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អារម�កថា 

ករបពុំលបរសិ� ន គឺជាប�� មួយដ៏សខំន់របស់្របេទសទូទងំសកលេលក ជា

ពិេសស្របេទសកពុំងអភិវឌ្ឍន៍ ែដលក�ុងេនាះមាន្របេទសកម�ុជាផងែដរ។ េហតុដូេច�ះេហយ

េយងទងំអស់គា� ្រត�វែតចូលរួមេដះ្រសយ េដម្បកីត់បន�យករបពុំលបរសិ� ន និងែថរក្សោ 

បរសិ� ន េ្រពះករយល់ដឹងពីករបពុំលបរសិ� នរបស់្របជាជនមិនទន់បានទូលទូំលយេន

េឡយ។ េខត�តែកវ គឺជាេខត�មួយែដល្របជាជនភាគេ្រចន្របកបរបរកសិកម� ែដលជាកត� េធ�

ឲ្យងយទទួលរងេ្រគាះពីករបពុំលទឹក ដី និងខ្យល់ ែដលបង�េឡងតមរយៈសកម�ភាពដូចជា

ករេបាះសំរមេចល ករេ្រប្របាស់ជីគីមី និងថា� ពុំលគីមីកសិកម� ទងំេនះបង�ឲ្យមានករ

បពុំលបរសិ� ន និងបផំា� ញទីជ្រមក។ 

អង�ករជីវតិសត�ស� បអន�រជាតិកម�វធិី្របចកំម�ុជា បាននឹងកពុំងអនុវត�ន៍គេ្រមាងែដល

មានេឈ� ះថា អភិរក្ស និងអប់របំរសិ� នេដម្បជីា្របេយាជន៍សត�េ្រក�ល និងសហគមន៍មូលដ� ន 

Conservation and Environmental Education for Sarus Crane and Local Communities 

(SATO YAMA UMI Project) ែដលគា្ំរទថវកិេដយមូលនិធិអភិរក្សធម�ជាតិេខដិនរនិ

 (Keidanren Nature Conservation Fund KNCF)។  គេ្រមាងេនះមានេគាលបណំងករពរ        

ទីជ្រមករកចណីំរបស់សត�េ្រក�ល ែដលកពុំងទទួលរងករគរំមកែំហងេលពិភពេលក និង

ធានាថាេសវ ែដលផ�ល់េដយ្របព័ន�េអកូឡូសីុៃនតបំន់ដីេសមេនះេនែតបន�្រទ្រទង់ដល់

ជីវភាពសហគមន៍ែដលមានមូលដ� នេនក�ុង និងជិតតបំន់ករពរេទសភាពបឹងែ្រពកេល� ។ 

កុមារ និងសលេរៀន ែដលមានមូលដ� នេនជាប់តបំន់ករពរេទសភាពបឹងែ្រពកេល�  គឺ

ជា្រក�មេគាលេដរបស់គេ្រមាងក�ុងករបេ�� �បករយល់ដឹងអពីំបរសិ� ន និងករអភិរក្សសត� 

េ្រក�ល។ 
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េសៀវេភករអប់របំរសិ� ន និងអភិរក្សសត�េ្រក�លេនះេរៀបចជំាេលកដបូំងេដយអង�ករ

ម�ប់ៃបតងស្រមាប់អប់រសិំស្សោនុសិស្សសលបឋមសិក្សោ ស�ិតេនជិតតបំន់ករពរេទសភាព

អន�ង់្រពីងក�ុង្រសុកកពំង់្រតច េខត�កពំត េ្រកមកិច�សហករជាមួយអង�ករេវទិកអប់របំរសិ� ន

ៃន្របេទសជប៉ុន (Japan Environmental Education Forum JEEF) េដយទទួលបានករគា្ំរទថវកិ

ពី មូលនិធិបរសិ� នមតីសុ៊យ (Mitsui Environmental Fund) ៃន្របេទសជប៉ុន។ អង�ករជីវតិសត�

