក់ដូច
ជទបេនេឡើយ េ យ រែតេគបន្របទះេឃើញសត្វេនះែតពីរបីកបលែតបុ៉េ ្ណ ះកនុងេពល្រ វ
្រជវ។ េ យ រែតរបយរបស់ មនែតមួយកែន្លង េទើបអងគករ IUCN បនចុះកនុងបញជ ីថមិនទន់
មនទិននន័យ្រគប់្រគន់។ 

 
កែងកបៃ្រពម័រេថនេសន (Hylarana mortenseni) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់ IUCN ថជ្របេភទ
ឈនេទរងករគ្រមមកំែហង (Boulenger, 1903) 

កែងកប្របេភទេនះ ្រតូវបនកត់្រ ពីមុនេនកនុងតំបន់ជួរភនំ្រក ញៃន្របេទសកមពុជ (Ohler et 
al., 2000; Stuart & Emmett, 2006; Neang et al., 2010) និងេនភគ េគនយ៍ៃន្របេទសៃថ (Chan-
ard, 2003)។  កំណត់្រ ៃន្របេភទសត្វេនះេនៃ្រពឡង់បនព្រងីកវ ិ លភព្រគបដណ្ត ប់របស់ េទ
ទិសខងេកើត ្របែហលជមនរយៈកមពស់ទបបំផុត១០១ែម៉្រតេលើក្រមិតកមពស់ទឹកសមុ្រទ។ េ យ

រែតរបយរបស់ មនែតមួយកែន្លង េហើយជ្រមករបស់្រតូវរងករខូចខតផងេនះ  េទើប្របេភទ
សត្វេនះ្រតូវបនេគចុះកនុងបញជ ីថជ្របេភទជិតឈនេទរងករគ្រមមកំែហង។ កែងកបែដលមនទំហំ
មធយមមួយេនះ្រតូវបនេគ យករណ៍ថ រងករបរបញ់ស្រមប់េធ្វើជ រេន មមូល ្ឋ នទំង
អស់ែដលមនវត្តមនរបស់  េនកនុង្របេទសកមពុជ។ 

 
កញច ញ់េចករនធេឈើមនអុច (Theloderma stellatum) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់ IUCN ថជ
្របេភទឈនេទរងករគ្រមមកំែហង (Taylor, 1962) 

កញច ញ់េចក្របេភទេនះ្រតូវបនកត់្រ ពីមុនទំងេនកនុងតំបន់ជួរភនំ្រក ញ និងភគឦ នៃន
្របេទសកមពុជ (Neang & Holden 2008) និងេន្របេទសេវៀត ម (Nguyen et al. 2009)។ កររក
េឃើញៃន្របេភទសត្វេនះ េនៃ្រពឡង់ បនជួយបំេពញគម្ល តៃនជីវភូមិ ្រស្តេនភគ ក ្ត លៃន
្របេទសកមពុជ េ យបនបង្ហ ញថ្របេភទសត្វេនះមនវត្តមនេនទូទំង្របេទស ែតម្តង។ សត្វ
្របេភទេនះ មិន្រតូវបនរងផលប៉ះពល់ពីករបរបញ់េនះេទ បុ៉ែន្ត្រតូវប៉ះពល់េ យ រករកប់េដើម
េឈើធំៗែដលមនរនធ ជពិេសសេដើមេឈើទល្រគឹះ (Dipterocarpus costatus), េដើមេឈើទលទឹក (D. 
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alatus),  និងេដើមឫស ី។ េ យ ររបយរបស់សត្វ្របេភទ េនះមនែតមួយកែន្លង េហើយជ្រមករបស់
្រតូវរងករខូចខតផងេនះ េទើបអងគករ IUCN បនចុះកនុងបញជ ី្រកហមរបស់ខ្លួនថ ជ្របេភទឈន

េទរងករគ្រមមកំែហង។ 
 
➢ឧរងគសត្វ 
អេណ្តើ កបិតមុខសនកូេខម  (Cuora amboinensis) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់ IUCN ថជ្របេភទ
ងយរងេ្រគះ (Daudin, 1802) 

អេណ្តើ ក្របេភទេនះ្រតូវបន គ ល់េ្រចើនេនទូទំង សីុ េគនយ៍ (Cox et al., 1999; Das,  
2010)។ ្រតូវបនកត់្រ រចួេហើយកលពីមុនេនកនុងតំបន់ភគេ្រចើនបំផុតេនទិសបសចឹមៃន្របេទស
កមពុជ (Daltry & Chheang, 2000; Hartmann et al., 2013; Olsson & Emmett, 2007; Stuart & Platt, 
2004)  េហើយទំនងជមនវត្តមនរស់េនជធមម ។ បុ៉ែន្ត េនកនុងៃ្រពឡង់សត្វេនះ ក់ដូចជកន់ែត
ក្រមមន េ យ រអេណ្តើ កេនះ្រតូវេគ្របមូលផលេ្រចើនេលើសលុប្រគប់ទីកែន្លងស្រមប់យកេទេធ្វើជ

រនិងលក់ដូរ។ េ យ រែតករទញផលេ្រចើនហួស្របមណ និងករខូចេរចរលឹៃនជ្រមកផង
េនះ េទើបសត្វ្របេភទេនះ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ីថ ជ្របេភទងយរងេ្រគះ។ 

 
អេណ្តើ កេ មញី (Heosemys grandis) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់ IUCN ថជ្របេភទងយ
រងេ្រគះ (Gray, 1860) 

អេណ្តើ ក្របេភទេនះ ្រតូវបនកត់្រ េនកនុង្របេទសភគេ្រចើនេន សីុ េគនយ៍ (Das 2010; 
Stuart et al., 2001)។ េគបន យករណ៍ថ សត្វ្របេភទេនះមនេនេ្រចើនកែន្លង ស់កនុង្របេទស 
កមពុជ (Hartmann et al., 2013)។ កររកេឃើញអេណ្តើ ក្របេភទេនះកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ បនជួយបំេពញ
គម្ល តៃនជីវភូមិ ្រស្ត រ ងភគខងេកើតនិងខងលិចៃន្របេទសកមពុជ េ យបនបង្ហ ញថ ្របេភទ
សត្វេនះមនវត្តមនេនទូទំង្របេទសែតម្តង។ មិនខុសពី្របេភទសត្វអេណ្តើ កេផ ងៗេទៀតេទ ្របេភទ
អេណ្តើ កមួយេនះ្រតូវបនេគ្របមូលផលយកេន្រគប់ទីកែន្លង េទើបអងគករ IUCN បនចុះកនុងបញជ ីរបស់
ខ្លួនថ ជ្របេភទងយរងេ្រគះ។ 

 
អេណ្តើ កែក្អកេខម  (Siebenrockiella crassicollis) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់ IUCN ថជ្របេភទ
ងយរងេ្រគះ (Gray, 1830) 

អេណ្តើ ក្របេភទេនះ ្រតូវបនកត់្រ េនកនុង្របេទសកមពុជ េវៀត ម ៃថ ឥណ្ឌូ េនសីុ និងម៉
េឡសីុ (Das, 2010; Stuart et al. 2001)។ េ យែឡកេន្របេទសកមពុជ សត្វ្របេភទេនះ្រតូវបនកត់
្រ ពីមុនេនកនុងតំបន់ជួរភនំ្រក ញ និងេខត្តកំពង់ធំ (Stuart & Platt, 2004; Som et al., 2005)  និងេន
ឧទយនជតិគូែលន្រពហមេទព សថិតេនកនុងេខត្តេសៀម ប(Hartmann et al., 2013)។  កំណត់្រ ៃន
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្របេភទសត្វេនះេនៃ្រពឡង់ បនព្រងីកវ ិ លភព្រគបដណ្ត ប់របស់ េទតំបន់ទំនប ភគក ្ត ល
ៃន្របេទសកមពុជ។ អេណ្តើ កមិនទន់េពញវយ័ចំនួនពីរកបល ្រតូវបនេគ្របទះ េឃើញកនុងអំឡុងេពល
ៃនករអេងកត្រ វ្រជវេនះ ែដលបង្ហ ញថចំនួនអេណ្តើ កេពញវយ័មនេនរស់សំ ប់ករបន្តពូជ បុ៉ែន្ត
្របែហលជមនចំនួនថយចុះេ យ រ ករ្របមញ់ (Olsson & Emmett, 2007)។ េ យ រែត
្របេភទអេណ្តើ កមួយេនះ្រតូវបនេគេធ្វើ ជីវកមមហួសកំរតិ េហើយជ្រមករបស់ ្រតូវរងករខូចខតផង
េនះ េទើបអងគករ IUCN បនចុះកនុងបញជ ីថជ្របេភទងយរងេ្រគះ។ 

 

 
របូភព 25 អេណ្តើ កែក្អកេខម  (Siebenrockiella crassicolis) ្របេភទងយរងេ្រគះកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ 

កនធ យ សីុ (Amyda cartilaginea) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់ IUCN ថជ្របេភទ ងយរង
េ្រគះ (Boddaert, 1770) 

 កនធ យ្របេភទេនះមនរស់េនកនុង្របេទសភគេ្រចើនៃនតំបន់ សីុ េគនយ៍ (Das 2010; Stuart 
et al., 2001)។ េ យែឡកសត្វ្របេភទេនះ ្រតូវបនេគ្របទះេឃើញ្រគប់ទីកែន្លងៃន្របេទសកមពុជ 
(Hartmann et al., 2013) បុ៉ែន្តចំនួនសត្វេនះបនធ្ល ក់ចុះេន្រគប់ទីកែន្លង េ យ រែតករ្របមញ់
េ្រចើនហួស្របមណ។ េ យ រែតត្រមូវករខពស់ស្រមប់ករយកេទេធ្វើជ រ និងជួញដូរផង
េនះ េទើបអងគករ IUCN បនចុះកនុងបញជ ីថជ្របេភទងយរងេ្រគះ។ 
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អេណ្តើ ក្រពិច (Indotestudo elongate) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់ IUCN ថជ្របេភទជិតផុត
ពូជ (Blyth, 1853) 

្របេភទអេណ្តើ ករស់េនេលើដីេគគេនះ្រតូវបនេគកត់្រ េនកនុងប ្ត ្របេទសភគេ្រចើន េន
តំបន់ សីុ េគនយ៍ (Das, 2010; Stuart et al., 2001)។ ្រតូវបនេគ យករណ៍ថមនវត្តមន រស់
េនទូទំង្របេទសកមពុជ (Bezuijen et al., 2009; Emmett & Olsson, 2005; Hartmann et al., 2013; 
Stuart and Platt, 2004)។ វត្តមនរបស់អេណ្តើ ក្របេភទេនះ បនជួយបំេពញគម្ល តៃន ជីវភូមិ ្រស្ត 
រ ងតំបន់ជួរភនំ្រក ញនិងតំបន់ទំនមភគខងេកើត។ េ យ រែតធមមជតិរបស់  ជសត្វរស់េនេលើ
ដីេគគ របយរបស់ ្រតូវទទួលរងផលប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរេន្រគប់ទីកែន្លង េ យ រមូលេហតុៃន
ករកប់ៃ្រពេឈើ និងជពិេសសេ យ រករ្របមញ់របស់្រពនៃ្រព និងសត្វែឆក។ សត្វអេណ្តើ កេនះ
្រតូវបនអងគករ IUCN ចុះកនុងបញជ ីថជ្របេភទសត្វជិតផុតពូជ េដើមបីបង្ហ ញឲយេឃើញពី រៈសំខន់
កនុងករអភិរក សត្វ្របេភទេនះ។ 

 
ពស់ែវកដំបូក (Naja siamensis) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់ IUCN ថជ្របេភទងយរងេ្រគះ 
(Laurenti, 1768)  

ពស់្របេភទេនះបន្រតូវកត់្រ ពីមុនមកថមនេនកនុងតំបន់ឥណ្ឌូ ភូម (Cox et al., 1999; 
Das, 2010)។ ពស់ែវក្រពួសពិសេនះ្រតូវបនកត់្រ ថមនវត្តមនេនទូទំង្របេទសកមពុជ (Grismer 
et al., 2008; Wüster & Thorpe, 1994)។ ្របេភទសត្វព សិរពិសមួយេនះ ្រតូវទទួលរងផលប៉ះពល់
យ៉ងខ្ល ំង េ យ រករ្របមញ់យកេទេធ្វើជឱសថបុ ណ ស្រមប់េធ្វើជ រ និងស្រមប់ជួញដូរ
ផងែដរ ដូេចនះេហើយេទើបអងគករ IUCN បនចុះកនុងបញជ ីថជ្របេភទងយរងេ្រគះ។ 

 
ពស់ែវករនម (Ophiophagus Hannah) ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ្ីរកហមរបស់ IUCN ថជ្របេភទងយ
រងេ្រគះ (Cantor, 1836) 

ពស់េនះគឺជ្របេភទពស់ែដលមនទំហំធំជងេគ ្របែវងែវងជងេគ និងមនពិស វជង
េគបំផុតកនុងចំេ មពស់េនេលើពិភពេ ក។ ្រតូវបនេគ យករណ៍ថមនវត្តមនេនទូទំង 
តំបន់ សីុ េគនយ៍ (េលើកែលងែត្របេទសហ្វីលីពីន) មនេន្របេទសេនប៉ល់ និងឥ ្ឌ ផងែដរ (Cox 
et al., 1999; Das, 2010)។ ពស់្របេភទេនះ ្រតូវបនកត់្រ េនទូទំង្របេទសកមពុជ (Daltry & 
Chheang, 2000; Saint Girons, 1972; Stuart et al., 2006)។ េ យ រែតករ្របមូលយកផល េ្រចើន
ហួស្របមណស្រមប់េធ្វើឱសថបុ ណ ស្រមប់េធ្វើជ រកនុង្រសុក និងស្រមប់ជួញដូរ ផងេនះ 
េទើបអងគករ IUCN បនចុះកនុងបញជ ីថជ្របេភទងយរងេ្រគះ។ កលពីែខកកក  ឆន ំ២០១៤ អនកចុះ
្រ វ្រជវបនេឃើញជនជតិេដើមភគតិចរស់េន្រសុកេសៀមប៉ង េខត្តសទឹងែ្រតង ចលក់ពស់ែវក
រនមបនតៃម្ល៤០ដុ ្ល រ េមរកិកនុងមួយគីឡូ្រកម។ 
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ករពិភក  
លទធផលៃនករ្រ វ្រជវេនះបង្ហ ញថ តំបន់ៃ្រពឡង់ជួយ្រទ្រទង់ដល់សត្វេ្រចើន្របេភទ

ស់ ែដលរងករគ្រមមកំែហងេនកនុងតំបន់ និងេនេលើសកលេ ក កនុងអ្រ មួយយ៉ងខពស់ 
េ យយ៉ងេ ច ស់ ១០្របេភទៃនថលជលិក-ឧរងគសត្វ (ឬេសមើនឹង១៥%) ែដល្រតូវបនអងគករ 
IUCN ចុះកនុងបញជ ីចំ ត់ថន ក់ៃន្របេភទរងករគ្រមមកំែហង។ េទះបីជេនមនសត្វចំនួន២៦
្របេភទមិនទន់ យតៃម្លេនេឡើយក្តី ក៏កររកេឃើញថមីៗនេពលបចចុបបនន និងករបង្ហ ញពីរបយៃន 
សត្វទំងេនះនេពលេនះ ចនឹងផ្តល់ជ្របេយជន៍ស្រមប់ករ យតៃម្លរបស់អងគករ IUCN េទៃថងអ
នគត។ 
 
ក ្ត គ្រមមកំែហង 

ននភពខពស់ និងសមម្រតខពស់គួរសមៃន្របេភទថលជលិក-ឧរងគសត្វ ែដលរងករគ្រមម
កំែហងជសកលេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ គឺពិតជមន រៈសំខន់ខ្ល ំង ស់េ យ រ ជសូចនករ 
ៃនបរ ិ ថ នល្អ (Hartwell et al. 1998)។ បចចុបបននេនះ ថលជលិក-ឧរងគសត្វែដលមនេនៃ្រពឡង់ ក់ 
ដូចជកំពុងរងករគ្រមមកំែហងយ៉ងធងន់ធងរ េ យ រសកមមភពគម ននិរន្តរភពជេ្រចើន។ េគបន 
សេងកតេឃើញមនករគ្រមមកំែហងជេ្រចើនែដលរមួមន ករែ្របក្ល យដីៃ្រពេទជករ ងសង់ 
លំេន ្ឋ ន េទជករ្របកបរបរកសិកមម និងករអភិវឌ  ក៏ដូចជែបកែខញកៃនទីជ្រមក េ យករ ង
សង់េហ ្ឋ រចនសមព័នធ។ ករកប់ៃ្រពេឈើេ យស្រមិតស្រមំងទំងេនអតីតកល និងបចចុបបនន បន
េធ្វើឲយផ្ល ស់ប្តូរដល់សមសភព និងរចនសមព័នធៃ្រពេឈើ ែដលនំេទដល់ករផ្ល ស់ប្តូរ កសធតុ េន
ទីេនះ និងកំេណើ នកំណកំេទចេនកនុង្របព័នធធ ្រស្ត ែដល ចេធ្វើឲយរបបទឹករតឹែត ក់េទៗ ក៏ដូច
ជបងកឲយេទជលកខខណ្ឌ មិនអំេ យផលស្រមប់ករចិញច ឹមជីវតិ និងករ្រជក ្រស័យៃន ្របេភទ
សត្វទំង យែដលពឹង ្រស័យជចំបច់េទេលើ្របភពទឹក។ 

 
េ្រកពីអនកបរបញ់ ជីព អនកកប់េឈើេនជំុវញិតំបន់អភិវឌ ន៍ែតងែតពយយមបរបញ់សត្វៃ្រព

្រគប់្របេភទ េដើមបីបំេពញបែនថមត្រមូវករម្ហូប ររបស់ពួកេគែថមេទៀតផង។ េនកនុងអំឡុងេពលៃន
ករអេងកត្រ វ្រជវេនះ េគបនសេងកតេឃើញមន្រពនៃ្រពជេ្រចើន្រកុម្រប ប់េទេ យអនទ ក់សត្វ
ជេ្រចើន្របេភទ ែដល ចសបញជ ក់ឲយេឃើញថ ្របក់ចំណូលស្រមប់ករចិញច ឹមជីវតិ្របចំៃថងរបស់
សមជិកសហគមន៍ជេ្រចើនែដលរស់េនជំុវញិៃ្រពឡង់ គឺពឹងែផ្អកយ៉ងខ្ល ំងេទេលើមុខរបរបរបញ់ស
ត្វ។ ថលជលិកនិងឧរងគសត្វធំៗ្រតូវបនេគបរបញ់ស្រមប់យកេទេធ្វើជម្ហូប រ ដូចជកែងកបៃ្រព
ម៍រេថនេសន (mortenseni Hylarana), កែងកបកូប (Hoblobatrachus rugulosus) និងហីង្រកបី (Kaloula 
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pulchra) ចំែណកឧរងគសត្វនន ្រតូវបនបរបញ់យក ច់ស្រមប់េធ្វើជ រផង និងជួញដូរផង។ 
សត្វ្រតកួត (Varanus bengalensis)  ្រតូវបនេគេឃើញពយួរលក់េន មតូបននេនកនុងភូមិបឹង សថិត
េនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់។ សត្វក្រន្តងជេ្រចើនកបល (Physignathus cocincinus) ្រតូវបនេគេឃើញ្រពន
ៃ្រពកន់យូររេ ងេនកនុងតំបន់ែដលេគបនចុះ្រ វ្រជវកនុងអំឡុងែខសី  ឆន ំ២០១៤។ 