ស� បអន�រជាតិកម�វធិី្របចកំម�ុជាបានទទួលករអនុ�� តពីអង�ករម�ប់ែបតង េដម្បេីធ�ករែក

ស្រម�លចនុំចមួយចនួំនរបស់េសៀវេភេនាះ េដម្បបីេ្រមដល់ករអប់របំរសិ� ន និងករអភិរក្ស

សត�េ្រក�លេនតបំន់ករពរេទសភាពបឹងែ្រពកេល� ក�ុងេខត�តែកវ។ េយងសង្ឃមឹថា េសៀវេភ

អប់របំរសិ� ន និងអភិរក្សសត�េ្រក�លេនះនឹងបេង�នករយល់ដឹងពីសរៈសខំន់ៃនតបំន់ដីេសម

បឹងែ្រពកេល�  និងជរុំញករចូលរួមក�ុងករករពរទីជ្រមក េដម្បរីក្សោបាននូវវត�មាន និងចនួំន

សត�េ្រក�លកន់ែតមានេ្រចនេឡងស្រមាប់កូនេចជនំាន់េ្រកយបានស� ល់។ 

 



                           

   
ស្រម�លេដយអង�ករជីវតិសត�ស� បអន�រជាតិកម�វធីិ្របចំកម�ុជា  
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េសច��ែថ�ងអំណរគណុ 

អង�ករជីវតិសត�ស� បអន�រជាតិកម�វធិី្របចកំម�ុជា សូមែថ�ងអណំរគុណយ៉ាង្រជាល

េ្រជចេំពះ Keidanren Nature Conservation Fund ែដលបានឧបត�ម�ជាថវកិស្រមាបក់រអនុវត�

ន៍គេ្រមាងអភិរក្ស និងអប់របំរសិ� នេដម្បជីា្របេយាជន៍សត�េ្រក�ល សហគមន៍មូលដ� ន សល

បឋមសិក្សោក�ុល្រជ� ំ និងសលបឋមសិក្សោសង�មមានជ័យ ៃនតបំន់ករពរេទសភាពបឹងែ្រពក

េល�  ្រសុកបូរជីលសរ េខត�តែកវ។ 

េលសពីេនះេទេទៀត េយងខ�ុសូំមែថ�ងអណំរគុណជាអេនកចេំពះករយិាល័យអប់រ ំ

យុវជន និងកីឡា ្រសុកបូរជីលសរ េខត�តែកវ ែដលបានគា្ំរទ និងសហករណ៍េដម្ប ី

ឲ្យគេ្រមាងេនះអចអនុវត�ន៍ និងដេំណ រករេទបាន្រពមទងំបានអនុ�� តឲ្យមានករប

េ�� �បកម�វធិីអប់របំរសិ� នេនះ េទក�ុងកម�វធិីសិក្សោរបស់សល េដម្បចូីលរួមចែំណកព្រងឹង

ែផ�កបណិំនជីវតិរបស់សិស្សោនុសិស្សែដលកពុំងសិក្សោេនសលបឋមសិក្សោទងំពីរខងេល

េនះ។  

សូមែថ�ងអណំរគុណចេំពះ អង�ករម�ប់ៃបតង និងករយិាល័យ អប់រ ំយុវជន និងកឡីា 

្រសុកកពំង់្រតច េខត�កពំត ែដលបានចង្រកងេសៀវេភអប់របំរសិ� ន និងអនុ�� តឲ្យអង�ករ

ជីវតិសត�ស� បអន�រជាតិកម�វធិី្របចកំម�ុជា អចេ្រប្របាស់ និងែកែ្របបែន�មឲ្យសម្រសបេទនឹង

បរបិទ ែផ�កអប់របំរសិ� ន និងអភិរក្សេនជុវំញិ និងក�ុងតបំនក់រពរេទសភាពបឹងែ្រពកេល�  

េដម្បេីលកកម�ស់ករយល់ដឹង និងចូលរួមករពរធនធានធម�ជាតិេនក�ុងតបំន់េនះ។  

សូមែថ�ងអណំរគុណដល់េលក េម៉ ឆុន ្របធានករយិាល័យអប់រ ំយុវជន និងកឡីា 

្រសុកបូរជីលសរ េលក ឈួន ខ�  នាយកសលបឋមសិក្សោក�ុល្រជ� ំេលក ហង់ សេរឿន នាយក

សលបឋមសិក្សោសង�មមានជ័យ និងេលក្រគ�អ�ក្រគ� ែដលបានផ�ល់អនុសសន៍មួយចនួំន

េដម្បែីកលម�េមេរៀនក�ុងេសៀវេភេនះ េ្រកយពីេធ�ករបេ្រង�នសកល្បងេដម្បឲី្យសម
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្រសបេទនឹងស� នភាពតបំន់ករពរេទសភាពបឹងែ្រពកេល�  និងមានភាពងយ្រសួល

ស្រមាប់កុមារ។ 

 ្រក�មពិនិត្យែកស្រម�លខ�ឹមសរេមេរៀនឲ្យសម្រសបេទតមស� នភាពតបំន់ករ

ករពរេទសភាពបឹងែ្រពកេល� ៖ 

េលក ប៊ូ វរសក្ស    នាយកកម�វធិីអង�ករជីវតិសត�ស� បអន�រជាតិ្របចកំម�ុជា  

េលក េអម សុផាណា  នាយក្របតិបត�ិអង�ករម�ប់ៃបតង 

េលក យ៉ាវ េណត   ម�ន�ីស្រមបស្រម�លអភិរក្សតបំនដ់ីេសម 

េលក សុខ លីអន   ជនួំយករគេ្រមាង 

េលក លី សម�ស័   ជនួំយករគេ្រមាង 
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េមេរៀនទី១               បរ�សា� ន 

១. បរសិ� នជាអ�?ី 

បរសិ� ន គឺជាអ�ីៗែដលេនជុវំញិខ�ួនេយង និងខ�ួនេយងផងែដរ រប់ទងំភាវៈមានជីវតិ

(មនុស្ស សត� រុក�ជាតិ) និងភាវៈគា� នជីវតិ (ទឹក ដី ខ្យល់ ផ�ះ សលេរៀន សួនច្បោរ...)។ បរសិ� ន

ែចកេចញជាពីរគឺ៖ 
 ក/បរសិ� នធម�ជាត៖ិ  

គឺជាអ�ីៗែដលេកតមានេឡងេដយខ�ួនឯង ដូចជា៖ ភ� ំៃ្រព សត�ៃ្រព ទឹក ដី ខ្យល់.....។ 
 ខ/បរសិ� នសង�មវប្បធម៖៌  

គឺជាអ�ីៗែដលេកតមានេឡង

េដយសរមនុស្ស រួមមាន អ�ីៗទងំ

អស់ែដលមនុស្សែកៃច� ឬផលិត

េឡង េដម្បបីេំពញេសចក�ី្រត�វករ

របស់ខ�ួន ដូចជា៖ ឡាន ផ�ះ សល

េរៀន វត�អរម ្របាសទ មន�ីរេពទ្យ 

សួនច្បោរ ផ�ូ វថ�ល់.....។ 

២. េហតុអ�ចីបំាចស់កិ្សោពីបរសិ� ន? 

       មនុស្សជាែផ�កមួយៃនបរសិ� នេហយកររស់េនរបស់មនុស្ស្រត�វពឹងែផ�កេលបរសិ� ន។  

ប៉ុែន�សកម�ភាពរបស់មនុស្សមានឥទ�ិពលយ៉ាងខ� ងំក�ុងករែកែ្របបរសិ� នតមរយៈរូបភាពបី

យ៉ាង៖ 

  ករទញយកធនធានពីបរសិ� ន៖ មនុស្សបានទញយកធនធានធម�ជាតិជាេ្រចនមក

េ្រប្របាស់ ដូចជា ករកប់េឈ ករកយដីភ� ំករជីកយកែរពី៉េ្រកមដី។ 
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  ករបេ��ញសណំល់េទក�ុងបរសិ� ន៖ មនុស្សបានបេ��ញសណំល់រប់រយេតនក�ុង