 

 
របូភព 26 សត្វក្រន្តង Physignathus cocincinus េនកនុងៃ្រពឡង់ 

  
្របេភទសត្វពស់ថ្ល ន់ធំ (Reticulate Python) និងសត្វអេណ្តើ ក្រគប់្របេភទ្រតូវបន្របមញ់យក

េទេធ្វើជ រនិងលក់ដូរ េនះេបើេយង មករឲយដឹងពី្របជពលរដ្ឋ ( មរយៈករ កសួរព័ត៌មន
ពីសមជិកសហគមន៍រស់េនេសៀមបូក ែ្រស្រពីង និងជ្វ ំង)។ ឈមួញែដលជអនកទិញសត្វអេណ្តើ កចំនួន
ពីរនក់ មន ក់រស់េនកនុង្រសុកស ្ត ន់ និងមន ក់េទៀតរស់េនភូមិអូរ ំង កនុង្រសុកេសៀមបូក ្រតូវបន
េគ យករណ៍ថ ជអនកទទួលទិញសត្វអេណ្តើ កៃ្រពទំងអស់ែដលចប់បនពីៃ្រពឡង់ និងពីតំបន់ែកប
រៗេនះ (ibid)។ 



122 
 

 
របូភព 27 សត្វ ក ធំ (Herpestes urva) ជប់អនទ ក់ទក់អេណ្តើ ក េនកនុងៃ្រពឡង់ 

 
របូភព 28 ត្វអេណ្តើ កែដល្រតូវអនកលួច្របមញសត្វចប់បន េនកនុងៃ្រពឡង់ 

Photo: Pengly La 
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ជរមួ ករថយចុះៃនទីជ្រមកសំខន់ៗេ យ រករែ្របក្ល យដីៃ្រពេទជកប់យកេឈើ និង
ស្រមប់្របកបរបរកសិកមម គួបផ ំនិងករបរបញ់សត្វៃ្រពស្រមប់េធ្វើជ រនិងជួញដូរទំងេនះ
េហើយែដលបនេធ្វើឲយចំនួនរបយៃន្របេភទថលជលិក-ឧរងគសត្វខ្លះថយចុះ។ 

 
ករផ្តល់ជអនុ សន៍ 

➢គួរដំេណើ រករករអនុវត្តចបប់ េដើមបីទប់ ក ត់ករកប់េឈើខុសចបប់ និងករែ្របក្ល យដីៃ្រព 
េទជករ ងសង់លំេន ្ឋ ន និងករ្របកបរបរកសិកមម។ សកមមភពែដលគម ននិរន្តរភព 
ទំងេនះនឹងេធ្វើឲយប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរដល់ថលជលិក-ឧរងគសត្វ កនុងរយៈេពលែវង។ 
 
➢គួរទប់ ក ត់កំុឲយអនកចំណូលថមី េធ្វើចំ ក្រសុកមករស់េនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ ពីេ្រពះនិនន ករ 
េនះមិន្រតឹមែត ចឈនេទដល់ករែកែ្របដីៃ្រពេទជករ ងសង់លំេន ្ឋ ន និងករ 
្របកបរបរកសិកមម បុ៉ែន្តែថមទំងឈនេទដល់ករបរបញ់សត្វៃ្រពផងែដរ។ 
 
➢្រតូវធនករករពរភនំជី ែដលជទីកែន្លង្រគបដណ្ត ប់េ យផទ ំងសិ ធំៗ និងបិតបំងេទ
េ យៃ្រពេ្រ ង ែដលជទីជ្រមកយ៉ងសំខន់ស្រមប់ពពួកឧរងគសត្វជេ្រចើន។ ភនំជីគឺជភនំ
មួយែដលហុ៊ំព័ទធេទេ យៃ្រពរេបះសងួត ដូេចនះេហើយបនជ មន រៈ្របេយជន៍ខ្ល ំង

ស់ស្រមប់ពពួកសត្វដៃទេទៀតកនុងករែស្វងរកទីជ្រមក េនេពលមនេភ្លើងេឆះៃ្រពនរដូវ
្របំង។ 
 
➢គួរែថរក ឲយបននូវតំបន់ដីេសើម ែខ ទឹកសំខន់ៗ និងទេន្លធំៗទុកស្រមប់្របេភទសត្វទំង

យែដលរស់ ្រស័យេលើទឹកទំងេនះ រមួមនសត្វពស់្រតី (Enhydris longicauda) ែដល
មនែតេនកនុងបឹងទេន្ល ប សត្វអេណ្តើ ក្រគប់្របេភទទំងអស់ និង្របេភទកែងកប ្ណ ម
កបលធំ (Limnonectes dabanus)។   
 
➢គួរកំណត់ឲយបនចបស់ ស់ពីត្រមូវកររបស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន េហើយផ្តល់ករគំ្រទេលើ 
ករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងកនុងវស័ិយកសិកមម េដើមបីកត់បនថយករពឹង ្រស័យេទេលើធនធនៃ្រព
េឈើ និងសត្វៃ្រពែដលមនេនកនុងតំបន់េនះ។ 
 



124 
 

➢គួរផ្តល់ករអប់រ ំ និងករផ ព្វផ យករយល់ដឹងេទដល់្របជពលរដ្ឋ េដើមបីឲយពួកគត់យល់ 
្រជួត្រជបអំពីគុណ្របេយជន៍ៃនសត្វៃ្រព និងចបប់ពក់ព័នធនន េដើមបី្រទ្រទង់េអកូឡូសីុរបស់ 
ៃ្រពឡង់ឲយមននិរន្តរភព។  
 
➢គួរអនុវត្តករចុះសិក ្រ វ្រជវដល់ទីកែន្លងេទេលើថលជលិក-ឧរងគសត្វបែនថមេទៀត េដើមបី
ទទួលបន រេពើភ័ណ្ឌ ្របេភទសត្វេពញេលញជងេនះ។ 
  
➢ គួរអេងកត្រ វ្រជវេឡើងវញិ េទេលើសត្វ្រកេពើភនំ េនរដូវ្របំង េដើមបីបញជ ក់ឲយបនចបស់ពី 

ថ នភពពិត្របកដរបស់សត្វ្រកេពើេនះេនតំបន់ៃ្រពឡង់។ ្របសិនេបើ សត្វ្រកេពើេនះេនមន
េនេឡើយ គួរែតអភិរក តំបន់េនះឱយបនល្អេដើមបីេធ្វើឲយចំនួន េកើនេឡើងវញិ េ យេ្របើ្របស់ 
សត្វ្រកេពើេនះជចំនួនសនូរកនុងកិចចករពរៃ្រពឡង់។  
 
➢គួរកំណត់ឲយេឃើញចបស់ និងបញឈប់ឲយបននូវសកមមភពចប់សត្វអេណ្តើ ក និងករលួចបរ
បញ់ថលជលិក-ឧរងគសត្វ ែដលកំពុងរងករគ្រមមកំែហង ក៏ដូចជករជួញដូរសត្វៃ្រពេនជំុ
វញិតំបន់ៃ្រពឡង់។ 
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៧. េសចក្តសីេងខប 
រៈសំខនេ់នកនងុតបំនន់ងិេលើសកលេ ក 

តំបន់េទសភពៃ្រពឡង់ គឺតំបន់្រគបដណ្ត ប់េ យតំបន់ៃ្រពេឈើដ៏ធំបំផុតរបស់្របេទសកមពុជ 
ែដលមិនសថិតេនេ្រកមករករពរជផ្លូវកររបស់រ ្ឋ ភិបលេនេឡើយ។ តំបន់េនះសថិតកនុងចំ ត់
ថន ក់ថជតំបន់មួយដ៏មនសកក នុពល កនុងចំេ មតំបន់ជេ្រចើនេទៀតៃនទំនបៃ្រពេ្រ ង កនុងតំបន់
ឥណ្ឌូ ភូម ែដលជតំបន់ជីវៈច្រមុះសំខន់ជងេគមួយកនុងចំេ មតំបន់សំខន់ជងេគបំផុតទំង១០
េនេលើពិភពេ ក េពលគឺសថិតកនុងចំេ មតំបន់ែដលមនភពសមបូរែបបបំផុតែផនកជីវ ្រស្ត និង
រងករគ្រមមកំែហងបំផុតេនេលើភពែផនដីេនះ។ តំបន់ជីវៈច្រមុះសំខន់ជងេគៃនតំបន់ឥណ្ឌូ ភូមរមួ
មនតំបន់ែដលមិនសថិតេនជប់មត់សមុ្រទទំងអស់ៃន្របេទសកមពុជ វ មីយ៉ន់ម៉ ៃថ និង្របេទស
េវៀត ម បូករមួទំងែផនកខ្លះៗេទៀតៃនភគខងតបូង្របេទសចិន។ 

 
ជលកខណៈជីវ ្រស្ត ពពូកសត្វទំងអស់េនតំបន់ៃ្រពឡង់គួរ្រតូវបនចត់ទុកថជ្របេភទ

សត្វច្រមុះ ែដលមនអំេ យផលបំផុត េហើយរហូតមកដល់បចចុបបននេនះ សត្វចំនួន៥៥្របេភទ្រតូវ
បនចុះកនុងបញជ ី្រកហមរបស់អងគករ IUCN ថជ្របេភទែដលកំពុងរងករគ្រមមកំែហង។ តំបន់
េទសភពមួយេនះ ចជួយ្រទ្រទង់ទំងេនកនុង្របេទស និងេនកនុងតំបន់ដល់្របេភទសត្វ សំខន់ៗ 
ជេ្រចើនែដលកំពុងរងករគ្រមមកំែហងេនេលើសកលេ ក។ េលើសពីេនះេទៀត មរយៈកិចច
សមភ សន៍ និងទិននន័យែដលបនពីករអេងកត្រ វ្រជវកលពីេលើកមុន បនបង្ហ ញថ្របសិនេបើេគ

ចបញជ ក់ឲយបនចបស់ ស់ពីវត្តមនៃន្របេភទសត្វមួយចំនួនេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ េនះេគក៏នឹង
ចេធ្វើឲយមនករយល់ដឹងបែនថមេទៀត អំពី រៈសំខន់ៃនករអភិរក តំបន់េទសភពេនះផងែដរ។ 

សត្វមួយចំនួនទំងេនះមនដូចជេភេ ម្រចមុះ (Lutra sumatrana) ែដលអងគករ IUCN បនចុះកនុង
បញជ ីថជ្របេភទជិតពុតពូជ។ ្រកេពើភនំ (Crocodylus siamensis) និង និង្រតយងយក  (Thaumatibis 
gigantea) ែដលអងគករ IUCNចុះកនុងបញជ ីថជ្របេភទជិតផុតពូជបំផុត។  េ យ រែតករអេងកត
្រ វ្រជវភគេ្រចើន្រតូវបនេធ្វើេឡើងយ៉ងឆប់រហ័យេពក និងេ យ រតំបន់ទំងេនះមនទំហំធំ
ល្វឹងេល្វើយមិន ច្រ វ្រជវអស់េនេឡើយ េទើបេគេជឿថេនមន្របេភទសត្វជេ្រចើនេទៀតែដលនឹង
្រតូវ ក់បញចូ លកនុងបញជ ី មរយៈករ្រ វ្រជវបែនថមេទៀត ក៏ដូចជករផ ព្វផ យចំេណះដឹងទូេទស្តី
ពីជីវច្រមុះេនតំបន់ៃ្រពឡង់។ 

 
ជលកខណៈរកុខ ្រស្ត ភព្រសស់បំ្រពងៃនជ្រមកខុសែប្លកគន ចំនួន៨ ែដលសថិតេនភគ ក ្ត

លៃនៃ្រពេ្រ ង គឺជែផនកែដលេនជប់ៗគន ធំជងេគបំផុត។ តំបន់េនះក៏មនរមួមនទំង ៃ្រពេ្រ ង
ជំទឹកែដលេនកនុងរបយករណ៍បឋម បនបង្ហ ញថមនែតេនភគក ្ត លៃន្របេទសកមពុជែត
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បុ៉េ ្ណ ះ។ ចំណុចេនះែផ្អកេលើ រៈសំខន់និងេករ ្តិ៍េឈម ះលបី សមសភព្របេភទសត្វនិងរកុខជតិ 
រចនសមព័នធ ភពសមបូរែបបេលើសលប់របស់្របេភទសត្វនិងរកុខជតិ និងបតុភូតជីវតិៃនសត្វនិងរកុខ
ជតិ (McDonald, 2004)។ 

 
តំបន់តូចមួយែដលមន្រសទប់ថម Karst ជេ្រចើនេន ច់្រសយលនភគខងេជើងៃ្រពឡង់ គឺ

ទីកែន្លងដ៏វសិិដ្ឋមួយ។ ទំរង់ថមទំងេនះេ្រចើនែតផ រភជ ប់ជមួយជីវៈច្រមុះដ៏វេិសសវ ិ ល ទំងែផនក
ខងេលើនិងខងេ្រកមដី េ យមនករ្របមូលផ្តុំៃន្របេភទេផ ងគន គួរឱយកត់សមគ ល់ៃនែផនកេផ ងគន
របស់ពិភពេ ក (Vermeulen and Whitten 1999)។ លកខណៈធមមជតិែដលមនែតេនកែន្លងមួយេនះ 
និងននភព គឺជ្រកឹតយ្រកមធមមជតិដ៏ពិេសសៃន្រសទប់ថម Karst ែដលេន ច់្រសយលកនុងតំបន់
្រតូពិចេនះ (Clements et al.2006)។ តំបន់េទសភពផទ ំង្រសទប់ថមេនះក្រមមន ស់កនុង្របេទសកមពុ
ជ និងជពិេសសកំពុងក្ល យជតំបន់តំ ងឲយប ្ត ញៃនតំបន់ៃ្រពករពររបស់្របេទសកមពុជ។ 

 
ៃ្រពឡង់ គឺមន រៈសំខន់យ៉ងេ្រចើនសនធឹងសនធ ប់ដល់្របជសហគមន៍កួយែដលរស់េន 

ពឹងែផ្អកេលើអនុផលៃ្រពេឈើែដឡរកបនពីកនុងៃ្រព េហើយេពញនិយមជទីបំផុតចំេពះបុខរបរយកជ័រ
េឈើ (ជ័រទឹកនិងជ័រជុង) ស្រមប់េធ្វើជមូល ្ឋ នចិញច ឹមជីវតិរបស់ខ្លួន។ ដូចែដលបនេរៀប ប់ខងេដើម 
េនកនុងរបយករណ៍េនះ ៃ្រពឡង់គឺជ្របភពអនុផលៃ្រពេឈើជេ្រចើនែដលកំពុងមនករចប់ រមមណ៍
ខពស់េនេលើទីផ រអន្តរជតិ និង ចធនដល់កររកុរកអនុផលទំងេនះ ជជងករកប់បំផ្ល ញ។ 

 
េ យ រេមើលេឃើញពីគុណតៃម្លជីវច្រមុះែប្លកៗគន េនតំបន់ៃ្រពឡង់ ែដលជតំបន់េទសភព 

មន្របភពទឹកសំខន់ៗ និងមនសកក នុពលខពស់ស្រមប់គេ្រមង កលបងេរដបូក (REDD+) ផង
េនះ េទើបេគ ចផ្តល់េហតុផល្រតឹម្រតូវថគួរែតត្រមូវឲយមនករករពរកនុងក្រមិតខពស់បំផុត។ េទះជ
យ៉ង ក៏េ យ ដូចែដលបនេរៀប ប់ពីខងេដើម តំបន់េទសភពមួយេនះកំពុងឈនេទវនិស
អន្ត យ េហើយអ្រ ៃនករហិនេ ចែដលមិនធ្ល ប់មនពីមុនមកនឹងរតឹែតេកើនេឡើង  (សូមេមើល្រតង់
ចំណុចក ្ត គ្រមមកំែហងដូចខងេ្រកម) េហើយ្របសិនេបើគម នករចត់វធិករឲយបនទន់េពលេវ
េដើមបីករពរតំបន់េនះេទេនះ គុណតៃម្លៃនជីវៈច្រមុះទំងបុ៉នម ននឹង្រតូវវនិសហិនេ ចអស់ជក់ជ
មិនខន។ 
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របូភព 29 អនក្របមូលជ័រេឈើ េនកនុងៃ្រពឡង់ 

 

ក ្ត គ្រមមកែំហង 
➢ករកប់េឈើ 

ំងពីេដើមេរៀងមក ៃ្រពឡង់្រតូវបនេគកប់យកេឈើអស់ជេ្រចើន េហើយ្រកុមហុ៊នសមបទន 
កប់េឈើចំនួនបីែដលជកមមសិទធិរបស់្រកុមហុ៊នភភីមិច (Pheapimex Fuchan), ្រកុមហុ៊នេអេវ ើ្របយ 
(Everbright CIG Wood Co. Ltd.,) និង្រកុមហុ៊ន Colexim Forest Concession បនេធ្វើសកមមភពយ៉ង
សកមមេនកនុងតំបន់េនះ រហូតដល់ឆន ំ ២០០២ (Schmidt and Theilade, 2010)។ សព្វៃថងេនះ ករកប់
េឈើកំពុងេកើតមនកនុងអ្រ មួយខពស់បំផុតេនះ េបើ មករសេងកតេឃើញរបស់្រកុមអនក្រ វ្រជវ។ េបើ

មករេឃើញផទ ល់ែភនកកនុងអំឡុងអេងកត្រ វ្រជវេនះ ករកប់េឈើភគេ្រចើនេកើតមនេនតំបន់ៃ្រព
េ្រ ងភគក ្ត ល េហើយ ក់ដូចជមន ករដឹកជញជូ នេឈើេចញពីកនុងៃ្រព េ យេ្របើ្របស់
មេធយបយេផ ងៗ។ រហូតមកដល់េពលេនះ សកមមភពកប់និងដឹកជញជូ នេឈើបនបន្តេកើតមន
េ យគម នករទប់ ក ត់ទល់ែតេ ះ។ 
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របូភព 30 ករដឹកជញជូ នេឈើេចញពីកនុងៃ្រពេ យរេទះេគ េនតំបន់ៃ្រពឡង់ 
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 ➢ករបរបញ់និងករជួញដូរសត្វៃ្រព 
ទនទឹមនឹងមនករកប់េឈើ ក៏ ក់ដូចជមនករបរបញ់សត្វេ យេសរេីនជំុវញិតំបន់ 

េទសភពេនះេទៀតផង េនះេបើេយង មករសេងកតេឃើញផទ ល់របស់្រកុមអនក្រ វ្រជវ។ ករអេងកត
្រ វ្រជវកលពីេលើកមុនបនឲយដឹងថ ករបរបញ់សត្វ និងករជួញដូរសត្វៃ្រព បន្រប្រពឹត្តេឡើងជ
្របព័នធមួយ េ យបនេធ្វើករដឹកជញជូ នសត្វែដលរកបនទំងេនះេឆព ះេទេខត្តសទឹងែ្រតង ្រកេចះ និង
កំពង់ធំស្រមប់លក់យក្របក់ (Olssen and Emmett, 2007)។ ករបរបញ់សត្វ្របេចៀវ ក៏េកើតមនផង
ែដរេន មរងូថមសថិតេនភគខងេជើង ែដលករបរបញ់េនះទំនងជនឹងបងកផលប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរ
េទេលើចំនួនសត្វ្របេចៀវេនទីេនះ។  