មួយៃថ�ៗ ពី េរងច្រក រថយន� ផ�ះបាយ មន�ីរេពទ្យ…។ 

  ករជនួំស៖ មនុស្សបានទញយកធនធានធម�ជាតិមកេ្រប្របាស់េដម្បបីេំពញត្រម�វ

កររបស់ខ�ួនដូចជាករកប់ឆា� រៃ្រពេឈ  ករជីកយកែរ ៉ េហយបានជនួំសមកវញិដូចជា ផ�ះ 

សលេរៀន មន�ីរេពទ្យ ឡាន វលែ្រសចមា� រ ផ�ូ វថ�ល់...។ 

៣. សរៈសខំន់របសប់រសិ� ន 

 បរសិ� នមានសរៈ្របេយាជន៍យ៉ាងេ្រចន ស្រមាប់ត្រម�វកររស់េនរបស់មនុស្ស   សត� 

និងរុក�ជាតិ ដូចជា៖ 

 េស្ប�ងអហរ 

 ថា� សំង�ូ វ 

 ទីជ្រមក 

 ឧបករណ៍េ្រប្របាស់េផ្សងៗ 

 ខ្យល់ស្រមាប់ដកដេង�ម 

 ទឹកស្រមាប់បរេិភាគ និងេ្រសច្រសព 

 ដីស្រមាប់េយងសងសង់លេំនដ� ន េធ�កសិកម� និងេធ�ករដ� នេផ្សង .ៗ..។  

ៃ្រពេឈ វលេស�  ្រតពងំបឹងបួ និង្របភពទឹកេផ្សងេទៀត ែដល្របកបេដយភាពស�ប់

ស� ត់ជាបរសិ� ន ដ៏សម្រសបផ�ល់ជាទីជ្រមក និងជាកែន�ងចិ��ឹ មជីវតិស្រមាប់សត�ៃ្រពជាេ្រចន

្របេភទ។ េដយែឡក  សត�េ្រក�លជាបក្សៃី្រពដ៏ក្រមមួយ្របេភទែដលពិភពេលកកពុំង្របឹងែ្របង

ករពរពួកវកុឲំ្យបាតប់ង់។ េ្រក�លអចរស់េនបានែតក�ុងបរសិ� នពិេសសដ៏សម្រសបមួយ

ស្រមាប់ពួកវែតប៉ុេណា� ះ។ បរសិ� នតបំន់បឹងែ្រពកេល�  មានលក�ណៈសម្រសបបផុំតស្រមាប់

កររស់េន និងចិ��ឹ មជីវតិរបស់សត�េ្រក�លនារដូវ្របាងំ។ ពិភពេលកស� ល់បឹងែ្រពកេល�

េដយសរវគា្ំរទដល់កររស់េនរបស់សត�េ្រក�ល។ មានសត�េ្រក�លនាឲំ្យមានេទសចរ េហយ

មានេទសចរធម�ជាតិនាេពលអនាគតនាឲំ្យមាន្របាក់ចណូំលដល់សហគមន៍។ សត�េ្រក�លទក់

ទញមា� ស់ជនួំយជាតិ និងអន�រជាតិឲ្យចុះមកជួយអភិរក្ស និងគា្ំរទដល់សកម�ភាពបេង�ន

ជីវភាពរបស់សហគមន៍។ 
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ដូេច�ះ េយងទងំអស់គា� ្រត�វជួយែថរក្សោបរសិ� នតបំន់បឹងែ្រពកេល� ឲ្យបានគង់វង្ស

េដម្ប្ីរទ្រទង់ដល់កររស់េនរបស់សត�េ្រក�ល េហយនឹងអចនាមំកនូវ្របេយាជន៍ស្រមាប់បេង�ត

ចណូំលដល់សហគមន៍។  

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ហ�ូងសត�កុកក�ុងតបំន់ករពរេទសភាពបឹងែ្រពកេល�  

 

ហ�ូងសត�េ្រក�លក�ុងតបំន់ករពរេទសភាពបឹងែ្រពកេល�  
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េមេរៀនទី២   ជីវច្រម�ះ ន�ងឋាន្រ�ពន័� 
 

១. ជីវច្រម�ះ គជឺាអ�?ី 

ជីវច្រម�ះមានន័យថា ្របេភទខុសៗគា� ជាេ្រចនៃនជីវតិែដលរស់េនក�ុងតបំន់េផ្សង  ៗ េន

េលែផនដី។ ្របេភទនីមួយៗមានមុខងរសខំន់មួយេនក�ុងឋន្របព័ន�។ អ�កវទិ្យោស�ស�េធ�ករ

ប៉ាន់្របមាណថា មានភាវៈរស់ ១០ លន្របេភទ ែដលកពុំងរស់េនេលែផនដី។ មកដល់ឥឡូវ

េនះមានែត ១.៨ លន្របេភទប៉ុេណា� ះ ែដលបាន្រសវ្រជាវរកេឃញ។ កម�ុជា ជា្របេទសមួយ

ែដលសម្ូបរេទេដយជីវច្រម�ះ ែដលថនិកសត�មានចនួំន ២១២ ្របេភទ បក្សមីានចនួំន ៦០០ 

្របេភទ ល�ូនមានចនួំន ២៤០ ្របេភទ រុក�ជាតិមានចនួំន ២៣០០ ្របេភទ ែដល្រត�វបានចង្រកង

ទុកមកដល់ឥឡូវេនះ។  េដយែឡកេនក�ុងបឹងទេន�សបមាន្រតីចនួំន ៨៥០ ្របេភទ រឯីេនក�ុង

តបំន់េឆ�រសមុ្រទជុវំញិេខត�កពំត និងេខត�្រពះសីហនុមានជួរផា� ថ�ប៉្របះទឹក េស� បាតសមុ្រទ

េហយមាន្រតីទឹកៃ្រប្របែហល ៤៣៥ ្របេភទ និងថនិកសត�សមុ្រទមួយចនួំន ដូចជា ្រជ�កទឹក ្រតី

ដូហ� ងំ ជាេដម។ តបំន់ដីេសមេនតមតបំន់េឆ�ររបស់្របេទសកម�ុជា ក៏សម្ូបរជីវច្រម�ះផងែដរ 

េហយេ្រកពីេនះ េនមានរុក�ជាតិ ៧៤ ្របេភទេទៀត។ 

២. ឋន្រ�ព័ន�(្រ�ព័ន�េអកូឡសូុ)ី 

ឋន្របព័ន� ឬ្របព័ន�េអកូឡូសីុ គឺជាបណ�ុ ំ ៃនសរពង�កយមានជីវតិ ែដលមានទនំាក់

ទនំងរវងគា� នឹងគា�  និងមានទនំាក់ទនំងជាមួយភាវៈឥតជីវតិ (បរសិ� នគា� នជីវតិ) ដូចជាពន�ឺ 

ទឹក ខ្យល់ ដី ជាេដម េនក�ុងតបំន់ភូមសិ�ស�ណាមួយ។  ទនំាក់ទនំងេនះ ្រត�វបានេគចត់ទុក

ថាជាវដ�សរធាតុចិ��ឹ ម និងលហូំរថាមពលេនតបំន់ជាក់លក់េនាះ។ 

៣. សរៈសខំន់របសជី់វច្រម�ះ 

ជីវច្រម�ះមានសរៈសខំន់ណាស់ស្រមាប់កររស់េនរបស់្របជាជន និងជួយេធ�ឲ្យ

ឋន្របព័ន�មានលនឹំង។ នានានុភាពៃន្របេភទទងំេនាះរស់េនេដយមានអន�រកម�នឹងគា�

េទវញិេទមកេនក�ុងឋន្របព័ន�។  ឧទហរណ៍៖ ្របេភទខ�ះរស់េនបានេដយពឹងែផ�កេទេល 
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រូបភាពែខ្សអហរ 