 
➢ករឈសូឆយ និងករទ្រនទ នដីៃ្រពយកេធ្វើជកមមសិទធិ 
េ យ រែតទី ំងភូមិ ្រស្ដរបស់ៃ្រពឡង់មនស ្ឋ នដី បេសមើ េទើបមនភពងយ្រសួល

កនុងករចូលទ្រនទ នយកពី្រគប់្រចកល្ហកទំងអស់ ប់ចប់ ំងពីសកមមភពៃនករបរបញ់សត្វ និងករ
កប់េឈើេនទីេនះ រហូតដល់ករឈូសឆយដីៃ្រពេនទូទំងតំបន់េទសភពេ យគម នករទប់ ក ត់។ 
បញ្ហ មួយេនះេកើតមនជទូេទេនកនុងតំបន់ភគខងតបូងនិងភគខងេជើងៃនៃ្រពឡង់។ ករឈូស
ឆយដីៃ្រពកនុងទំហំតូច ្រតូវបនេគសេងកតេឃើញេកើតមនជទូេទេនកនុងតំបន់េនះ ក៏ដូចជករឈូស
ឆយដីៃ្រពជេ្រចើនកែន្លងែដលមនទំហំធំជងេនះស្រមប់េធ្វើចមក រ ំដុះផលដំ ំេផ ងៗ ឬជកប់
ផ្តួលរលំំេដើមេឈើេចលេពញៃ្រពែតម្តង។ ករអភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមព័នធនេពលថមីៗេនះ និងជពិេសស 
ករក ងផ្លូវថមីឆ្លងកត់ពីេខត្តសទឹងែ្រតងេទែតបងមនជ័យ បនបងកជចលនៃនករចូលមករស់េន
របស់អនកចំណូលថមី ែដលអនកទំងអស់េនះបនចប់េផ្តើមឈូសឆយដីៃ្រពស្រមប់ ្របកបរបរកសិក
មម។  េនជំុវញិតំបន់ភនំជីក៏មចំនួននអនកចំណូលថមីេ្រចើនផងែដរ ែដលអនកទំងេនះបនចូលមករស់េន
និងរកុរកែរម៉ស ( មករសេងកតេឃើញរបស់្រកុមអនក្រ វ្រជវ) េហើយមួយចំនួនធំេទៀតជប់ពក់ព័នធ
នឹងសកមមភពដំ ំេកសូ៊ ( មករសេងកតេឃើញរបស់ Seiha, H.)។ ចលនេនះេទៀតេ ត ក៏បន
បេងកើតឱយមនផ្លូវេចញចូលថមីៗមួយចំនួន និងជមូលេហតុែដលបែនថមសមព ធេទេលើធនធនធមមជតិ 
េនតំបន់េទសភពមួយេនះ។ ជរមួេនះ បញ្ហ ទំងេនះបនប ្ត លឲយតំបន់ៃ្រពឡង់រតឹែតទទួលរង
ករខូចខតេ្រចើនជងបែនថមេទៀត។ 

 

ករផ្តលអ់ន ុ សនន៍ងិករពិចរ េលើករ្រគប្់រគង 
➢ គួរកំណត់ជ ទិភពេលើករេបះបេងគ ល្រពំដីៃ្រពឲយបនចបស់ ស់ និងករកំណត់ឲយបន 
ចបស់អំពីនិយមន័យៃន្រពំែដនៃ្រពឡង់ បូករមួជមួយនឹងករកំណត់ទី ំងតំបន់អភិរក សំខន់ៗ 
នន ដូចជេនតំបន់ៃ្រពេ្រ ងភគក ្ត ល តំបន់កូនភនំែដលមនផទ ំងថម Karst ធំៗ និង សក្ត នុ
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ពលតភជ ប់ជមួយតំបន់ៃ្រពករពរេខត្ត្រពះវ ិ រ។ គួរផ្តួចេផ្តើមឲយមនករករពរៃ្រពឡង់ េ យ
ករកំណត់ថជតំបន់ៃ្រពករពរ ែដលសថិតេ្រកមករយកចិត្តទុក ក់ខពស់េនេ្រកម អំ ច
ចបប់ៃន្របេទសកមពុជ និងធនឲយមន ល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង េដើមបី ក់បញចូ លតំបន់ េទសភព
ៃ្រពឡង់ឲយេទជតំបន់ ទិភពខពស់េនកនុងរេបៀប រៈស្តីពីករអភិរក ថន ក់ជតិនិងអន្ដរជតិ។ 
 
➢គួរចប់េផ្តើមបណ្តុ ះប ្ត ល និងបំពក់បរកិខ ឲយបនភ្ល មៗេទដល់្រកុមលបតៃ្រព េដើមបី ចឲយ
ពួកេគមនលទធភព្រគប់្រគន់កនុងករចប់េផ្ដើមអនុវត្តចបប់ េដើមបីករពរសត្វៃ្រព និងជ្រមកធមម
ជតិរបស់ ។ គួរបញឈប់ជបនទ ន់នូវសកមមភពកប់េឈើខុសចបប់ទំង យ និងករឈូសឆយ
ដីៃ្រពែដលកំពុងេកើតមនេនទូទំងតំបន់ៃ្រពឡង់។  
 
➢គួរបងក រកំុឲយ្របជជនេធ្វើចំ ក្រសុកចូលមករស់េនបែនថមេទៀត កនុងតំបន់េទសភពៃ្រពឡង់ 
ជពិេសសអនកែដលចូលេទរកុរកែរម៉ស េនកនុងតំបន់ភគខងតបូងៃនៃ្រពឡង់និងេនជំុវញិភនំជី ក៏
ដូចជេន មបេ ្ត យផ្លូវពីសទឹងែ្រតងេទែតបងមនជ័យ។ 
 
➢គួរបងក រកំុឲយមនករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច មួយបែនថមេទៀតេនតំបន់ៃ្រពឡង់ និង្រតូវ 
្រតួតពិនិតយឲយបនហមត់ចត់េលើករអនុវត្តសកមមភពរបស់្រកុមហុ៊នសមបទនេសដ្ឋកិចច និង្រកុមហុ៊ន
េធ្វើ ជីវកមមរកុរកែរទំ៉ងអស់ែដលកំពុងមនវត្តមនេនជំុវញិតំបន់ៃ្រពឡង់។ 
 
➢គួរេធ្វើករ្រ វ្រជវលម្អិតបែនថមេទៀត េដើមបី យតៃម្លឲយបនលម្អិតបែនថមេទៀតអំពី ថ នភពរស់
េនរបស់សត្វៃ្រព របយសត្វៃ្រព និងក ្ត គ្រមមកំែហងននេទេលើ្របេភទសត្វបេងគ ល និង
េដើមបីបេងកើតជយុទធ ្រស្តសម្រសបមួយស្រមប់ករអភិរក  និង្រតួតពិនិតយ ជពិេសសេទេលើ 
ករ្រគប់្រគងទំនស់ែដល ចេកើតមនរ ងសត្វដំរ ីនិងមនុស ។ 
 
➢គួរបេងកើតឲយមនកិចចសនទនឲយបនល្អ្របេសើរជងមុនជមួយភគីពក់ព័នធទំងអស់ទក់ទង នឹង 
ករអភិរក តំបន់ៃ្រពឡង់ ក៏ដូចជករចូលរមួែចករែំលកមូល ្ឋ នបទពិេ ធន៍ជំនញឲយបនទូលំ
ទូ យជងេនះេទៀត។ ករេបើកឱកសឲយមនករចូលរមួែបបេនះ នឹង ចបេញជ សកំុឱយមនទ
ស នៈយល់ថករខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងកិចចករអភិរក  គឺជភរកិចចដឹកនំស្រមប់ែតអងគករមិនែមនរ
្ឋ ភិបលែដលេធ្វើករែផនកអភិរក ែតឯកឯងបុ៉េ ្ណ ះ ក៏ដូចជ ចផ្តល់ឱកសកនុងករបេងកើនសមតថ

ភពេលើករ្រគប់្រគងតំបន់ៃ្រពឡង់ឲយបនកន់ែតល្អ្របេសើរេឡើង។  
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➢គួរបេងកើតឲយមនយុទធនករផ ព្វផ យ មសហគមន៍ និងករចង្រកងប ្ត ញផ ព្វផ យ 
សងគម េដើមបីេលើកកមពស់ត្រមូវករបនទ ន់កនុងករករពរតំបន់ៃ្រពឡង់។ 
 
➢គួរអនុវត្តករអេងកត្រ វ្រជវឲយបនទូលំទូ យបែនថមេទៀត េន មតំបន់ទំង យ  
ែដលមិនទន់បនេទដល់ កនុងអំឡុងេពលសិក ្រ វ្រជវកន្លងេទេនះ ជពិេសសេន្រតង់ 
ចំណុចភគខងលិចៃនតំបន់ៃ្រពេ្រ ងភគក ្ត ល។ គួរេធ្វើករ យតៃម្លេទេលើទំនក់ទំនងរ ង 
ជ្រមក និង្រចករេបៀងឆ្លងកត់ននរបស់សត្វៃ្រពេនតំបន់ៃ្រពករពរេខត្ត្រពះវ ិ រ និងគួរកំណត់ 
ែផនទី ភូមិ ្រស្តែដលមនលកខណៈពិេសសស្រមប់សត្វៃ្រព បូករមួទំងភូមិ ្រស្តៃនទេន្ល សទឹង 
្រតពំង និងទីកែន្លងសត្វនិយមែស្វងរកចំណីជេដើម។ 
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ឯក របែនថម 
 

ឧបសមព័នធ 1  ្របេភទរកុខជតិេនតំបន់ៃ្រពឡង់ 

ជំពូក ្របេភទ អមបូរ េឈម ះជភ ងំ េឈម ះជភ ែខមរ

Unknown Unknown Unknown Phset Pork ផ ិតពក 

Unknown Unknown Unknown Phset Sokram ផ ិតសូ្រកំ 
Unknown Unknown Unknown Phset Raing/Phchoen ផ ិត ងំ/េផជើន
Unknown Unknown Unknown Phset Rongea ផ ិតរង 
Unknown Unknown Unknown Phset Kanh-chor ផ ិតកញជ រ 
Unknown Unknown Unknown Phset Kngoak ផ ិតេកង ក 
Unknown Unknown Meliaceae Sdao Khmoach េ ្ត េខម ច 
Unknown Unknown Vitaceae Voir Mchou Sna វល្លិមជូរ ន  
Abrus precatorius Papilionoideae Angkrem Angkrorm អ្រងកឹមអ្រងកម
Abrus pulchellus Papilionoideae Voir Ampil វល្លិអមពិល 
Acacia megaladena Mimosoideae Voir Aem វល្លិែអម 
Acacia pennata Mimosoideae Thmor Toib (dem) ថមទប់ (ដឹម)
Acacia intsia Mimosoideae Thmea ធម  
Acacia concinna Mimosoideae Bay Damneub បយដំេណើ ប
Acronychia pedunculata Rutaceae Prangorl ្របេងល 
Adinandra integerrima Theaceae Srakom ្រសគំ 
Afzelia xylocarpa Caesalpinioideae Beng េបង 
Aganonerion polymorphum Apocynaceae Voir Thnoeng វល្លិថនឹង 

Ageratum conyzoides Compositae 
tuntrean khet nhi/Phka 
Hoy 

ទេនទ ងែខតញី/ផក ហយ

Aglaia cambodiana Meliaceae Bangkuv (Hobphlae) បងគួយ (ហូបែផ្ល)
Aglaia elaeagnoidea Meliaceae Bangkuv Sva បងគួយ ្វ  
Aglaia  lawii Meliaceae Bangkov Kengkang បងគួយេកងកង
Aglaonema modestum Araceae Snaeng Ton ែសនងទន់ 
Albizia millettii Mimosoideae Voir Ampil វល្លិអមពិល 
Albizia myriophylla Mimosoideae Voir Aem វល្លិែអម 
Albizia lebbeck Mimosoideae Chress េ្រចះ 
Albizia corniculata Mimosoideae Chamriek ចេ្រម ក 
Alpinia oxymitra Zingiberaceae krakei ្រកកី 
Alstonia scholaris Apocynaceae me chor, sait tba េមឈរ,េសត្តប
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Amomum ovoideum Zingiberaceae Krakoa ្រកេក 
Amorphophallus harmandii Araceae Toil តយ 
Amorphophallus paeoniifolius Araceae Toel Tom េតើលតំ 
Ampelocissus arachnoidea Vitaceae Voir Tumpeang Bai Chou វល្លិទំពំងបយជូរ
Ampelocissus martini Vitaceae Tumpaing Baychou Prey ទំពំងបយជូរ
Amphineurion marginatum Apocynaceae Kraloam Pe ្រកេ មែព 
Ancistrocladus cochinchinensis Ancistrocladaceae Khanma ខន់ម៉ 
Ancistrocladus harmandii Ancistrocladaceae Khann Ma ខន់ម៉ 
Andrographis paniculata Acanthaceae Pramat Monus (grass) ្របម៉ត់មនុស
Anisoptera costata Dipterocarpaceae Phdeak ផ្ត គ 
Anogeissus acuminata Combretaceae Suoy/Sev សួយ/េសៀវ 
Anomianthus dulcis Annonaceae Treal Sva ្រទល ្វ  
Antidesma montanum Phyllanthaceae Krachak andeuk ្រកចកអេណ្តើ ក
Antidesma cambodianum Phyllanthaceae Kampung tra-oh កំពង់្រតអូស
Antidesma cochinchinensis Phyllanthaceae Dang keap kdam ដេងក បក្ត ម 
Antidesma japonicum Phyllanthaceae Tromuoch ្រតមួច 
Aphanamixis polystachya Meliaceae Parker Bang keou ែផកបងគឺ 
Aporosa ficifolia Phyllanthaceae Krung ្រគុង 
Aporosa octandra Phyllanthaceae Krung Samot ្រគុងសមុ្រទ 
Aporosa villosa Phyllanthaceae Krung Momis ្រគុងមមីស 

Archidendron lucidum Mimosoideae 
Angkonh sva/Chondeu 
Sva 

អងគុញ ្វ  

Archidendron clypearia Mimosoideae Tranom Kamphem (deum) េដើម្រទនំកំេភម
Archytaea vahlii Bonnetiaceae Stieng ទ ង 

Ardisia helferiana Primulaceae 
Chumpou Prey/Chhnok 
Thmatbat 

ជមពូៃ្រព/ឆនុក ម តបត់

Ardisia   Primulaceae Phnek Trei ែភនក្រតី 
Ardisia crenata Primulaceae pong chap ពងចប 
Ardisia sanguinolenta Primulaceae Slang ស្លង់ 
Ardisia smaragdina Primulaceae Sakou Phnom គូភនំ 
Ardisia villosa Primulaceae Seda prey េស ៃ្រព 
Areca triandra Palmae Sla Prey ្ល ៃ្រព 
Artabotrys hexapetalus Annonaceae Chek Tom (Vol) េចកទំុ 
Artocarpus nitidus Moraceae Sampor សំព័រ 
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Artocarpus rigidus Moraceae Khnoa Prey េខន ៃ្រព 
Arytera Littoralis Sapindaceae Bei Sanloek(Drem) េដើមបីសន្លឹក
Asplenium nidus Aspleniaceae Sambok Satt សំបុកសត្វ 
Atalantia monophylla Rutaceae Kroch Prey ្រកូចៃ្រព 
Azadirachta indica Meliaceae Sdao េ ្ត  
Baccaurea ramiflora Euphorbiaceae Phnheav េភន  
Baccaurea bracteata Euphorbiaceae Phneav toek េភន ទឹក 
Baeckea frutescens Myrtaceae Mrech Tansaiy េ្រមចទន យ
Bambusa bambos Gramineae Russey Roleak ឬស ីរ ក 
Barringtonia acutangula Lecythidaceae Raing Toeuk ងំទឹក 
Barringtonia racemosa Lecythidaceae Raing Phnom ងំភនំ 
Bauhinia bassacensis Caesalpinioideae Angkunh Sva អងគុញ ្វ  
Bauhinia bracteata Caesalpinioideae Khlaeng Poir អងគុញ ្វ  
Bauhinia variegata Caesalpinioideae Cheung Ko េជើងេគ 
Beaumontia murtonii Apocynaceae Choir Banh ជ័របញ់ 
Berrya mollis Malvaceae Anseum/Taseum អេន ើម/ េសើម
Berrya mollis Malvaceae An Seum អេន ើម 

Bhesa 
robusta (Roxb.) 
Ding Hou Centrolepidaceae Chambak Ka-aek 

ចំបក់ែក្អក 

Bolbitis copelandii Dryopteridaceae Pramoay Damrei ្របេម៉យដំរ ី
Bombax anceps Malvaceae Roka រក 
Borreria alata Rubiaceae Ma-orm Phnom Nhi ម្អមភនំញី 
Bouea oppositifolia Anacardiaceae Mak Prang ម៉ក់្របង 
Brachiaria mutica Gramineae Smao Koo េ ម េគ 
Brachiaria reptans Gramineae Smao Ko េ ម េគ 
Breynia vitis-idaea Phyllantaceae Phnek Preab ែភនក្រពប 
Bridelia retusa Phyllanthaceae Chhlik Pok ឈ្លិចពុក 
Brownlowia emarginata Malvaceae Ach Sait ចម៍សត្វ 
Brucea amarissima Simaroubaceae Roliey smorng  រ យេ ម ង
Brucea javanica Simaroubaceae Pramat Mnos (dem) ្របម៉ត់មនុស
Buchanania glabra Anacardiaceae Laing Chey Damrei ំងៃជដំរ ី
Buchanania lanzan Anacardiaceae Kantuot Proang កនទួតេ្របង 
Buchanania reticulata Anacardiaceae Laing Chey Sloek Thom ំងៃជស្លឹកធំ
Buchanania siamensis Anacardiaceae Laing Chey Sloek Toch ំងៃជស្លឹកតូច
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Bulbophyllum  sect. sestoshilos Orchidaceae    
Burmannia disticha Burmanniaceae Bay Marn បយម៉ន 
Butea superba Papilionoideae Char (Voir) វល្លិចរ 
Butea monosperma Papilionoideae Cha (Deum) េដើមច 
Caesalpinia digyna Caesalpinioideae Khvav Banla ខ្វ យបន្ល  
Calamus palustris Palmae Phdao chvaing េផ្ត ជ្វ ំង 
Calamus rudentum Palmae Phdao Dambang េផ្ត ដំបង 
Calamus siamensis Palmae Ph'dao Toek េផ្ត ទឹក 
Calamus tetradactylus Palmae Sesoeng េសសឹង 
Calamus viminalis Palmae Phdao Kraek េផ្ត ក្ែ◌ក 
Calophyllum soulattrii Guttiferae Pha-ong Slek Thom េផ្អ ងស្លឹកធំ 
Calophyllum spectabile Guttiferae Pa ong chorm  េផ្អ ងជំ 
Calophyllum tetrapetalum Guttiferae Pha ong  េផ្អ ង 
Calophyllum thorellii Guttiferae Pha-ong Toek េផ្អ ងទឹក 
Calophyllum pisiferum Guttiferae Pha-ong Toch េផ្អ ងតូច 
Cananga latifolia Annonaceae Chhkae Sreng ែឆកែ្រសង 
Canarium album Burseraceae Talait លិត 
Canthium parviflorum Rubiaceae Chaik Kralik ចក់្រកេឡក
Capparis micracantha Capparaceae Kanhcheu Baydach កេញជ ើបយ ច
Cardiospermum halicacabum Sapindaceae Peng Poh Sroam េប៉ងេប៉ះេ្រ ម
Careya arborea Lecythidaceae Kandoal កណ្តុ រ 
Caryota urens Palmae Tunsae`  ទន យ 