 ្របេភទមួយ ឬេ្រចន្របេភទេផ្សងៗេទៀត។ 

្របសិនេប្របេភទ ែដល្រទ្រទង់ទងំអស់

េនាះ ្រត�វរងផលប៉ះពល់វនឹងេធ�ឲ្យ្របេភទ

េផ្សង េៗទៀតរងនូវផលប៉ះពល់ែដរ។ ជីវ

ច្រម�ះជានិច�កលែតងែតទទួលរងនូវករ

គរំមកែំហង េហយងយនឹងខូចខត។ 

តបំន់នានាែដលមានកររខំនខ� ងំមានជីវ

ច្រម�ះតិចជាងតបំន់ែដលមិនសូវមានកររ ំ

ខន។ កលណាជីវច្រម�ះកន់ែតសម្ូបរ

ឋន ្របព័ន�កន់ែតមានលនឹំង។ បច�ុប្បន� ជី

វច្រម�ះេនេលែផនដីកពុំងែតបាត់បង់ក�ុងក្រមិតមួយែដល្រត�វ្របកសអសន�។ េគប៉ាន់

្របមាណថា យ៉ាងេហចណាស់មាន្របេភទមួយក� យជា្របេភទក្រមេនេរៀងរល់ ២០នាទីម�ង 

េហយវ្របាកដណាស់ថាជីវច្រម�ះ ២៥ភាគរយ េនេលែផនដីនឹង្រត�វបាត់បង់ក�ុងអឡុំងពី ២-៣ 

ទសវត្សរខ៍ងមុខ។   

៤. មូលេហតុែដលនាឲំ្យមនករបាត់បងជី់វច្រម�ះ 

ករបាត់បង់ជីវច្រម�ះេកតេឡងពីឥទ�ិពលៃនសកម�ភាពរបស់មនុស្ស។   ករគរំមកែំហង

សខំន់ៗចេំពះជីវច្រម�ះអចសេង�បបានដូចខងេ្រកម៖ 

• ករខូចខត និងករបាត់បង់ទីជ្រមក៖ ករែប�ងភាពៃនបរសិ� ន ឬករបាត់បង់ទីជ្រមក

របស់វ បានេធ�ឲ្យមានករបាត់បង់្របេភទជីវច្រម�ះទងំរុក�ជាត ិនិងសត� 

• ករចូលទ�នា� នពី្របេភទជីវៈពីខងេ្រក  និងករែកែ្រប្រទង់្រទយៃនសរពង�កយ 
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•  ករនាចូំល្របេភទជីវៈែដលមានកេំណ តពីតបំន់ជាក់លក់មួយេទក�ុងតបំន់េផ្សងែដល

មានបរសិ� នថ�ីមួយេទៀត អចេធ�ឲ្យមានករ

គរំមកែំហង ដល់ជីវច្រម�ះៃនតបំន់េនាះ ឬ

អចនាឲំ្យេកតមាននូវទ្រមង់េផ្សងៗេហយ

នាមំកនូវករគា� នលនឹំងឋន្របព័ន�ៃនតបំន់

េនាះ។  

• ករបពុំលបរសិ� ន៖ ករបពុំលទងំឡាយ  

(ដី ទឹក ខ្យល់) េដយសណំល់ ឬសរធាតុ

គីមី (ជ ីថា� ពុំល) មានករគរំមកែំហងយ៉ាងខ� ងំដល់ជីវច្រម�ះក�ុងតបំន់េនាះ។  

• ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ៖ ករបាត់បង់ៃ្រពេឈ និងករបេ�� ញឧស�័នកខ�ក់េទក�ុង

បរយិាកសនាឲំ្យមានករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ ឥទ�ិពលៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុ

បេង�តឲ្យមានភាពរងំស�ួត ទឹកជនំន ់ និងករផា� ស់ប�ូ រសីតុណ� ភាពខុស្រប្រកតី។ ្របករ

ទងំេនះេធ�ឲ្យមានករគរំមកែំហងដល់ជីវច្រម�ះផងែដរ។  

• ករទញយកហួសក្រមិតៃនធនធាន៖ ករដកហូតយកផលក�ុងេល្ប�នេលឿនហួសពី

ក្រមិតែដលធនធានធម�ជាតិទងំេនាះអចកេកតេឡងវញិបាន ក៏េធ�ឲ្យមានករបាត់បង់

ដល់ជីវច្រម�ះផងែដរ។ 

ឋន្របព័ន�ៃនតបំន់បឹងែ្រពកេល�  មានលក�ណៈពិេសសែដលសម្រសបបផុំតស្រមាប់

សត�េ្រក�ល និងសត�ស� បមួយចនួំនេទៀតរស់េន និងចិ��ឹ មជីវតិ។ េបជីវច្រម�ះេនក�ុងតបំន់បឹង

ែ្រពកេល� ក�ុងេពលបច�ុប្បន�មានករថយចុះឬបាត់បង់ េនាះសត�េ្រក�លដ៏ក្រមែដលធា� ប់ែតរស់

េន និងរកសីុេនទីេនាះក៏បាត់បង់ែដរ។ ដូេច�ះេយងទងំអស់គា� ្រត�វេចៀសឲ្យបាននូវករេធ�

សកម�ភាពទងំឡាយណាែដលនាឲំ្យមានករគរំមកែំហងដល់ជីវច្រម�ះ ដូចបានេពលខងេល។ 

 

 

 

រូបភាពករទ�នា� នយកដកី�ុងតបំន់ករពរ 
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េមេរៀនទី៣  សំណល ់