Cassia tora Caesalpinioideae 

Danhet 
Chhneang/Danghet 
Khmoach 

ដែង្ហតឈន ង/ដែង្ហ
តេខម ច 

Cassia sp. Caesalpinioideae Kal  កល់ 
Cassia alata Caesalpinioideae Dang Het ដែង្ហត 
Cassytha filiformis Lauraceae voir meas វល្លិមស 
Catunaregam tomentosa Rubiaceae Lveang ្វ ង 
Cayratia trifolia Vitaceae Tradet (voir) វល្លិ្រតែដត 
Cenolophon oxymitrum Zingiberaceae Krakei ្រកកី 
Centella asiatica Compositae Tracheak Kranh Srok ្រតេចៀក្រកញ់្រសុក
Cephalacanthus angustifolius Rubiaceae Khtum Kok ខទុំកក់ 
Cerbera manghas Apocynaceae Kralaim Per ្រក ំែព 
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cf Mitragyna rotundifolia Rubiaceae Khtum, ខទុំ 
cf Vitex pinnata Labiatae Khnoeul* េខនើល 
Chisocheton cumingianus Meliaceae Bang Kuv Sva បងគួយ ្វ  
Chromolaena odorata Compositae Kantraing Khaet ក្រនទ ងេខត្ត 
Chrozophora tinctoria Euphorbiaceae Tumpoung Phleung ទំពង់េភ្លើង 
Chrysopogon aciculatus Gramineae Kantreuy កេ្រន្តើយ 
Cibotium barometz Dicksoniaceae Promoay damrey ្របេមយដំរ ី
Cinnamomum burmannii Lauraceae Kuntuy Ve កនទុយេវ 
Cladogynos orientalis Malvaceae Preal Chhmol ្រពលឈមុល

Clausena 
excavata var. 
villosa Rutaceae Kantrop Kmoach 

ក្រនទប់េខម ច 

Cleistanthus tomentosus Phyllanthaceae Phlov Neang ផ្លូវនង 
Clerodendrum nutans Labiatae ronteah banh រនទះបញ់ 
Clerodendrum paniculatum Labiatae Ronteash Banh រនទះបញ់ 
Clitoria ternatea Papilionoideae Sandek Barang សែណ្ត កប ងំ
Coldenia procumbens Boraginaceae Cheung Tokae (grass) េជើងតុកែក 
Colocasia esculenta Araceae Kdat ក្ត ត 
Colona auriculata Malvaceae Preal ្រពល 
Combretum latifolium Combretaceae Voir Romeat Sor វល្លិរេមៀតស
Combretum quadrangulare Combretaceae Sang Kae សែងក 
Congea tomentosa Verbenaceae     

Connarus cochinchinensis Connaraceae 
Lom Posh/Chhkae Vong 
Veng 

លំពស់/ែឆកវេង្វង

Connarus semidecandrus Connaraceae Lunpos Daek លំពស់ែដក 
Coptosapelta flavescens Rubiaceae Voir Taling វល្លិ លីញ 
Corypha lecomtei Palmae Traing ្រទំង 
Costus speciosus Zingiberaceae Tathok ថក់ 
Cratoxylum cochinchinense Hypericaceae L'ngeang Thom េលង ងធំ 
Cratoxylum formosum Hypericaceae Lngieng Kon Nga េលង ងកូនង៉
Crotalaria Striata Papilionoideae Smao Changkrang Sva េ ម ច្រងង ្វ
Crotalaria verrucosa Papilionoideae Changkrang Sva ច្រងង ្វ  
Croton joufra Euphorbiaceae Ta Poung ពួន 
Croton stellatopilosus Euphorbiaceae Tumpoung Phleung ទំពង់េភ្លើង 

Curcuma  gracillima Zingiberaceae 
Chahuoy, rumduol cheung 
phnom 

ចហួយ,រដួំលេជើងភនំ
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Curcuma alismatifolia Zingiberaceae Chahuoy Phka Krachak ចយួយផក ្រកចក
Curcuma petiolata Zingiberaceae Chahuoy ចហួយ 
Curcuma thorelii Zingiberaceae Chahuoy Baitang ចហួយៃបតង
Cyanthillium cinereum Compositae Smao Roy េ ម រយ 
Cyathostemma micranthum Annonaceae unknown អត់ គ ល់ 
Cycas siamensis Cycadaceae Prang Prey ្របងៃ្រព 
Cymbidium aloifolium Orchidaceae Lompeng Preahream លំែពង្រពះ ម
Cymbidium poilanei Orchidaceae Bay Damneup បយដំេណើ ប
Cynodon dactylon Gramineae Chen chean ចីេញច ន 
Cyperus rotundus Cyperaceae Kravanh Chrouk ្រក ៉ន់្រជូក 
Dactyloctenium aegyptium Gramineae    
Daemonorops jenkinsiana Palmae Ph'dao Soam េផ្ត េ ម 
Dalbergia pinnata Papilionoideae Voir Ampel វល្លិអំពិល 
Dalbergia thorelii Papilionoideae Angkrem Angkram អ្រងកមអ្រងកំ 
Dalbergia cultrata Papilionoideae Kranhoung Sva ្រគញូង ្វ  
Dalbergia cochinchinensis Papilionoideae kranhoung ្រគញូង 
Dalbergia oliveri Papilionoideae neang nuon នងនួន 
Dalbrgia nigricans Papilonoideae Snoul សនួល 
Dasymaschalon tomentocum Annonaceae Cheung Chab េជើងចប 
Decaspermum montanum Myrtaceae Phlong Sor ផ្លុងស 
Dehaasia cuneata Lauraceae Neang Pha-aek  
Dendrobium delacourii Orchidaceae    
Dendrolobium lanceolatum Papilionoideae Tronum Bangkuoy ្រទនំបងគួយ 
Dendrolobium baccatum Papilionoideae Tronom Bangkuoy ្រទនំបងគួយ 
Dendrophthoe pentandra Loranthaceae Panheu ka-aek បេញញើែក្អក 
Dendrotrophe varians Santalaceae Voir Dek វល្លិេដក 
Derris elliptica Papilionoideae Voir Antong វល្លិអនទង់ 
Derris scandens Papilionoideae Voir Preng Sor វល្លិេ្របងស 
Derris trifoliata Papilionoideae Voir Preng krahorm វល្លិេ្របង្រកហម
Desmodium triquetrum Papilionoideae Changkeh Angkrang ចេងកះអ្រងកង
Desmodium rostratum Papilionoideae Tranung  Bangkuoy ្រទនង់បងគួយ
Desmos chinensis Annonaceae Chek Tom េចកទំុ 
Dialium cochinchinensis Caesalpinioideae Kralanh ្រក ញ់ 
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Dicranopteris  linearis Gleicheniaceae vor thnanh វល្លិថន ំង 
Digitaria adscendens Gramineae    
Dillenia ovata Dilleniaceae Phlou Thom ភ្លូធំ 
Dillenia pentagyna Dilleniaceae Lve ្វ  
Dillenia hookeri Dilleniaceae Phlou bat ភ្លូបត 
Dillenia parviflora Dilleniaceae Phlou ភ្លូ 
Dimocarpus longan Sapindaceae Mean Prey មនៃ្រព 
Dioecrescis erythroclada Rubiaceae Ampok Phleung អំពក់េភ្លើង 
Dioscorea   Dioscoreaceae Damlong Chrang ដំឡូង្រចង់ 
Dioscorea hispida Dioscoreaceae Kduoch ក្តួច 
Dioscorea brevipetiolata Dioscoreaceae Damlong Tean ដំឡូងទន 
Dioscorea oryzetorum Dioscoreaceae Damlaung chrouk ដំឡូង្រជូក 
Dioscorea pentaphylla Dioscoreaceae Damlong Toeuk ដំឡូងទឹក 
Diospyros bejaudii Ebenaceae Angkort Khmao អងកត់េខម  
Diospyros crumenata Ebenaceae Chheu Khmao េឈើេខម  
Diospyros ehretioides Ebenaceae Lomaing/Ming Maing លេម្អ ង/មីងមំង
Diospyros filipendula Ebenaceae krachass ្រកចស 
Diospyros malabarica Ebenaceae Dang Koa ដេងក  
Diospyros pilosanthera Ebenaceae Trayoeng ្រតយឹង 
Diospyros sp. Ebenaceae Krum ្រគំ 
Diospyros sylvatica Ebenaceae khchas ខច ស់ 

Diospyros 

undulata var. 
cratericalyx 
(Craib) Bakh. Ebenaceae Chheu Phleung 

េឈើេភ្លើង 

Diospyros venosa Ebenaceae Angkat Khmao អងកត់េខម  
Dipterocarpus alatus Dipterocarpaceae Chheuteal Toek េឈើទលទឹក

Dipterocarpus costatus Dipterocarpaceae 

Chheuteal 
Neangdeng/Bangkuoy/Ch
heuteal Kreus 

េឈើទលនងែដង/បងគួ
យ/េឈើទល្រគឹះ 

Dipterocarpus intricatus Dipterocarpaceae Trach ្រ ច 
Dipterocarpus obtusifolius Dipterocarpaceae Tbeng ែតបង 
Dipterocarpus retusus Dipterocarpaceae Chheuteal Preng េឈើទលេ្របង
Dipterocarpus tuberculatus Dipterocarpaceae Khlong ខ្លុង 

Dipterocarpus 
tuberculatus var. 
tomentosus Dipterocarpaceae Khlong Momiss 

ខ្លុងមមីស 

Donax grandis Marantaceae Ron រនុ 
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Dracaena cambodiana asparagaceae Angrae Daek អែ្រងែដក 
Dracaena fragrans asparagaceae Angredek អែ្រងែដក 
Dracaena gracilis asparagaceae Angre  Dek អែ្រងែដក 
Droogmansia godefroyana Papilionoideae Tundai ទន់ ំ 
Drosera burmannii Droseraceae smao sanseumduoch េ ម សេន ើមដូច
Drosera indica Droseraceae smao sanseumduoch េ ម សេន ើមដូច
Ehretia laevis Boraginaceae Sangkae Phleung សែងកេភ្លើង 
Eichhornia crassipes Pontederiaceae Kamphloak កំេផ្ល ក 
Elaeocarpus hygrophilus Elaeocarpaceae Chambak Prang ចំបក់្របង 
Eleusine indica Gramineae Cheung Krass (grass) េជើង្រកស់ (េ ម )
Enkleia siamensis Thymelaeaceae Khleay ខ្ល យ 
Entada phaseoloides Mimosoideae Angkunh អងគុញ 
Entada reticulata Mimosoideae Ampel អំពិល 
Eriocaulon longifolium Eriocaulonacae Tumhou (Smao) ទំហូ (េ ម ) 
Erythrophleum fordii Caesalpinioideae Traim Kang ្រ ំកង 
Erythrophleum succirubrum Caesalpinioideae Treas ្រទស 
Euonymus glaber Celastraceae Sralork ្រសឡក់ 

Eurycoma longifolia Simaroubaceae 
Antung sor-Antung 
Krahorm 

អនទង់ស/អងនទង់្រកហម

Fagraea fragrans Loganiaceae tatrao ្រ វ 
Fagraea racemosa Loganiaceae Prohout Toek ្រពហូ៊តទឹក 
Fernandoa adenophylla Bignoniaceae Ampor អមពរ 
Ficus ischnopoda Moraceae Chrey Toek ៃ្រជទឹក 
Ficus pumila Moraceae krabei chuldei ្រកបីជល់ដី 
Ficus fistulosa Moraceae Po Lvea េព ្វ  
Ficus hirta Moraceae Lvea Dei ្វ ៃដ 
Ficus pisocarpa Moraceae Chrey Krem ៃ្រជ្រកឹម 
Ficus sp. Moraceae Chorm ជំ 
Ficus sp. Moraceae Trang Thom ្រ ងភនំ 
Flacourtia indica Salicaceae krakhop prey ្រកខុបៃ្រព 
Flagellaria indica Flagellariaceae Phdao Sva/Phdao Andiek េផ្ត ្វ /េផ្ត អេណ្តើ ក
Gacinia cochinchinensis Guttiferae San dann ស ្ត ន់ 
Garcinia cambodgiensis Guttiferae Prohut Phnom ្រពហួ៊តភនំ 
Garcinia merguensis Guttiferae Kreh/Kre´ េ្រកស/ែ្រគ 
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Garcinia oliveri Guttiferae Tromoung ្រតមួង 
Garcinia schefferi Guttiferae Prous ្រពួស 
Garcinia vilersiana Guttiferae Prohout ្រពហូ៊ត 
Gardenia angkorensis Rubiaceae Dai Khla ៃដខ្ល  
Gardenia obtusifolia Rubiaceae Chontol Pongmoan ជនទល់ពងមន់
Gardenia philastrei Rubiaceae Baikdang ែដកដង់ 
Genus Species Family Khmer name  
Getonia floribunda Combretaceae Khsuos េខ ះ 
Gigantochloa albociliata Gramineae Russey Khley ឬស ីខ្លី 
Globba cambodgensis Zingiberaceae Phtuok Sar ផទក់ស 
Glochidion eriocarpum Euphorbiaceae Russey Sach ឬស ី ច់ 
Glochidion lanceolarium Euphorbiaceae Se Sach សិរ ច់ 
Gluta laccifera Anacardiaceae kreul េ្រគើល 
Glycosmis pentaphylla Rutaceae Phling Phlaing ភ្លីងភ្ល ំង 
Gmelina philippensis Labiatae Anchanh អញច ញ 
Gmelina villosa Labiatae Anh Chanh អញច ញ 
Gnetum gnemon Gnetaceae Khlot ខ្លុត 
Gnetum leptostachyum Gnetaceae Voir Khlot វល្លិខ្លុត 
Gomphia serrata Ochnaceae Angkea Bath អងគ របត់ 
Grewia asiatica Malvaceae Pophlea Preus ពភ្ល េ្របើស 
Grewia eriocarpa Malvaceae Po Phlea ពភ្ល  
Haldina cordifolia Rubiaceae Khvav ខ្វ យ 
Harrisonia perforata Simaroubaceae Khlen Tea ក្លិនទ 
Hegnera obcordata Papilionoideae Baek Phsaeng voir វល្លិែបកែផ ង
Helicteres angustifolia Malvaceae Sombok Chheas សំបុកេឆះ 
Helicteres hirsuta Malvaceae Priel Chhruk ្រពល្រជូក 
Heritiera javanica Malvaceae Duong Chaem ដួងែចម 
Hewittia malabarica Convolvulaceae    
Hibiscus mutabilis Malvaceae Kabass Prey កបសៃ្រព 
Hibiscus   Malvaceae Ach Chrouk ចម៍្រជូក 
Holarrhena curtissii Apocynaceae Toek Doh Khla Toch ទឹកេ ះខ្ល តូច
Holarrhena pubescens Apocynaceae Toek Doh Kha Thom ទឹកេ ះខ្ល ធំ
Homonoia riparia Euphorbiaceae Rey Toek ៃរទឹក 
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Hopea odorata Dipterocarpaceae Koki Msao គគីរេម  
Hoya diversifolia Asclepiadaceae Tracheak Damrei ្រតេចៀកដំរ ី
Hoya kerrii Asclepiadaceae Nom Damrei េនមដំរ ី
Hoya oblongacutifolia Asclepiadaceae Phka Kandoeng ផក កណ្តឹ ង 
Hydnocarpus anthelminthica Salicaceae Krabao Tunle ្រកេបទេន្ល 
Hydnocarpus saigonensis Salicaceae Krabao Sva ្រកេប ្វ  
Hydnophytum formicarium Rubiaceae Suot Damrey សួតដំរ ី
Hymenocardia punctata Phyllanthaceae Kum Phneang  
Hymenocardia wallichii Phyllanthaceae Phling Phlaing ភ្លីងភ្ល ំង 
Hymenodictyon excelsum Rubiaceae Aloak វ វ 
Hypolytrum nemorum Cyperaceae    
Hypserpa nitida Menispermaceae Voir Yeav វល្លិយវ 
Imperata cylindrica Gramineae Sbov សបូវ 
Irvingia malayana Irvingiaceae Chambak  ចំបក់ 
Ixora chinensis Rubiaceae Kaimronteah កំរនទះ 
Jasminum scandens Oleaceae Voir Chha-oeng Poh វល្លិឆ្អឹងពស់ 
Kaempferia galanga Zingiberaceae Proh (mem) េ្រពះ (េមើម)
Lagerstroemia calyculata Lythraceae Sralao ្រសេ  
Lagerstroemia cochinchinensis Lythraceae srolao ្រសេ  
Lagerstroemia duperreana Lythraceae Sralao kanhchhreab ្រសេ ក្រញច ឹប
Lagerstroemia floribunda Lythraceae Trabaek Prey ្រតែបកៃ្រព 

Lagerstroemia macrocarpa Lythraceae Etanel Phlaethom/Kroal 

េអ ែណលែផ្លធំ/
េ្រកល 

Lasia spinosa Araceae 
Ampong Treang/Trav 
Banla 

អំពង់្រទង 

Lasianthus hirsutus Rubiaceae roleay toch រ យតូច 
Lasianthus lancifolius Rubiaceae roleay thom រ យធំ 
Leea asiatica Leeaceae    
Leea indica Leeaceae Bay K'daing បយក្ត ំង 
Lentinus aquarrosulus Polyporaceae Phset Chheu ផ ិតេឈើ 
Lepisanthes rubiginosa Sapindaceae Chunlos ជន្លុះ 
Lepisanthes sp. Sapindaceae Chonlos Toch ជន្លុះតូច 
Lepisanthes tetraphylla Sapindaceae Changkran ច្រងក ន 
Licuala spinosa Palmae pha-av ផ្អ វ 
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Limnophila 
chinensis subsp. 
Aromaticum Plantaginaceae Maam Dei 

ម្អមដី 

Lithocarpus polystachyus Fagaceae Khos េខស 
Litsea glutinosa Lauraceae Krapul Bay ្រកពុលបយ
Litsea sp. Lauraceae    
Litsea sp.1 Lauraceae    
Litsea sp.1 Lauraceae    
Livistona saribus Palmae Treak ្រទក 
Lophopetalum wallichii Celastraceae Poan Talei ព័នទ ៃល 
Lygodium flexuosum Schizaeaceae Voir Khnanh វល្លិខន ញ់ 
Lygodium conforme Schizaeaceae Voi Laelor/Voir Alor ??? 
Macaranga denticulata Euphorbiaceae Sla Pang ្ល ប៉ង 
Macaranga griffithiana Euphorbiaceae Pang ប៉ង 
Macaranga triloba Euphorbiaceae Slapang Sloek Chhaek ្ល ប៉ងស្លឹកែឆក
Madhuca bejaudi Sapotaceae Srakum Si Phlae ្រសគំសីុែផ្ល 

Madhuca 
butyrospermoide
s Sapotaceae Srakum Phnom 

្រសគំភនំ 

Madhuca cochinchinensis Sapotaceae Srakum (Siphlae) ្រសគំ (សីុែផ្ល)
Mallotus peltatus Euphorbiaceae Beus Phnom េបើសភនំ 
Mangifera duperreana Anacardiaceae Svay Prey ្វ យៃ្រព 
Mapania macrocephala Cyperaceae Traset cheum  ្រតសឹតេចើម 
Markhamia stipulacea Bignoniaceae Dork Po ដកព 
Mastixia pentandra Nyssaceae Prolop ្រពលប់ 
Melastoma saigonense Melastomataceae Bay Nhenh បយេញញ 
Melastoma sanguineum Melastomataceae Nhenh េញញ 
Melastoma villosum Melastomataceae Bay Nhenh chhmol បយេញញឈមុល
Melientha suavis Opiliaceae Prich ្រពិច 

Melmecylon 
acuminatum var. 
tenuis Melastomataceae Phlong-Phngiehs 

ផ្លុងភញ ស 

Melodorum siamensis Annonaceae Kreal ្រគល 
Melodorum fruticosum Annonaceae Romduol រដួំល 
Memecylon acuminatum Melastomataceae Phngeas ភញ ស 
Memecylon laevigalum Melastomataceae Phlong ផ្លុង 
Memecylon umbellatum Melastomataceae    
Merremia vitifolia Convolvulaceae    
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Miliusa velutina Annonaceae 
Sma krobei Thom/Doh 
Krabei 

ម ្រកបីធំ/េ ះ្រកបី

Millingtonia hortensis Bignoniaceae Angkea Boss អងគ របុស  
Mimosa pudica Mimosoideae Preah Khlorb ្រពះខ្លប 
Mimosa invisa Mimosoideae Preah Khlab Damrei ្រពះខ្ល ប់ដំរ ី
Mischocarpus sundaicus Sapindaceae Sandek Prey សែណ្ត កៃ្រព
Mitragyna parvifolia Rubiaceae Khtum Phnom កទុមភនំ 
Mitragyna speciosa Rubiaceae Khtum  Toek កទុមទឹក 
Morinda pandurifolia Rubiaceae Nho Toek ញទឹក 
Morinda coreia Rubiaceae Nho Toch ញតូច 
Mussaenda cambodiana Rubiaceae sattaba េសត្តប 
Myrialepis paradoxa Palmae phdao russei េផ្ត ឬស  ី
Myristica iners Myristicaceae Kouk េគក 
Najas indica Najadaceae Sarai  ៉យ 
Nauclea officinalis Rubiaceae Khtom Toek ខទុំទឹក 
Nauclea orientalis Rubiaceae Kdol ក្តុល 
Neolitsea zeylanica Lauraceae Kantuy Ve កនទុយេវ 

Neonauclea sessilifolia Rubiaceae 
Khtom Roleay/Roleay 
Thom 

ខទុំរ យ/រ យធំ

Nepenthes geoffrayi Nepenthaceae Ampong Sramoach អំពង់្រសេមច
Nepenthes thorelii Nepenthaceae Bampong sromoch  បំពង់្រសេមច
Nephelium hypoleucum Sapindaceae Semoan Sach សិរមន់ ច់
Nephrolepis cordifolia Lomariopsidaceae Thnaing cheum  ថន ំងេចើម 
Ochna integerrima Ochnaceae Angkea sel អងគ រសិល៍ 
Ochrocarpus siamensis Guttiferae Sophi សូភី 
Olax obtusa Olacaceae Aphtok អផទក់ 
Olax scandens Olacaceae Kdor Kralet/Aphtok ក្ត្រកលឹត/អផទក់
Oroxylum indicum Bignoniaceae Pika ពិក 
Oryza rufipogon Gramineae Sra Gnae ្រសែង៉ 
Osbeckia cochinchinensis Melastomataceae unknown អត់ គ ល់ 
Oxyceros horridus Rubiaceae Yuthka យុថក  
Oxyceros horruda Rubiaceae Snaeng Ko ែសនងេគ 
Paederia scandens Rubiaceae Voir Phoam វល្លិេផម 
Pandanus capusii Pandanaceae Romchek Phnom រេំចកភនំ 
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Pandanus humilis Pandanaceae Romchek រេំចក 
Parinari anamensis Chrysobalanaceae Thlok ធ្លក 
Passiflora foetida Passifloraceae Sav Mav Prey វមវៃ្រព 
Pavonia rigida Malvaceae Kolap Phnom កូ បភនំ 
Peltophorum dasyrrhachis Caesalpinioideae Trasek ្រតេសក 
Peperomia pellucida Piperaceae Krasaing Tieb ្រក ំងទប
petes thorelii Euphorbiaceae Sdok Sdol ស្តុកស្តុល 
Phaleria   Euphorbiaceae Ngob Prey ងុបៃ្រព 
Phoenix loureiri Palmae Dong Preah/Dong Tonsay ដូង្រពះ/ដូងទន យ
Phragmites vallatoria Gramineae Bo Bos បេបស 
Phyllanthus urinaria Phyllanthaceae Prork Phlae (dem) ្រពួកភ្ល  
Phyllanthus lasiogynus Phyllanthaceae Praphenh Nhi ្របេពញញី 
Phyllanthus collinsiae Phyllanthaceae Ampet/Rompaot Sesh អែមពត/រពំត់េសះ
Phyllanthus emblica Phyllanthaceae Kantuot Prey កនទួតៃ្រព 
Phyllodium pulchellum Papilionoideae Ang Prumbre Kroay អងគ្រពំែ្របេ្រកយ
Physalis angulata Solanaceae Peng Poah Sroam េប៉ងេប៉ះេ្រ ម
Pinus merkusii Pinaceae Sral sleukpi ្រសល់ស្លឹកពីរ
Piper sp Piperaceae Mrech Tansay េ្រមចទន យ
Piper   Piperaceae Mrech Sva េ្រមច ្វ  
Piper lolot Piperaceae Chi Phlou ជីភ្លូ 
Piper   Piperaceae Mlou Prey ម្លូរៃ្រព 
Pistia stratiotes Araceae Chork ជក់ 

Platycerium wallichii Polypodiaceae 
Pokmoat Preah 
Ream/Kantoab Yeak 

ពុកមត់្រពះ ម/កនទប
យក  

Plectocomia pierreana Palmae Phdao Sno េផ្ត េ ន  
Polyalthia evecta Annonaceae Bat Phtel បត់ផ្តិល 
Polyalthia modesta Annonaceae Chek Tum េចកទំុ 

Polyalthia cerasoides Annonaceae 
Snay Del/Mai Del (Ngai 
Del) 

ន យដឹល/ៃម៉ដឹល (ៃង
ដឹល) 

Portulaca oleracea Portulacaceae Kbet Chuon កបិតជួន 
Pothos scandens Araceae Changkeh Angkrang voir វល្លិចេងកះអ្រងកង
Prismatomeris sessiliflora Rubiaceae romdenh meas រេំដងមស 
Prismatomeris tetrandra Rubiaceae Mdenh Meas ម្តិញមស 
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Psychotria serpens Rubiaceae Voir Daek វល្លិែដក 
Psychotria asiatica Rubiaceae Sroam Dav េ្រ ម វ 
Psydrax pergracilis Rubiaceae Mekang េមកង 
Pteridium aquilinum Dennstaedtiaceae vor thnanh/Khmanh វល្លិថង ញ់/ខម ញ់
Pternandra caerulescens Melastomataceae Changkat prak ចងកត់្របក់ 
Pterocarpus macrocarpus Papilionoideae Thnung ធនង់ 
Pterospermum semisagittatum Malvaceae Preal Phnom ្រពលភនំ 
Pyrrosia longifolia Polypodiaceae poprork baiy damneup ព្រពួកបយដំេណើ ប
Quisqualis conferta Combretaceae Dong Preah ដូងៃ្រព 
Randia tomentosa Rubiaceae Roveang រេវៀង 
Randia uliginosa Rubiaceae Krumpouk ្រគំពួក 
Rhaphidophora montana Araceae Voir Ka-ep វល្លិែក្អប 
Rhaphidophora peepla Araceae Voir Ka-aeb វល្លិែក្អប 
Rhodamnia cinerea Myrtaceae puoch uol ពួចអួល 
Rhynchospora rubra Cyperaceae unknown អត់ គ ល់ 
Saccharum arundinaceum Gramineae Treng ែ្រតង 
Salacia chinensis Celastraceae Viey យ 
Salacia macrophylla Celastraceae Kandapchang-E ក ្ត ប់ចេង្អរ
Sandoricum indicum Meliaceae    
Sandoricum koetjape Meliaceae Kamping Reach កំពីងរកី 
Sapium insigne Euphorbiaceae Chheu Romoas េឈើរមស់ 
Schleichera oleosa Sapindaceae Pong Ro ព្រង 
Scleropyrum pentandrum Santalaceae Lolok Kev រលកេខៀវ 
Securinega virosa Euphorbiaceae Thmenh Trei េធមញ្រតី 
Selaginella delicatula Selaginellaceae unknown អត់ គ ល់ 
Selaginella siamensis Selaginellaceae Cheung toekkae េជើងតុកែក 
Senna garrettiana Caesalpinioideae Haisan ៃហ ន 
Senna sp. Caesalpinioideae Ngaisan ៃង ន 
Sesbania javanica Papilionoideae Snoa េ ន  
Shorea guiso Dipterocarpaceae Choi chong ជ័រជុង 
Shorea hypochra Dipterocarpaceae Kamnhan កំញញ់ 
Shorea obtusa Dipterocarpaceae Phchoek ផចឹក 
Shorea roxburghii Dipterocarpaceae popel ពេពល 
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Shorea siamensis Dipterocarpaceae Reang Phnom ងំភនំ 
Sindora siamensis Caesalpinioideae kokoh កេកះ 
Sorghum halepense Gramineae Treng ែ្រតង 
Spatholobus acuminatus Papilionoideae Voir Ta An វល្លិ ្អ ន់ 
Spatholobus parviflorus Papilionoideae Voir Khnhae វល្លិែខញ 
Spondias pinnata Anacardiaceae Mkaak Prey មក ក់ៃ្រព 
Spondias malayana Anacardiaceae Mkak Prey មក ក់ៃ្រព 
Spondias pinnata Anacardiaceae Pon Sva បុ៉ន ្វ  
Stephania   Menispermaceae Krabei Choldei (Voir) ្រកបីជល់ដី (វល្លិ)
Sterculia gilva Malvaceae Samrorng chorm  ស្រមង់ជំុ 
Sterculia villosa Malvaceae Samrang - Veng Khsae ស្រមង់េវញែខ
Stereospermum cylindricum Bignoniaceae Sangkuot Tmart សងកួត ម ត 
Streblus asper Moraceae Snay ន យ 
Strophanthus caudatus Apocynaceae Choir Banh ជ័របញ់ 
Strychnos axillaris Loganiaceae Voir Yeav វល្លិយវ 
Strychnos polyantha Loganiaceae Voir Sleng វល្លិែស្លង 
Strychnos rupicola Loganiaceae Voir Sleng វល្លិែស្លង 
Strychnos urupieda Loganiaceae Voir Paprork វល្លិព្រពួក 
Strychnos nux-vomica Loganiaceae Sleng ែស្លង 
Strychnos nux-blanda Loganiaceae Poveak ព្វ គ 
Suregada multiflora Euphorbiaceae Tromoung Sek ្រតមួងេសក 
Synedrella nodiflora Compositae Spey Kok ៃសពកក់ 
Syzygium albiflora Myrtaceae Pring chorm ្រពីងជំ 
Syzygium bracteatum Myrtaceae Pring Uol ្រពីងអួល 
Syzygium cochinchinense Myrtaceae Pring Kmom ្រពីងឃមុំ 
Syzygium cumini Myrtaceae Pring Doh Krabei ្រពីងេ ះ្រកបី
Syzygium fruticosa Myrtaceae Pring Bay ្រពីងបយ 
Syzygium grande Myrtaceae Pring Kbalta ្រពីងកបល
Syzygium laosense Myrtaceae Pring Chan ្រពីងចន់ 
Syzygium polyanthum Myrtaceae Pring Muoyroysratab ្រពីងមួយរយ្រសទប់
Syzygium zeylanicum Myrtaceae Smach Deng ម ច់ែដង 
Tabernaemonta
na bovina Apocynaceae Mtes prey 

េមទសៃ្រព 

Tamilnadia uliginosa Rubiaceae Ampok Sor អំពុកស 
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Terminalia alata Combretaceae Chhlik ឈ្លីក-នងែផ្អក
Terminalia bellirica Combretaceae Talat ត់ 
Terminalia bialata Combretaceae Popeal Khae ពពលែខ 
Terminalia chebula Combretaceae Sramor ្រសម៉ 
Terminalia corticosa Combretaceae Puntaley ព័នទៃល 
Terminalia darfeuillana Combretaceae Samor Prey ្រសម៉ៃ្រព 
Terminalia mucronata Combretaceae Praim Damloeung ្របំដំឡឹង 
Terminalia nigrovenulosa Combretaceae Preah Phnov ្រពះេភន  
Terminalia triptera Combretaceae Preah Phnov ្រពះេភន  
Tetracera loureiri Dilleniaceae voir doh kun វល្លិេ ះគន់
Tetrameles nudiflora Datiscaceae spong សពង់ 
Tetrastigma planicaule Vitaceae Voir Trolenten វល្លិ្រតឡឹងតឹង
Tetrastigma harmandii Vitaceae Voir Tradet វល្លិ្រតែដត 
Thunbergia laurifolia Acanthaceae    
Tinospora crispa Menispermaceae Bandol Pech បណ្តូ លេព្រជ
Toddalia asiatica Rutaceae Rok Kait រកុែខត 
Toona surenii Meliaceae Chham Chha ឆំឆ-ខ្លឹមចនទ
Toxocarpus lagenifer Apocynaceae Voir Thlok វល្លិធ្លក 
Trema orientalis Connabaceae Steav ទ វ 
Trichosanthes tricuspidata Cucurbitaceae Pul Ek (dem) ពុលឯក 
Tristaniopsis merguensis Myrtaceae Rumleang រេំលៀង 
Tristaniopsis burmanica Myrtaceae Sra ngam ្រសងំ 
Uncaria   Rubiaceae Antong (Voir) វល្លិអនទង់ 
Uraria lagopodioides Papilionoideae Kantuy Kamprok កនទុយកំ្របុក
Urena lobata Malvaceae Arch Chrouk ចម៍្រជូក 
Utricularia aurea Lentibulariaceae Saray ៉យ 
Uvaria hahnii Annonaceae Treal Sva (voir) ្រទល ្វ  
Vatica odorata Dipterocarpaceae Chramas ្រចម៉ស់ 
Vetiveria zizanodies Gramineae Sbov Ronndahs សបូវរ ្ត ស
Vietnamosasa pusilla Gramineae Russey Prich ឬស ី្រពិច 
Viscum articulatum Viscaceae Panheu Ka-aek បេញញើែក្អក 
Vitex pinnata Labiatae popoul thmor ពពូលថម 
Wallichia   Palmae Tonsae Bath ទន យបត់
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Walsura sp. Meliaceae Eysei psam srach ឥស ីផ ំ្រ ច់
Walsura robusta Meliaceae Sdok Sdol ស្តុកស្តុល 
Wrightia annamensis Apocynaceae Chheu Dai Khla េឈើៃដខ្ល  
Wrightia religiosa Apocynaceae Popich Changwa ពពិចចង្វ រ 
Wrightia pubescens Apocynaceae Khleng Kung ែខ្លងគង់ 
Xanthophyllum virens Polygalaceae Prich ្រពិច 
Xerospermum noronhianum Sapindaceae Semoan Thmor សិរមន់ថម 
Xylia xylocarpa Mimosoideae Sokram សុ្រកម 
Xylopia pierrei Annonaceae Kray Sor ្រកយស 
Xylopia vielana Annonaceae Kray Krahorm ្រកយ្រកហម
Xyris indica Xyridaceae Thnork Toek (grass) ថនក់ទឹក 
Zanthoxylum nitidum Rutaceae Preah Kamchait ្រពះកំែឆត 
Zingiber pellitum Zingiberaceae unknown អត់ គ ល់ 
Zingiber zerumbet Zingiberaceae Khteu េខ្តើ 
Ziziphus cambodiana Rhamnaceae Ang Krong អ្រងកង 
Ziziphus oenopolia Rhamnaceae Sang Kheur សងឃ័រ 
         Bay Arm បយអំ 
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ឧបសមព័នធ 2  ្របេភទថនិកសត្វ េនតំបន់ៃ្រពឡង់ 

េឈម ះេ ជទូេទ េឈម ះវទិយ ្រស្ត េឈម ះេ ជភ ែខមរ ភស្តុ ង 
បញជ ី

IUCN 

Bengal Slow Loris Nycticebus bengalensis រញី្របេផះ HS, O VU 

Northern Pig-tailed Macaque Macaca leonina ្វ េ្រ ស O VU 

Long-tailed Macaque Macaca fascicularis ្វ ក្ត ម O, CT  

Pileated Gibbon Hylobates pileatus  េទចមកុដ V EN 

Indochinese Silvered langur Trachypithecus germaini ្វ ្រពម CT EN 

Malayan Sun Bear  Helarctos malayanus  ្ល ឃមុំ CT, S VU 

Asiatic Bear Ursus thibetanus ខ្ល ឃមុំធំ CT, S VU 

Dhole Cuon alpinus ែឆកៃ្រព O EN 

Golden Jackal* Canis aureus ែឆកចចក CT  

Yellow-throated Marten Martes flavigula សំេពចកេលឿង CT  

Hog Badger Arctonyx collaris  ខ្ល ឃមុំតូច HS, CT NT 

Smooth-coated Otter  Lutrogale perspicillata េភរខ្លួនរេ ង CT VU 

Binturong* Arctictis binturong សំេពចភនំ ឬឈមុសែ្របង CT VU 

Large Indian Civet Viverra zibetha ខទីន CT NT 

Small Indian Civet Viverricula indica សំេពចវល្លិ ឬឈមុសវល្លិ CT  

Common Palm Civet 
Paradoxurus 
hermaphroditus 

សំេពច្រកអូប 
CT  

Large Spotted Civet* Viverra megaspila សំេពចធំ CT VU 

Small Asian Mongoose Herpestes javanicus ក តូច O  

Crab Eating Mongoose Herpestes urva ក ធំ CT  

Leopard Cat Prionailurus bengalensis ឆម វ CT  

Clouded Leopard* Neofelis nebulosa ខ្ល ពពក CT VU 

Asian Elephant Elephas maximus ដំរ ី CT, S EN 

Eurasian Wild Pig Sus scrofa ្រជូកៃ្រព CT  

Lesser Mousedeer Tragulus kanchil ក្ត ន់ែញងតូច ឬផចងតូច CT, HS  

Red Muntjac Muntiacus muntjak ឈ្លូស្រកហម CT  

Sambar* Rusa unicolor ឈ្លូស CT VU 

Banteng Bos javanicus ទេន ង CT EN 

Gaur Bos gaurus ខទីង CT VU 

Black Giant Squirrel Ratufa bicolor កំ្របុកធំ O, CT NT 

Variable Squirrel Callosciurus finlaysonii កំ្របុកពណ៌ O  
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Cambodian Striped Squirrel Tamiops rodolphi កង្ហិចកមពុជ O  