១. ដូចេម�ចែដលេហថសណំល?់ 

សណំល់ គឺជារបស់អ�ីៗែដលអ�កេ្រប្របាស់ែលង្រត�វករ េហយេបាះបង់េចល ឬេ្រប

្របាស់ែលងេកតតេទេទៀត ឬ្រត�វបានបេ�� ញេចលតមលក�ណៈធម�ជាតិ។ សំណល់មានបី

្របេភទ គឺសណំល់រងឹ សណំល់រវ និងឧស�័ន។ សណំល់រងឹ ដូចជា ដប កបំ៉ុង បា� ស�ិច។ល។ 

សណំល់រវ ដូចជាទឹកសម�ុយ េ្របងម៉ាសីុន។ល។ ឧស�័ន ដូចជាែផ្សងេចញពីយានយន� ខ្យល់

បេ�� ញេចលពី្របភពេផ្សងៗជាេដម។  

២-្រ�ភពៃនសណំល ់

  សណំល់េកតេចញពី្របភពសខំន់ៗបីគឺ៖ 

 ក/ សណំល់តមផ�ះ 

 ខ/ សណំល់ពណិជ�កម� 

 គ/ សណំល់ឧស្សោហកម� 

ក. សណំល់តមផ�ះ  

គឺជាសណំល់ែដលមានេនតមផ�ះ។ សំណល់តមផ�ះមានដូចជា ដប ែកវ ថងប់ា� ស�ិចែដល

ែលងេ្រប សណំល់ចណីំអហរ.....។ 

 

 

 

 

 

សណំល់ចណីំអហរ សណំល់បា� ស�ិច 
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ខ. សណំល់ពណិជ�កម�   

  គឺសណំល់បានមកពីទីផ្សោរ ហងលក់ទនិំញ ផ�ះសណំាក់ សណា� គារ និងមន�ីរេពទ្យជា

េដម។ សំណល់ពណិជ�កម�មានដូចជាក�� ប់សមា� រេផ្សង  ៗេឈ ក�� ក់ បា� ស�ិច សណំល់

ចណីំអហរ....។ 

 

 

 

 

 

 

គ. សណំល់ឧស្សោហកម�  

គឺជាសណំល់េនតមេរងច្រកនានា។ សំណល់េរងច្រករួមមាន៖ សរធាតុគីមីែដល

ែលង្រត�វករ សណំល់ែដលេចញពីផលិតផលបនា� ប់បន្សេំផ្សងៗេទៀតែដលយកមកេ្រប្របាស់

ក�ុងករផលិតរបស់របរេផ្សង .ៗ..។ 

 

 

 

 

 

 

 

សណំល់ថ�ពិល និងអគុយែដលមានេ្រគាះ

 

សណំល់សបំកកបំ៉ុងេ្របងម៉ាសីុន 

សណំល់្រកណាត់េចញពីេរងច្រក សណំល់ទឹកសម�ុយេចញពីេរងច្រក 
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៣. ផលប៉ះពាលពី់សណំល ់

សណំល់ គឺជាប�� ដ៏សខំន់េន្រគប់ទីកែន�ងទងំអស់ ទងំទី្របជុជំន ទី្រក�ង និងជន 

បទ ែដលេយងទងំអស់គា� ្រត�វយល់ដឹង និងទុកដក់វឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ។ សំណល់ភាគេ្រចន