Indochinese Ground Squirrel Menetes berdmorei កែង្ហន O  

Indian Giant Flying Squirrel Petaurista philippensis កំ្របុក ្ល បធំ O  

Small Flying Squirrel Hylopetes sp កំ្របុក ្ល ប O  

Northern Tree Shrew Tupaia belangeri កនថិក O  

Malayan Porcupine Hystrix brachyura កំ្របម៉ CT  

Malayan Colugo Galeopterus variegatus ្របេចៀវ 
O  

សមគ ល់: HS= សំ កេសសសល់ពីករបរបញ់, CT= អនទ ក់កេម ៉ , V= ករ ្ត ប់ឮសេម្លង, O= ករសេងកត
េឃើញជក់ែស្តង, S= ភិនភគសញញ , * ករ្រ វ្រជវពីមុន 
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ឧបសមព័នធ 3 ទី ងំ្របមូលសំ កកនុងអំឡុកេពលអេងកត្រ វ្រជវសត្វ្របេចៀវ េនតំបន់ៃ្រពឡង់ 

កលបរេិចឆទ កូដទី ងំ ចំណុចទី ំងសកល UTM
ទី ងំខងេជើង  
២២ តុ  ២០១៤ C1 0579103, 1525235
២២ តុ  ២០១៤ C2 0579089, 1525251
២៣ តុ  ២០១៤ C3 0579500, 1525281
២៣ តុ  ២០១៤ C4 0580539, 1525120
២៥ តុ  ២០១៤ C5 0577543, 1525882
២៦ តុ  ២០១៤ C6 0577734, 1525747
២៦ តុ  ២០១៤ C7 0577735, 1525713
២៧ តុ  ២០១៤ C8 0580878, 1523241
២៨ តុ  ២០១៤ C9 0580388, 1523087
២៨ តុ  ២០១៤ C10 0580881, 1523098
២៨ តុ  ២០១៤ C11 0580933, 1523138
២២ តុ  ២០១៤ F1 0579120, 1525005
២២ តុ  ២០១៤ F2 0579190, 1524783
២៣ តុ  ២០១៤ F3 0579131, 1524980
២៣ តុ  ២០១៤ F4 0579041, 1525137
២៣ តុ  ២០១៤ F5 0580539, 1525120
២៣ តុ  ២០១៤ F6 0579197, 1524814
២៤ តុ  ២០១៤ F7 0579408, 1524869
២៤ តុ  ២០១៤ F8 0579440, 1524857
២៤ តុ  ២០១៤ F9 0579883, 1524640*
២៤ តុ  ២០១៤ F10 0579883, 1524640*
២៤ តុ  ២០១៤ F11 0579276, 1524962
២៥ តុ  ២០១៤ F12 0579266, 1525085
២៥ តុ  ២០១៤ F13 0579360, 1524896
២៥ តុ  ២០១៤ F14 0579630, 1524470*
២៥ តុ  ២០១៤ F15 0579630, 1524470*
២៦ តុ  ២០១៤ F16 0579816, 1524608
២៦ តុ  ២០១៤ F17 0579867, 1524611
២៦ តុ  ២០១៤ F18 0579872, 1524620
២៦ តុ  ២០១៤ F19 0579878, 1524579
២៧ តុ  ២០១៤ F20 0580844, 1523319
២៧ តុ  ២០១៤ F21 0580789, 1523367
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២៨ តុ  ២០១៤ F22 0580878, 1523241*
២៨ តុ  ២០១៤ F23 0580878, 1523241*
២៨ តុ  ២០១៤ F24 0580878, 1523241*
២៨ តុ  ២០១៤ F25 0580878, 1523241*
២៩ តុ  ២០១៤ F26 0581473, 1523515*
២៩ តុ  ២០១៤ F27 0541473, 1523515*
២៩ តុ  ២០១៤ F28 0581527, 1523437*
២៩ តុ  ២០១៤ F29 0581527, 1523437*

ទី ងំក ្ត ល 
២៤ ធនូ ២០១៤ F30 0560049, 1473387
២៤ ធនូ ២០១៤ F31 0560311, 1473190
២៤ ធនូ ២០១៤ F32 0560029, 1473444
២៤ ធនូ ២០១៤ F33 0560319, 1473107
២៥ ធនូ ២០១៤ F34 0560349, 1473454
២៥ ធនូ ២០១៤ F35 0560315, 1473341
២៥ ធនូ ២០១៤ F36 0560320, 1473093
២៥ ធនូ ២០១៤ F37 0559528, 1474299
២៥ ធនូ ២០១៤ F38 0559366, 1474418
២៥ ធនូ ២០១៤ F39 0559280, 1474502
២៦ ធនូ ២០១៤ F40 0559878, 1472015
២៦ ធនូ ២០១៤ F41 0559916, 1472139
២៦ ធនូ ២០១៤ F42 0560353, 1473398
២៦ ធនូ ២០១៤ F43 0559317, 1474377
២៦ ធនូ ២០១៤ F44 0559444, 1474456*
២៦ ធនូ ២០១៤ F45 0559477, 1474376*
២៧ ធនូ ២០១៤ F46 0560330, 1473633
២៧ ធនូ ២០១៤ F47 0560234, 1473818
២៧ ធនូ ២០១៤ F48 0560150, 1474054
២៧ ធនូ ២០១៤ F49 0560060, 1474309
២៧ ធនូ ២០១៤ F50 0561003, 1475357*
២៧ ធនូ ២០១៤ F51 0561314, 1475437*
២៨ ធនូ ២០១៤ F52 0559929, 1473719
២៨ ធនូ ២០១៤ F53 0560092, 1473893
២៨ ធនូ ២០១៤ F54 0560083, 1474256
២៨ ធនូ ២០១៤ F55 0560096, 1474370
២៨ ធនូ ២០១៤ F56 0559963, 1474236
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ទី ងំខងតបូង 
១៨ មិថុន ២០១៤ F57 0575595, 1454128*
១៨ មិថុន ២០១៤ F58 0575595, 1454128*
១៨ មិថុន ២០១៤ F59 0575595, 1454128*
១៩ មិថុន ២០១៤ F60 0574342, 1456366*
១៩ មិថុន ២០១៤ F61 0574342, 1456366*
១៩ មិថុន ២០១៤ F62 0574342, 1456366*
១៩ មិថុន ២០១៤ F63 0575595, 1454128*
២០ មិថុន ២០១៤ F64 0575595, 1454128*
២០ មិថុន ២០១៤ F65 0574119, 1454565*
២០ មិថុន ២០១៤ F66 0574119, 1454565*
២០ មិថុន ២០១៤ F67 0574119, 1454565*
២០ មិថុន ២០១៤ F68 0579819, 1451808*
២១ មិថុន ២០១៤ F69 0575595, 1454128*
២១ មិថុន ២០១៤ F70 0575595, 1454128*
២១ មិថុន ២០១៤ F71 0575595, 1454128*
២២ មិថុន ២០១៤ F72 0576752, 1453909*
២២ មិថុន ២០១៤ F73 0576752, 1453909*

សមគ ល់: C=រងូថម (រងូ ្អ ង), F=ៃ្រព, *=្របែហល 
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ឧបសមព័នធ 4 ្របេភទសត្វ ្ល ប េនតំបន់ៃ្រពឡង់ 

 
F
a
m
ily 

English 
Name 

Latin 
Name 

Khmer 
Name 

Threat status Pre
y 
La
ng 

Habi
tat 

De
cte
ctio
n 

Recorded  

Gl
ob
al 

Reg
iona
l 

Ca
mbo
dia 

x,y,
z 

  Me
tho
d 

Sources 

Francolins, Quails, Partridges & 
Pheasants (Phasianidae) 

              p 

 Chinese 
Francolin 

Francolinus 
pintadeanus 

ទទតុកតត
ត  

   x, 
y,z 

DDF,
SE 

H,S Chhin 2014 

 Rain Quail Coturnix 
coromandel
ica 

្រកូច្រទូងេខម    L 
Kno
wn

y DDF H,S Chhin 2014 

 Blue-
breasted 
Quail 

Coturnix 
chinensis 

្រកូច្រទូងេខៀវ  (Lao
,Tha
i) 

N-
Thr. 

z DDF H,S Chhin 2014 

 Orange-
necked 
Partridge 

Arborophila 
davidi 

ទទកទឹក
្រកូច 

G
N
T 

 R 
Ran
ge 

x EF,S
E 

H,S Chhin 2014 

 Scaly-
breasted 
Partridge 

Arborophila 
chloropus 

ទទេជើង
ៃបតង 

   x,y,
z 

SE H,S Chhin 2014 

 Red 
Junglefowl 

Gallus 
gallus 

មន់ៃ្រព    x,y,
z 

EF,D
DF,S
E 

H,S Chhin 2014 

 Siamese 
Fireback 

Lophura 
diardi 

េស្តចកូលីត  (Lao
), 
Thai 

 x,z EF, 
SE, 
SW 

H,S Chhin 2014 

 Grey 
Peacock 
Pheasant 

Polyplectro
n 
bicalcaratu
m 

មន់េទ
្របេផះ 

  R 
Ran
ge 

y EF H Chhin 2014 

 Green 
Peafowl 

Pavo 
muticus 

េកង កៃបតង G
T-
E
n 

Lao, 
Thai 

Thre
at. 

x,y SE,D
DF 

H Chhin 2014 

Whistling Ducks, Ducks & 
Pygmy-geese (Anatidae) 

              p 

 Lesser 
Whistling 
Duck 

Dendrocygn
a javanica 

្របវកឹ    z SW, 
DDF 

H Chhin 2014 

Storks 
(Ciconiidae) 

                p 

 Painted Stork Mycteria 
leucocephal
a 

រនលពណ៌ G
N
T 

Lao, 
Thai 

N-
Thr. 

z SW,
DDF 

S Chhin 2014 

 Asian 
Openbill 

Anastomus 
oscitans 

ចេងក លខយង  Lao, 
(Tha
i) 

 z SW,
DDF 

S Chhin 2014 



167 
 

 Black Stork Ciconia 
nigra 

រនលេខម   Lao, 
Thai 

 y,z DDF,
SW 

S Chhin 2014 

 Woolly-
necked Stork 

Ciconia 
episcopus 

សត្វកស (

្រតំុ) 

 Lao, 
Thai 

 x,y,
z 

SE,D
DF,S
W 

H Chhin 2014 

 Lesser 
Adjutant 

Leptoptilos 
javanicus 

្រតដក់តូច G
T-
V
u 

Lao, 
Thai 

N-
Thr. 

x,y,
z 

SE,D
DF,S
W 

S Chhin 2014 

 Greater 
Adjutant 

Leptoptilos 
dubius 

្រតដក់ធំ G
T-
E
n 

Lao, 
Thai 

Criti
cal 

y,z SE,D
DF,S
W 

S Chhin 2014 

Ibises & 
Spoonbills 
(Threskiornithidae
) 

                p 

 White-
shouldered 
Ibis 

Pseudibis 
davisoni 

កងខ្លួនេខម  G
T-
Cr 

Lao, 
Thai 

Criti
cal 

y,z DDF I L.In 2014 

 Giant Ibis Pseudibis 
gigantea 

កងយក
(ឪឡឹក,្រតយ៉
ង់) 

G
T-
Cr 

Lao, 
Thai 

Criti
cal 

y,z DDF I,O L.In 2014, 
Olsson, A. & 
Emmett, D.E. 
2007 

Bitterns, Herons 
& Egrets 
(Ardeidae) 

                p 

 Yellow 
Bittern 

Ixobrychus 
sinensis 

កុកសំបក
្រតពំងធមម  

   z SW H,S Chhin 2014 

 Cinnamon 
Bittern 

Ixobrychus 
cinnamome
us 

កុកេមទសទំុ    z SW H Chhin 2014 

 Black-
crowned 
Night Heron 

Nycticorax 
nycticorax 

ែខ្វកយប់
្របេផះ 

 (Lao
) 

 z SW S Chhin 2014 

 Little Heron Butorides 
striata 

្រក ច់(្រក
្វ យ) 

   z SW S Chhin 2014 

 Chinese 
Pond Heron 

Ardeola 
bacchus 

កុក្រកក
កបលេ ន ត
ចស់ 

   x DDF S Chhin 2014 

 Javan Pond 
Heron 

Ardeola 
speciosa 

កុក្រកក
កបលេ ន តខចី 

   y,z SW S Chhin 2014 

 Eastern 
Cattle Egret 

Bubulcus 
coromandus 

កុកេគ    y DDF S Chhin 2014 

 Grey Heron Ardea 
cinerea 

្រក ្របេផះ  (Lao
), 
Thai 

 y,z DDF,
SW,S
E 

S Chhin 2014 

 Purple Heron Ardea 
purpurea 

្រក ធនង់    y,z DDF,
SW 

S,H Chhin 2014 

 Little Egret Egretta 
garzetta 

កុកេ្រគងតូច    y,z DDF,
SE,S

S Chhin 2014 
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W 

Cormorants (Phalacrocoracidae) 
& Darters (Anhingidae) 

              p 

 Little 
Cormorant 

Phalacroco
rax niger 

ែក្អកទឹកទូច  Lao  y, z DDF, 
SW 

S Chhin 2014 

 Oriental 
Darter 

Anhinga 
melanogast
er 

េ ម ញ G
N
T 

Lao, 
Thai 

N-
Thr. 

y, z DDF, 
SW 

S Chhin 2014 

Ospreys (Pandionidae) and 
Hawks, Eagles & allies 
(Accipitridae) 

              p 

 Black Baza Aviceda 
leuphotes 

ទ ំង ្ល ប
ែឆកេខម ស 

   x,z DDF S Chhin 2014 

 Oriental 
Honey 
Buzzard 

Pernis 
ptilorhynch
us 

រ តឃមុំ    x,y DDF S Chhin 2014 

 Black-
shouldered 
Kite 

Elanus 
caeruleus 

ទ ំងលលក    z DDF S Chhin 2014 

 Black Kite Milvus 
migrans 

ែខ្លងេខម   Lao, 
Thai 

Thre
at. 

z DDF S Chhin 2014 

 Black-eared 
Kite 

Milvus 
lineatus 

ែខ្លង្រតេចៀក
េខម  

   z DDF S Chhin 2014 

 Crested 
Serpent 
Eagle 

Spilornis 
cheela 

អកពស់ៃ្រព    x,y,
z 

DDF,
SE 

S,H Chhin 2014 

 Shikra Accipiter 
badius 

ទ ំង ្ល ប
ែឆក្រសុក 

   x,z DDF S,H Chhin 2014 

 Japanese 
Sparrowhaw
k 

Accipiter 
gularis 

ទ ំង ្ល ប
ែឆកតូច 

   y,z DDF S Chhin 2014 

 Besra Accipiter 
virgatus 

ទ ំង ្ល ប
ែឆកៃ្រព 

   x,z SE S Chhin 2014 

 Indian 
Spotted 
Eagle 

Aquila 
hastata 

ឥ្រនទីយ៍ៃ្រព G
T-
V
u 

 Thre
at. 

y DDF S Chhin 2014 

Falcons and allies 
(Falconidae) 

                p 

 White-
rumped 
Pygmy 
Falcon 

Polihierax 
insignis 

ទ ំង ្ល ប
្រសួចចុងខនង
ស 

G
N
T 

Lao,
(Tha
i) 

 x DDF S Chhin 2014 

 Collared 
Falconet 

Microhierax 
caerulescen
s 

ទ ំង ្ល ប
្រសួចតូច 

   x DDF S,H Chhin 2014 

 Oriental 
Hobby 

Falco 
severus 

ទ ំង ្ល ប
្រសួចេពះ
ពណ៌េ្រចះ 

 (Tha
i) 

 y SE S Chhin 2014 
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Rails, Crakes & 
Coots (Rallidae) 

                p 

 Slaty-legged 
Crake 

Rallina 
eurizonoide
s 

ដំុដុរេជើង្រក
េម៉ 

   z SW S Chhin 2014 

 Slaty-
breasted Rail 

Gallirallus 
striatus 

កេ្រញះ
កបលេ ន ត 

   y,z DDF,
SW 

S Chhin 2014 

 Baillon's 
Crake 

Porzana 
pusilla 

ដំុដុរតូច   L 
Kno
wn 

z SW S Chhin 2014 

 Ruddy-
breasted 
Crake 

Porzana 
fusca 

កែ្រតត(ដំុដុ
រ្រកហម) 

   z WS S Chhin 2014 

 Watercock Gallicrex 
cinerea 

ក្លុំ  Lao,
(Tha
i) 

 z WS S Chhin 2014 

 Black-
backed 
Swamphen 

Porphyrio 
indicus 

េទម  Lao  z OP S Chhin 2014 

 Common 
Moorhen 

Gallinula 
chloropus 

មន់ទឹកេខម     z OP S Chhin 2014 

Cranes (Gruidae)                 p 

 Sarus Crane Grus 
antigone 

េ្រក លកបល
្រកហម 

G
T-
V
u 

Lao,
Thai 

Thre
at. 

x,y,
z 

DDF I L.In 2014 

Buttonquails 
(Turnicidae) 

                p 

 Small 
Buttonquail 

Turnix 
sylvaticus 

្រកួចតូច  (Lao
, 
Thai
) 

N-
Thr. 

y DDF S Chhin 2014 

Stilts (Recurvirostridae), 
Lapwings & Plovers 
(Charadriidae) 

              p 

 River 
Lapwing 

Vanellus 
duvaucelii 

្រតេដវវចិទេន្ល  Lao,
Thai 

Thre
at. 

y,z DDF, 
SW 

S,H Chhin 2014 

 Grey-headed 
Lapwing 

Vanellus 
cinereus 

្រតេដវវចិ
កបល្របេផះ 

 (Lao
,Tha
i) 

 z DDF S Chhin 2014 

 Red-wattled 
Lapwing 

Vanellus 
indicus 

្រតេដវវចិទួល    y,z DDF, 
SW 

S,H Chhin 2014 

 Little Ringed 
Plover 

Charadrius 
dubius 

សត្វកបលធំ
វណ័្ឌ ្រទូងេខម  

   z DDF,
SW 

S Chhin 2014 

Painted-snipes (Rostratulidae) & 
Jacanas (Jacanidae) 

              p 

 Greater 
Painted-
snipe 

Rostratula 
benghalensi
s 

ែខ្វកពណ៌    z DDF, 
SW,
Op 

S Chhin 2014 

Pratincoles 
(Glareolidae) 

                p 

 Small 
Pratincole 

Glareola 
lactea 

ទ្រនទីតទេន្ល  (Lao
,Tha
i) 

 z DDF,
SW, 
OP 

S Chhin 2014 
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Doves & Pigeons 
(Columbidae) 

                p 

 Rock Dove Columba 
livia 

្រពប្រសុក    z DDF,
OP 

S Chhin 2014 

 Pale-capped 
Pigeon 

Columba 
punicea 

ពពូលកបល
្រពែលត 

G
T-
V
u 

(Lao
), 
Thai 

L 
Kno
wn 

y DDF S Chhin 2014 

 Red Collared 
Dove 

Streptopelia 
tranquebari
ca

លលក្រទំង    x,y,
z 

DDF,
SE 

S,H Chhin 2014 

 Spotted 
Dove 

Streptopelia 
chinensis 

លលកបយ    x,y,
z 

DDF,
SE 

S,H Chhin 2014 

 Emerald 
Dove 

Chalcophap
s indica 

លលក ្ល ប
ៃបតង 

   x EF,S
E 

S,H Chhin 2014 

 Zebra Dove Geopelia 
striata 

លលកតូច    x,y,
z 

DDF, 
OP 

S,H Chhin 2014 

 Orange-
breasted 
Green 
Pigeon 

Treron 
bicincta 

ពពូល្រទូងេភ្លើ
ងកបល
ៃបតង 

 (Lao
,Tha
i) 

 y,z SE,S
W 

S Chhin 2014 

 Thick-billed 
Green 
Pigeon 

Treron 
curvirostra 

កំប្លុក(ពពូល
ចំពុះធំ) 

   x,y,
z 

EF,S
E,DD
F,SW 

S,H Chhin 2014 

 Yellow-
footed Green 
Pigeon 

Treron 
phoenicopte
rus 

ពពូលេជើង
េលឿង 

 Lao, 
Thai 

 y,z DDF S,H Chhin 2014 

 Green 
Imperial 
Pigeon 

Ducula 
aenea 

្រពបៃ្រព  Lao, 
Thai 

N-
Thr. 

x,y SW,
DDF 

S,H Chhin 2014 

 Ashy-headed 
Green-
pigeon 

Treron 
phayrei 

ពពូលកបល
្របេផះ 

 Lao, 
Thai 

N-
Thr. 

?? ?? Ca.
Tr 

Camera trap 
2014 

 Mountain 
Imperial 
Pigeon 

Ducula 
badia 

្រពបភនំ    x,y.
z 

EF,S
E,DD
F 

S,H Chhin 2014 

Parrots & 
Parakeets 
(Psittacidae) 

                p 

 Vernal 
Hanging 
Parrot 

Loriculus 
vernalis 

េសក្រកិច    x,y DDF S Chhin 2014 

 Alexandrine 
Parakeet 

Psittacula 
eupatria 

េសកេ ម  Lao, 
Thai

Thre
at.

x,y DDF S,H Chhin 2014 

 Grey-headed 
Parakeet 

Psittacula 
finschii 

េសកកបល
្របេផះ 

  N-
Thr. 

x,z DDF,
SW 

H,S Chhin 2014 

 Blossom-
headed 
Parakeet 

Psittacula 
roseata 

េសក ត់  (Lao
, 
Thai
) 

 y DDF H,S Chhin 2014 

 Red-breasted 
Parakeet 

Psittacula 
alexandri 

េសកសក
(េសកយី) 

   x,y SE,D
DF 

S Chhin 2014 
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Coucals, 
Malkohas 
& Cuckoos 
(Cuculidae) 

                p 

 Greater 
Coucal 

Centropus 
sinensis 

ល្អួតធំ    x,y,
z 

DDF,
SW 

H,S Chhin 2014 

 Lesser 
Coucal 

Centropus 
bengalensis 

ល្អួតសបូវ    y DDF H,S Chhin 2014 

 Coral-billed 
Ground 
Cuckoo 

Carpococcy
x renauldi 

សត្វយំ  Thai  y SE H Chhin 2014 

 Green-billed 
Malkoha 

Rhopodytes 
tristis 

តុកកគូ    x,y,
z 

DDF S Chhin 2014 

 Chestnut-
winged 
Cuckoo 

Clamator 
coromandus 

េ ៉កំេប៉យ    x,z DDF S Chhin 2014 

 Asian Koel Eudynamys 
scolopaceus 

េ ៉្រសុកធំ    x,y DDF S Chhin 2014 

 Violet 
Cuckoo 

Chrysococc
yx 
xanthorhync
hus 

េ ៉ ្វ យ    x,y DDF S Chhin 2014 

 Banded Bay 
Cuckoo 

Cacomantis 
sonneratii 

េ ៉ខ្លួនអនក
ន់េ ន ត 

   xy DDF H,S Chhin 2014 

 Plaintive 
Cuckoo 

Cacomantis 
merulinus 

េ ៉្រសុក
តូច 

   x,y DDF H,S Chhin 2014 

 Drongo 
Cuckoo 

Surniculus 
lugubris 

េ ៉េខម     y DDF S,H Chhin 2014 

 Large Hawk 
Cuckoo 

Hierococcy
x 
sparverioid
es 

េ ៉ៃ្រពធំ    z DDF S Chhin 2014 

 Indian 
Cuckoo 

Cuculus 
micropterus 

េ ៉ៃ្រព
េពះេ ន ត 

   x,y DDF H Chhin 2014 

Owls (Tytonidae 
& Strigidae) 

                p 

 Common 
Barn Owl 

Tyto alba ែខ្លង្រ ក
្រសុក 

 (Lao
, 
Thai
) 

N-
Thr. 

x,y DDF H,S Chhin 2014 

 Oriental Bay 
Owl 

Phodilus 
badius 

ឪឡ្រកបី    z SW H Chhin 2014 

 Collared 
Scops Owl 

Otus lettia ឪឡឡឹក    x,z DDF,
SE 

H,S
,C 

Chhin 2014 

 Oriental 
Scops Owl 

Otus sunia ឪឡពូប
(លលកេខម ច
) 

   x,z DDF,
SW 

H Chhin 2014 

 Spot-bellied 
Eagle Owl 

Bubo 
nipalensis 

ទីទុយធំៃ្រព  (Lao
,Tha
i) 

L 
Kno
wn 

?? ?? Ca.
Tr 

Camera trap 
2014 

 Brown Fish 
Owl 

Ketupa 
zeylonensis 

ទីទុយ្រតី
ថង សេ ន ត 

 (Lao
,Tha
i) 

N-
Thr. 

x,z SE,D
DF 

H Chhin 2014 
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 Spotted 
Wood Owl 

Strix 
seloputo 

េមៀមធំវ ូ  (Lao
), 
Thai 

 z SW H Chhin 2014 

 Collared 
Owlet 

Glaucidium 
brodiei 

េមៀមតូចែភនក
បួន 

   x,y,
z 

DDF,
SE,S
W 

S,H
,C 

Chhin 2014 

 Spotted 
Owlet 

Athene 
brama 

េមៀមតូច
្រសុក 

   y DDF S,H Chhin 2014 

Frogmouths (Podargidae) & 
Nightjars (Caprimulgidae) 

              p 

 Great Eared 
Nightjar 

Eurostopod
us macrotis 

ពព្ល ក់ធំ    x,y DDF, 
SE 

H,S Chhin 2014 

 Large-tailed 
Nightjar 

Caprimulgu
s macrurus 

ពព្ល ក់ចង់    x,y DDF H Chhin 2014 

 Indian 
Nightjar 

Caprimulgu
s asiaticus 

ពព្ល ក់តូច    x,y DDF H,S Chhin 2014 

 Savanna 
Nightjar 

Caprimulgu
s affinis 

ពព្ល ក់ជូវចិ    z DDF H,S Chhin 2014 

Treeswifts (Hemiprocnidae) & 
Swifts (Apodidae) 

              p 

 Crested 
Treeswift 

Hemiprocne 
coronata 

្រតេចៀកកំ
ៃ្រព 

   x SE S Chhin 2014 

 [Germain's] 
Swiflet 

Aerodramus 
[germani] 

្រតេចៀកកំ
តូចសំបុកស
ឮ 

  L 
Kno
wn 

x DDF S Chhin 2014 

 White-
throated 
Needletail 

Hirundapus 
caudacutus 

្រតេចៀកកំធំ
បំពង់កស 

   x DDF S Chhin 2014 

 Silver-
backed 
Needletail 

Hirundapus 
cochinchine
nsis 

្រតេចៀកកំធំ
ខនងែ្រពក 

   y DDF  Chhin 2014 

 Brown-
backed 
Needletail 

Hirundapus 
giganteus 

្រតេចៀកកំធំ
ខនងេ ន ត 

   x DDF S Chhin 2014 

 Asian Palm 
Swift 

Cypsiurus 
balasiensis 

្រតេចៀកកំ
េខម េដើមេ ន ត 

   x,y,
z 

SE,D
DF 

S Chhin 2014 

 House Swift Apus affinis ្រតេចៀកកំ
េខម ចុងខនងស 

   x DDF S Chhin 2014 

Trogons (Trogonidae) & Rollers 
(Coraciidae)   

              p 

 Orange-
breasted 
Trogon 

Harpactes 
oreskios 

្រតហគនេពះ
េលឿង 

   x,y,
z 

SE,D
DF,S
W 

S Chhin 2014 

 Indian Roller Coracias 
benghalensi
s 

ទវេខៀវ    x,y,
z 

DDF H,S Chhin 2014 

 Dollarbird Eurystomus 
orientalis 

ទវៃ្រព    y SE S,H Chhin 2014 

Kingfishers 
(Alcedinidae) 

                p 
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 Banded 
Kingfisher 

Lacedo 
pulchella 

កដបៃ្រព    x,z SW,S
E 

S,H Chhin 2014 

 Stork-billed 
Kingfisher 

Pelargopsis 
capensis 

ងវកក    z SW S,H Chhin 2014 

 White-
throated 
Kingfisher 

Halcyon 
smyrnensis 

កដប្រទូងស    x,y,
z 

DDF,
SW 

S Chhin 2014 

 Blue-eared 
Kingfisher 

Alcedo 
meninting 

ចចត
្រតេចៀកេខៀវ 

   x,z DDF,
SE 

S Chhin 2014 

 Common 
Kingfisher 

Alcedo 
atthis 

ចចត្រកឹម    z SW S Chhin 2014 

 Pied 
Kingfisher 

Ceryle rudis កដបេខម ស  Lao N-
Thr. 

z SW S Chhin 2014 

Bee-eaters 
(Meropidae) 

                p 

 Little Green 
Bee-eater 

Merops 
orientalis 

្រតេដវតូច    x,y,
z 

DDF,
SW 

S Chhin 2014 

 Blue-tailed 
Bee-eater 

Merops 
philippinus 

្រតេដវកបល
ៃបតង 

 (Lao
) 

 x,y DDF S Chhin 2014 

 Chestnut-
headed Bee-
eater 

Merops 
leschenaulti 

្រតេដវកបល
េ ន ត 

   x,y,
z 

DDF S Chhin 2014 

Hoopoes (Upupidae) & Hornbills 
(Bucerotidae) 

              p 

 Common 
Hoopoe 

Upupa 
epops 

បគូ    x,y,
z 

DDF,
SW 

S,H Chhin 2014 

 Oriental Pied 
Hornbill 

Anthracocer
os 
albirostris 

េកងកងតូច
សេខម  

   x,z SW,
DDF 

H,S Chhin 2014 

 Great 
Hornbill 

Buceros 
bicornis 

េកងកងធំ G
N
T 

Lao, 
(Tha
i) 

Thre
at. 

x,y,
z 

DDF,
SE,E
F,SW 

H,S Chhin 2014 

 Wreathed 
Hornbill 

Aceros 
undulatus 

ព្វ ំង  Lao, 
(Tha
i) 

Thre
at. 

x EF H,S Chhin 2014 

Barbets 
(Megalaimidae) 

                p 

 Lineated 
Barbet 

Megalaima 
lineata 

េប៉លេ ក
កបល
្រពែលត 

   x,y,
z 

DDF S,H Chhin 2014 

 Blue-eared 
Barbet 

Megalaima 
australis 

េប៉លេ ក
ថង សេខម  

   y SE  Chhin 2014 

 Coppersmith 
Barbet 

Megalaima 
haemaceph
ala 

េប៉លេ ក
អំបុក 

   x,y,
z 

DDF,
OP 

H,S Chhin 2014 

Wrynecks, Piculets & 
Woodpeckers (Picidae) 

              p 

 Eurasian 
Wryneck 

Jynx 
torquilla 

្រតេសះកទន់    y DDF S Chhin 2014 

 Heart-
spotted 
Woodpecker 

Hemicircus 
canente 

្រតេសះតូច    y DDF S,H Chhin 2014 
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ពពលបំពង
កស 

 Rufous-
bellied 
Woodpecker 

Hypopicus 
hyperythrus 

្រតេសះេពះ
េ ន ត 

 Thai L 
Kno
wn 

y DDF S,H Chhin 2014 

 Grey-capped 
Pygmy 
Woodpecker 

Dendrocopo
s 
canicapillus 

្រតេសះេខម
សតូច 

   y DDF,
SE 

S,H Chhin 2014 

 Spot-
breasted 
Woodpecker 

Dendrocopo
s analis 

្រតេសះេខម
សអងកន់េពះ 

 (Lao
) 

 y DDF S Chhin 2014 

 Yellow-
crowned 
Woodpecker 

Dendrocopo
s 
mahrattensi
s 

្រតេសះេខម
សកបល
េលឿង 

 Lao,
Thai 

L 
Kno
wn 

y DDF S Chhin 2014 

 White-
bellied 
Woodpecker 

Dryocopus 
javensis 

្រតេសះធំ
េពះស 

 (Lao
,Tha
i) 

N-
Thr. 

y DDF S,H Chhin 2014 

 Lesser 
Yellownape 

Picus 
chlorolophu
s 

្រតេសះ
កំេប៉យ
េលឿងតូច 

   x,y DDF S,H Chhin 2014 

 Laced 
Woodpecker 

Picus 
vittatus 

្រតេសះ
ៃបតងកបល
្រកហម 

   y DDF,
SE 

S,H Chhin 2014 

 Streak-
throated 
Woodpecker 

Picus 
xanthopyga
eus 

្រតេសះ
ៃបតងកឆនូត 

 (Lao
), 
Thai 

 y DDF S,H Chhin 2014 

 Black-
headed 
Woodpecker 

Picus 
erythropygi
us 

្រតេសះ
ៃបតងកបល
េខម  

   y DDF S,H Chhin 2014 

 Grey-headed 
Woodpecker 

Picus canus ្រតេសះ
ៃបតងកបល
្របេផះ 

   y DDF S,H Chhin 2014 

 Common 
Flameback 

Dinopium 
javanense 

្រតេសះេភ្លើ
ងធំ 

   x,y,
z 

DDF,
SE 

S,H Chhin 2014 

 Greater 
Flameback 

Chrysocola
ptes lucidus 

្រតេសះេភ្លើ
ងតូច 

   y DDF S,H Chhin 2014 

 Rufous 
Woodpecker 

Microptern
us 
brachyurus 

្រតេសះេ ន ត
ចំពុះេខម  

   x,y DDF,
SE 

S,H Chhin 2014 

 Great Slaty 
Woodpecker 

Mulleripicu
s 
pulverulent
us 

្រតេសះធំ
្របេផះ 

G
T-
V
u 

(Tha
i) 

N-
Thr. 

x,y DDF S,H Chhin 2014 

Broadbills 
(Eurylaimidae) 

                p 
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 Black-and-
red Broadbill 

Cymbirhync
hus 
macrorhync
hos 

សត្វចំពុះធំ
េខម ្រកហម 

 Thai N-
Thr. 

z SE,S
W 

S Chhin 2014 

 Banded 
Broadbill 

Eurylaimus 
javanicus 

សត្វចំពុះធំ
េលឿង្រកេម ៉

   y,z SE S Chhin 2014 

 Dusky 
Broadbill 

Corydon 
sumatranus 

សត្វចំពុះធំ
កស 

   y DDF S,H Chhin 2014 

Pittas (Pittidae)                 p 

 Blue-rumped 
Pitta 

Pitta soror ប៉ក់េខទ វចុង
ខនងេខៀវ 

 (Lao
), 
Thai 

L 
Kno
wn 

z SE H Chhin 2014 

 Bar-bellied 
Pitta 

Pitta elliotii ប៉កេខទ វ
េពះបងកង់ 

 (Lao
), 
Thai 

L 
Kno
wn 

x SE S Chhin 2014 

 Hooded Pitta Pitta 
sordida 

ប៉ក់េខទ វបន្តូ
លកបល
េ ន ត 

   z SE S,H Chhin 2014 

 Blue-winged 
Pitta 

Pitta 
moluccensis 

ប៉ក់េខទ វ
្ល បេខៀវ 

   x,z DDF S,H Chhin 2014 

Gerygone (Acanthizidae), Flycatcher-shrike and 
Woodshrikes (Tephrodornithidae) 

            p 

 Bar-winged 
Flycatcher-
shrike 

Hemipus 
picatus 

អល់ែអក
្ល បេខម ឆនូត 

   x  S Chhin 2014 

 Large 
Woodshrike 

Tephrodorn
is gularis 

អល់ែអក
មធយម 

   y DDF S Chhin 2014 

 Common 
Woodshrike 

Tephrodorn
is 
pondicerian
us 

អល់ែអកតូច    y,z DDF S,H Chhin 2014 

Woodswallows (Artamidae) & 
Ioras (Aegithinidae) 

              p 

 Common 
Iora 

Aegithina 
tiphia 

េចកេច ្ល ប
េខម ស 

   x,y,
z 

DDF,
SE,O
F 

S,H Chhin 2014 

 Great Iora Aegithina 
lafresnayei 

េចកេច ្ល ប
េខម  

   x  S Chhin 2014 

Cuckooshrikes & Minivets 
(Campephagidae) 

              p 

 Large 
Cuckooshrik
e 

Coracina 
macei 

អល់ែអកធំ    y DDF S Chhin 2014 

 Indochinese 
Cuckooshrik
e 

Coracina 
polioptera 

អល់ែអក
្ល ប្របេផះ 

   x,y EF,D
DF 

S,H Chhin 2014 

 Black-
winged 
Cuckooshrik

Coracina 
melaschisto
s 

អល់ែអក
្ល បេខម  

   y SE S Chhin 2014 
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e 

 Swinhoe's 
Minivet 

Pericrocotu
s 
cantonensis 

េចកេទស
្របេផះស 

   y DDF S Chhin 2014 

 Ashy 
Minivet 

Pericrocotu
s 
divaricatus 

េចកេទសេខម
ស 

   y DDF S Chhin 2014 

 Small 
Minivet 

Pericrocotu
s 
cinnamome
us 

េចកេទសតូច    y DDF S Chhin 2014 

 Scarlet 
Minivet 

Pericrocotu
s speciosus 

េចកេទសធំ    y DDF S Chhin 2014 

Whistlers (Pachycephalidae) & 
Shrikes (Laniidae) 

              p 

 Brown 
Shrike 

Lanius 
cristatus 

ចបដូន
លេ ន ត 

   y DDF S,H Chhin 2014 

 Burmese 
Shrike 

Lanius 
collurioides 

ចបដូ ល
ខនងេ ន តទំុ 

   y DDF S Chhin 2014 

 Long-tailed 
Shrike 

Lanius 
schach 

ចបដូន
លកនទុយ

ែវង 

  L 
Kno
wn 

y DDF S Chhin 2014 

Orioles 
(Oriolidae) 

                p 

 Black-naped 
Oriole 

Oriolus 
chinensis 

េចកទំុ
កញច ឹងកេខម  

   y,z DDF,
SE 

S,H Chhin 2014 

 Black-
hooded 
Oriole 

Oriolus 
xanthornus 

េចកទំុកបល
េខម  

   x,y,
z 

DDF,
SE 

S,H Chhin 2014 

Drongos 
(Dicruridae) 

                p 

 Black 
Drongo 

Dicrurus 
macrocercu
s 

អេនទបេខម     x,y,
z 

DDF H,S Chhin 2014 

 Ashy Drongo Dicrurus 
leucophaeus 

អេនទប្របេផះ    x DDF S,H Chhin 2014 

 Bronzed 
Drongo 

Dicrurus 
aeneus 

អេនទបេខម
េផ្លក 

   z SE S,H Chhin 2014 

 Lesser 
Racket-tailed 
Drongo 

Dicrurus 
remifer 

អេនទបរ ំ
េយលភនំ 

   x,y,
z 

DDF,
SE 

S,H Chhin 2014 

 Hair-crested 
Drongo 

Dicrurus 
hottentottus 

អេនទប
កំេប៉យែខ  

   z DDF C Chhin 2014 

 Greater 
Racket-tailed 
Drongo 

Dicrurus 
paradiseus 

អេនទបទងក
ៃ្រន្ត 

   z DDF H Chhin 2014 

Fantails 
(Rhipiduridae) 

                p 
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 White-
browed 
Fantail 

Rhipidura 
aureola 

កញជ ក់ ្ល
ចិេញច ើមស 

 Thai  y,z DDF S,H Chhin 2014 

 Pied Fantail Rhipidura 
javanica 

កញជ ក់េខម ស    x,z DDF H,S Chhin 2014 

Monarchs & Paradise Flycatchers 
(Monarchidae) 

              p 

 Black-naped 
Monarch 

Hypothymis 
azurea 

សត្វសួគ៌
េខៀវ 

   x,y,
z 

DDF,
SE 

S,H
,C 

Chhin 2014 

 Asian 
Paradise-
flycatcher 

Terpsiphone 
paradisi 

សត្វសួគ៌
សីុ 

   x,z SE,S
W 

S,H Chhin 2014 

Jays, Magpies, Treepies & Crows 
(Corvidae) 

              p 

 Eurasian Jay Garrulus 
glandarius 

ឆ្អងឆ្អតខ្លួន
េ ន ត 

   y,z DDF S,H Chhin 2014 

 Red-billed 
Blue Magpie 

Urocissa 
erythrorhyn
cha 

ឆ្អងឆ្អតេខៀវ    x,z DDF S,H Chhin 2014 

 Rufous 
Treepie 

Dendrocitta 
vagabunda 

ឆ្អងឆ្អតេលឿង    y DDF S,H Chhin 2014 

 Racket-tailed 
Treepie 

Crypsirina 
temia 

្រតមក់ខ្ល ៃ្រព    y,z DDF,
SW 

S Chhin 2014 

 Southern 
Jungle Crow 

Corvus 
macrorhync
hos 

ែក្អកេគក    x,z DDF,
SW 

S Chhin 2014 

Canary-flycatchers 
(Stenostiridae) & Typical Tits 
(Paridae) 

              p 

 Grey-headed 
Canary-
flycatcher 

Culicicapa 
ceylonensis 

ចបសីុរយុ
េលឿងកបល
្របេផះ 

   y SE S,H Chhin 2014 

 Grey Tit Parus 
cinereus 

ចបសំបក
េឈើឆនូត្រទូង
េខម  

   y DDF S,H Chhin 2014 

Larks (Alaudidae)                 p 

 Indochinese 
Bushlark 

Mirafra 
erythroceph
ala 

្រកូចេ ម
្ល បេ ន ត 

   y,z DDF S Chhin 2014 

Bulbuls 
(Pycnonotidae) 

                p 

 Black-
headed 
Bulbul 

Pycnonotus 
atriceps 

ពពិចកបល
េខម  

   y,z DDF,
SE 

S,H Chhin 2014 

 Black-
crested 
Bulbul 

Pycnonotus 
flaviventris 

ពពិចកបល
កំេប៉យេខម  

   x,y,
z 

DDF,
SE 

S,H Chhin 2014 

 Red-
whiskered 
Bulbul 

Pycnonotus 
jocosus 

ពពិច្រតេចៀក
្រកហមស 

 (Tha
i) 

 z SW S Chhin 2014 
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 Sooty-
headed 
Bulbul 

Pycnonotus 
aurigaster 

ពពិចកបល
េខម ចុងខនងស 

   y,z DDF,
SE 

S,H
,C 

Chhin 2014 

 Stripe-
throated 
Bulbul 

Pycnonotus 
finlaysoni 

ពពិចពុកមត់
េលឿង 

   x DDF S,H
,C 

Chhin 2014 

 Yellow-
vented 
Bulbul 

Pycnonotus 
goiavier 

ពពិច្រកច
(ចប្រកច) 

   x,y,
z 

DDF S,H Chhin 2014 

 Streak-eared 
Bulbul 

Pycnonotus 
blanfordi 

ពពិច្រតេចៀក
ឆនូត 

   y,z DDF,
SE 

S,H
,C 

Chhin 2014 

 Puff-throated 
Bulbul 

Alophoixus 
pallidus 

ពពិចបំពង់ក
ស្រទូងេលឿង
ចស់ 

   x,y,
z 

DDF,
SE 

S,H Chhin 2014 

Martins & 
Swallows 
(Hirundinidae) 

                p 

 Common/Pal
e Sand 
Martin 

Riparia 
riparia/dilut
a 

្រតេចៀកកំ
្របេផះ ល
ទំនប 

   z SW S Chhin 2014 

 Barn 
Swallow 

Hirundo 
rustica 

្រតេចៀកកំ
េខម ្រសុក 

   z SW S Chhin 2014 

 Red-rumped 
Swallow 

Cecropis 
daurica 

្រតេចៀកកំ
េខម េ ន តតូច 

   z SW S Chhin 2014 

Leaf Warblers & Seicercus 
Warblers (Phylloscopidae) 

              p 

 Dusky 
Warbler 

Phylloscopu
s fuscatus 

ចបដូន
ស្លឹកពណ៌
េ្រចះតូច 

   y DDF S Chhin 2014 

 Radde's 
Warbler 

Phylloscopu
s schwarzi 

ចបដូន
ស្លឹកពណ៌
េ្រចះធំ 

   z DDF S Chhin 2014 

 Arctic 
Warbler 

Phylloscopu
s borealis 

ចបដូន
ស្លឹក ក់ទិក 

   y,z SE,E
F,DD
F,SW 

S,H Chhin 2014 

 Two-barred 
Warbler 

Phylloscopu
s 
plumbeitars
us 

ចបដូន
ស្លឹកឆនូត ្ល ប
ពីរ 

   z SE,S
W 

S Chhin 2014 

 Pale-legged 
Leaf Warbler 

Phylloscopu
s tenellipes 

ចបដូន
ស្លឹកេជើង
្របែលត 

   z SW S Chhin 2014 

 Plain-tailed 
Warbler 

Seicercus 
soror 

ចបដូន    y SE S Chhin 2014 
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ស្លឹកកនទុយតំ
ប 

Acrocephalus 
warblers 
(Acrocephalidae) 

                p 

 Oriental 
Reed 
Warbler 

Acrocephal
us orientalis 

ចបដូន
េ ម ធំ 

   y,z OP S Chhin 2014 

 Thick-billed 
Warbler 

Acrocephal
us aedon 

ចបដូន
េ ម ចំពុះធំ 

   y DDF S Chhin 2014 

Grasshopper Warblers & 
Grassbirds (Locustellidae) 

              p 

 Lanceolated 
Warbler 

Locustella 
lanceolata 

ចបដូន
េ ម ឆនូតខនង 

   y,z DDF S Chhin 2014 

 Striated 
Grassbird 

Megalurus 
palustris 

ចប្រកុក  (Tha
i) 

 y DDF S Chhin 2014 

Cisticolas, Prinias & Tailorbirds  
(Cisticolidae) 

              p 

 Brown Prinia Prinia 
polychroa 

ចបដងកូវធំ    y,z DDF,
OP 

S,H Chhin 2014 

 Rufescent 
Prinia 

Prinia 
rufescens 

ចបដងកូវ
្ល បពណ៌

េ្រចះ 

   y,z DDF S,H Chhin 2014 

 Grey-
breasted 
Prinia 

Prinia 
hodgsonii 

ចបដងកូវ្រទូង
្របេផះ 

   y,z DDF S Chhin 2014 

 Plain Prinia Prinia 
inornata 

ចបដងកូវ
ចិេញច ើមស 

   y,z DDF S Chhin 2014 

 Common 
Tailorbird 

Orthotomus 
sutorius 

ចបេតត
្រសុក 

   x,y,
z 

DDF.
OP 

H,S Chhin 2014 

 Dark-necked 
Tailorbird 

Orthotomus 
atrogularis 

ចបេតតៃ្រព    z SW S Chhin 2014 

Scimitar Babblers 
& allies 
(Timaliidae) 

                p 

 White-
browed 
Scimitar 
Babbler 

Pomatorhin
us 
schisticeps 

ចបដូន
ៃ្រពចំពុះ
េកងេលឿង 

   z SE,S
W 

S Chhin 2014 

 Rufous-
fronted 
Babbler 

Stachyridop
sis rufifrons 

ចបដូន
ៃ្រពថង ស់
េ្រចះ 

  R 
Ran
ge 

z SE,S
W 

S Chhin 2014 

 Pin-striped 
Tit Babbler 

Macronous 
gularis 

ចបដូន
ៃ្រពបំពង់ក
េលឿង 

   x,y,
z 

SE,D
DF,S
W 

S,H
,C 

Chhin 2014 



180 
 

 Chestnut-
capped 
Babbler 

Timalia 
pileata 

ចបដូន
ៃ្រពបំពង់កស 

   y,z DDF,
SW 

S Chhin 2014 

Fulvettas, Wren-Babblers & allies 
(Pellorneidae) 

              p 

 Black-
browed 
Fulvetta 

Alcippe 
grotei 

ចនដូន
ៃ្រពចិេញច ើម
ែវង 

 (Tha
i) 

 z SE S Chhin 2014 

 Abbott's 
Babbler 

Malacocincl
a abbotti 

ចបដូន
ៃ្រពចំពុះធំ 

   z SW S,H
,C 

Chhin 2014 

 Scaly-
crowned 
Babbler 

Malacopter
on cinereum 

ចបដូន
ៃ្រពបន្តូល
កបល្រសក 

   x,y SE,D
DF 

S,H
,C 

Chhin 2014 

 Puff-throated 
Babbler 

Pellorneum 
ruficeps 

ចបដូន
ៃ្រពបំពង់ក
េប៉ង 

   x,y,
z 

SE,D
DF 

S,H
,C 

Chhin 2014 

Laughingthrushes, Siva & Mesia 
(Leiothrichidae) 

              p 

 White-
crested 
Laughingthr
ush 

Garrulax 
leucolophus 

ចកវក៉
កំេប៉យស 

   x,y SE,D
DF,S
W 

H,S Chhin 2014 

 Lesser 
Necklaced 
Laughingthr
ush 

Garrulax 
monileger 

ចកវក៉វណ័្ឌ
្រទូងេខម  

   z SE S Chhin 2014 

Fairy-bluebirds (Irenidae) & 
Nuthatches (Sittidae) 

              p 

 Asian Fairy-
bluebird 

Irena puella េចកទំុេខៀវ    x,y,
z 

SE S,H
,C 

Chhin 2014 

 Neglected 
Nuthatch 

Sitta 
neglecta 

ចបសំបក
េឈើេពះ
េ្រចះ 

   y,z SE,D
DF 

S Chhin 2014 

 Velvet-
fronted 
Nuthatch 

Sitta 
frontalis 

ចបសំបក
េឈើចំពុះ
្រកហម 

   y,z SE S Chhin 2014 

Mynas & Starlings 
(Sturnidae) 

                p 

 Golden-
crested Myna 

Ampeliceps 
coronatus 

រកិែកវ
កបលេលឿង 

 (Lao
,Tha
i) 

 z SE S Chhin 2014 

 Common 
Hill Myna 

Gracula 
religiosa 

រកិែកវវង  (Tha
i) 

 y,z SE,D
DF 

S,H Chhin 2014 

 White-
vented Myna 

Acridothere
s grandis 

រកិែកវ
្រកបី( ជ
្រកបី) 

   y,z DDF S Chhin 2014 
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 Common 
Myna 

Acridothere
s tristis 

រកិែកវ
េគ( ជេគ) 

   x,y,
z 

DDF S,H Chhin 2014 

 Vinous-
breasted 
Myna 

Acridothere
s 
burmannicu
s 

កេ្រញច ក្រទូង
េ ន ត 

   y DDF S Chhin 2014 

 Black-
collared 
Starling 

Gracupica 
nigricollis 

្រគលីង្រគ
េ ង(ក
េ្រញ ចវណ្ឌ
កេខម ) 

   x,y,
z 

DDF S Chhin 2014 

 Chestnut-
tailed 
Starling 

Sturnus 
malabaricus 

កេ្រញច ច
កនទុយេ ន ត 

   y,z DDF S Chhin 2014 

Thrushes, Cochoas & Shortwings 
(Turdidae) 

              p 

 Dusky 
Thrush 

Turdus 
eunomus 

ពពិចថម្រទូង
បន្តក់ 

   y DDF S Chhin 2014 

Robins, Forktails, Chats & Rock 
Thrushes (Muscicapidae) 

              p 

 Oriental 
Magpie 
Robin 

Copsychus 
saularis 

្វ េចក្រសុក    y DDF S,H Chhin 2014 

 White-
rumped 
Shama 

Copsychus 
malabaricus 

្វ េចកៃ្រព    x,z DDF S,H
,C 

Chhin 2014 

 Eastern 
Stonechat 

Saxicola 
maurus 

ពពិចេ មម
្រតេចៀកស 

   y DDF S,H Chhin 2014 

 Pied 
Bushchat 

Saxicola 
caprata 

ពពិចេ ម ខនង
ស 

   z DDF S Chhin 2014 

 Blue Rock-
thrush 

Monticola 
solitarius 

ពពិចថមេខៀវ    y,z SE,D
DF,S
W 

S,H Chhin 2014 

 White-
throated 
Rock-thrush 

Monticola 
gularis 

ពពិចថម
បំពង់កស 

   z SE S Chhin 2014 

Flycatchers & 
allies 
(Muscicapidae) 

                p 

 Asian Brown 
Flycatcher 

Muscicapa 
dauurica 

ចបសីុរយុ
េ ន តៃ្រព 

   y,z OP S,H Chhin 2014 

 Yellow-
rumped 
Flycatcher 

Ficedula 
zanthopygia 

ចបសីុរយុ
ចុងខនងេលឿង 

   y,z SE,S
W 

H Chhin 2014 

 Taiga 
Flycatcher 

Ficedula 
albicilla 

ចបសីុរយុ
េ ន ត្រសុក 

   y,z DDF,
SE 

S,H Chhin 2014 

 Verditer 
Flycatcher 

Eumyias 
thalassinus 

ចបសីុរយុ
ពណ៌ទឹកស

   y SE S,C Chhin 2014 
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មុ្រទ 

 Hainan Blue 
Flycatcher 

Cyornis 
hainanus 

ចបសីុរយុ
េខៀវៃហ
ន 

   y,z SE S,C Chhin 2014 

 Tickell's 
Blue 
Flycatcher 

Cyornis 
tickelliae 

ចបសីុរយុ
េខៀវ ល
ទំនប 

   z SE,S
W 

S Chhin 2014 

 Blue-
throated 
Flycatcher 

Cyornis 
rubeculoide
s 

ចបសីុរយុ
េខៀវបំពង់ក
េខៀវ 

   x,z SE S,H
,C 

Chhin 2014 

Leafbirds 
(Chloropseidae) 

                p 

 Blue-winged 
Leafbird 

Chloropsis 
cochinchine
nsis 

េចកខចី ្ល ប
េខៀវ 

   y,z SE S Chhin 2014 

 Golden-
fronted 
Leafbird 

Chloropsis 
aurifrons 

េចកខចីថង ស
េភ្លើង 

   x,y SE,D
DF 

S Chhin 2014 

Flowerpeckers 
(Dicaeidae) 

                p 

 Thick-billed 
Flowerpecke
r 

Dicaeum 
agile 

ចបកន្លង់
ចំពុះធំ 

   z SE S,H Chhin 2014 

 Yellow-
vented 
Flowerpecke
r 

Dicaeum 
chrysorrheu
m 

ចបកន្លង់គូថ
េលឿង 

   y,z SE S,H Chhin 2014 

 Scarlet-
backed 
Flowerpecke
r 

Dicaeum 
cruentatum 

ចបកន្លង់ច
ខនង្រកហម 

   x,y,
z 

DDF,
OP 

S Chhin 2014 

Sunbirds & 
Spiderhunters 
(Nectariniidae) 

                p 

 Ruby-
cheeked 
Sunbird 

Chalcopari
a 
singalensis 

ចបកន្លង់
បំពង់្រកហម 

   y,z SE S Chhin 2014 

 Brown-
throated 
Sunbird 

Anthreptes 
malacensis 

ចបកន្លង់
បំពង់កេ ន ត
ចស់ 

   x,z DDF S Chhin 2014 

 Van 
Hasselt's 
Sunbird 

Leptocoma 
brasiliana 

ចបកន្លង់
្រទូង្រកហម 

   z SE S Chhin 2014 

 Purple 
Sunbird 

Cinnyris 
asiaticus 

ចបកន្លង់
េខៀវចស់ 

   x SE,D
DF 

S Chhin 2014 

 Olive-backed 
Sunbird 

Cinnyris 
jugularis 

ចបកន្លង់
ពណ៌អូលីវ 

   y,z SE,S
W 

S,H Chhin 2014 
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 Little 
Spiderhunter 

Arachnothe
ra 
longirostra 

ចបពីងពង
តូច 

   z SE,S
W 

S Chhin 2014 

Sparrows 
(Passeridae) 

                p 

 Plain-backed 
Sparrow 

Passer 
flaveolus 

ចប្រសុក    y,z DDF,
OP 

S Chhin 2014 

 Eurasian 
Tree 
Sparrow 

Passer 
montanus 

ចបផទះ    y,z OP S Chhin 2014 

Weavers 
(Ploceidae) 

                p 

 Baya Weaver Ploceus 
philippinus 

ចបពូក្រទូង
េ ន ត ត 

 (Lao
,Tha
i) 

N-
Thr. 

y DDF S Chhin 2014 

Avadavat, Munias & 
Parrotfinches (Estrildidae) 

              p 

 White-
rumped 
Munia 

Lonchura 
striata 

ចបច្រងកង់
ចុងខនងស 

   z DDF,
OP 

S Chhin 2014 

 Scaly-
breasted 
Munia 

Lonchura 
punctulata 

ចបច្រងកង់
្រទូង្រសក 

   z OP S Chhin 2014 

Wagtails & Pipits 
(Motacillidae) 

                p 

 Forest 
Wagtail 

Dendronant
hus indicus 

ខទប់ដីៃ្រព    y,z DDF,
OP 

S Chhin 2014 

 Eastern 
Yellow 
Wagtail 

Motacilla 
tschutschen
sis 

ខទប់ដីេពះ
េលឿង 

   y,z SW S Chhin 2014 

 Paddyfield 
Pipit 

Anthus 
rufulus 

្រកូចអិន ល
ែ្រសតូច 

   y,z OP S Chhin 2014 

 Olive-backed 
Pipit 

Anthus 
hodgsoni 

្រកូចអិនខនង
ពណ៌អូលីវ 

   y DDF S Chhin 2014 

Buntings 
(Emberizidae) 

                p 

 Yellow-
breasted 
Bunting 

Emberiza 
aureola 

ចបៃ្រពែវង
េពះេលឿង 

G
T-
V
u 

(Tha
i) 

N-
Thr. 

y DDF,
OP 

S Chhin 2014 
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អងគករវនីរក៉អ់ន្តរជតិ 
គេ្រមងគ្ំរទៃ្រពេឈើ� នងិជីវច្រមុះរបស់USAID 
បនទបេ់លខ�៥៨៨ � គរ �F មជឈមណ្ឌ លភនេំពញ  

ទី្រកុងភនេំពញ ្របេទសកមពុជ 
ទូរស័ពទេលខ៖�+855 (0)23 220 714 

infosfb@winrock.org  

អងគករអភរិក អន្តរជតិ 
្របអបសំ់បុ្រតេលខ៖១៣៥៦ 
ទី្រកុងភនេំពញ ្របេទសកមពុជ 

ទូរស័ពទេលខ +855 (023) 214 627 

info-cicambodia@conservation.org     
www.conservation.org 