េលសលប់្រត�វបានបេង�តេឡងេដយសរមនុស្ស។ េបមនុស្សពុំបានទុកដក់សណំល់ទងំេនាះ

ឲ្យបាន្រតឹម្រត�វេទ វនឹងេធ�ឲ្យមានករបពុំលដល់បរសិ� ន េហយវនឹងេធ�ឲ្យប៉ះពល់ដល់សុខ

ភាពរបស់មនុស្ស សត� និងភាវៈមានជីវតិដៃទេទៀត។ ឧទហរណ៍៖ ្របសិនេបមនុស្សេបាះ

សណំល់េចលេទក�ុងទឹក្រសះ ឬស�ឹង វេធ�ឲ្យទឹក្រសះ ឬស�ឹងេនាះកខ�ក់ ឬមានេមេរគ េហយ

េនេពលមនុស្សយកទឹកេនាះេទេ្រប្របាស់ វអចបង�ឲ្យមនុស្សមានជងំឺ។  

កណ�ុ រ និងសត�ល�ិតមួយចនួំន ដូចជាកនា� ត និង្រសេមាចជាេដមអចជាភា� ក់ងរចម�ង     

េមេរគ។ េនេពលែដលសត�ទងំេនាះមកេរម ឬសីុសណំល់ែដលមានេមេរគ វបាននាេំទ

ជាមួយនូវេមេរគទងំេនាះ េហយេនេពលែដលពួកវបានេទប៉ះពល់មនុស្ស ឬសត� ឬចណីំ

អហររបស់មនុស្ស ឬសត�ទងំេនាះ វនឹងបណា� លឲ្យមានករឆ�ងេមេរគ។ ម្យោង៉វញិេទៀត

មានេមេរគមួយចនួំន និងក�ិនមិនល�ែដលមានេនក�ុងសណំល់ក៏អចអែណ� ត្រតែសតតម

ខ្យល់បក់េបាក េហយែដលអចចម�ងេមេរគ ឬេធ�ឲ្យប៉ះពល់ដល់សុខភាពមនុស្សផងែដរ។  

ដូេច�ះ េយងទងំអស់គា� ្រត�វទុកដក់សណំល់ឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ េដម្បកីរពរកុឲំ្យមានករបពុំល 

បរសិ� ន ឬករចម�ងជងំឺេផ្សងៗ។  

សំណល់បា� ស�ិច 
ការផឹកទឹកមិនល� 

រូបបង� ញពីផលបះ៉ពាល់ៃនសណំល ់

្រតីងប់េដយសារការពលុទឹក  មនុស្សសា� ប់េដយសារការពុល 
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៤.លក�ណៈៃនសណំល ់

 សណំល់ែដលអចរលយបាន៖ េនក�ុងបរសិ� នធម�ជាតិមានសរពង�កយតូចល�ិតេផ្សងៗ

ែដលអចសីុសណំល់េផ្សង ែៗដលមនុស្សបេង�តេឡង។ ឧទហរណ៍៖្របសិនេបេយងយកសណំល់

ចណីំអហរ ្រកដស ឬស�ឹកេឈ កបក់�ុងដី សរពង�កយតូចល�ិតេនក�ុងដីនឹងសីុសណំល់ចណីំ

អហរ និងសមា� រទងំេនាះអស់គា� នសល់។ សណំល់ទងំឡាយណាែដល អចរលយបានតម

ដេំណ រករធម�តរបស់ធម�ជាតិែបបេនះេហថា ”សណំល់ែដលអចរលយបាន”។ 

 សណំល់ែដលមនិអចរលយបាន៖  មានសណំល់មួយចនួំនសរពង�កយតូចល�ិតេផ្សងៗ

មិនអចសីុបានេឡយ ដូចជាសមា� រេធ�អពីំែកវ ឬបា� ស�ិចជាេដម។ សមា� រទងំេនះមិនអចរលយ

តមរយៈដេំណ រករធម�តរបស់ធម�ជាតិក�ុងរយៈេពលដ៏ខ�ីបានេឡយ។ សណំល់ទងំេនះ អច

ស�ិតេនក�ុងបរសិ� នក�ុងរយៈេពលដ៏យូរ ជួនកលរប់ពន់ឆា� កំ៏មាន។ សណំល់្របេភទេនះេហថា 

”សណំល់ែដលមនិអចរលយបាន”។ 

ឧទហរណ៍ខងេ្រកម នឹងប�� ក់អពីំរយៈេពលជាក់លក់មួយែដលសណំល់មួយចនួំនអច

ស�ិតេនក�ុងបរសិ� ន មុននឹងវរលយេទបាន៖ 

 សបំកេចក ២សបា� ហ៍ 

 ្រកដស អចពី ២ េទ ៥ែខ 

 សបំក្រក�ច អចពី ៦ែខ 

 ថង់បា� ស�ិច អចពី១០េទ២០ឆា�  ំ

 ែស្បកេជងែស្បក អចពី២៥ េទ ៤០ឆា�  ំ

 កបំ៉ុងអលុយមីញូ៉មអចពី ៨០េទ១០០ឆា�  ំ

  កបំ៉ុងែដកអចពី ៥០ឆា�  ំ

 ដប ឬែកវអចពី ១លនឆា�  ំ

 ដបបា� ស�ិច មិនអចកណំត់បាន 

        េនេពលែដលសណំល់ទងំេនាះរលយបន�ិចម�ង  ៗ វក� យេទជាចែំណកតូចៗ។ 

េហយជួនកលចែំណកតូចៗទងំេនាះក៏អចបណា� លឲ្យមានករបពុំលបរសិ� នផងែដរ។  
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៥. វិធីស�ស�ខ�ះៗេដម្បកីរពារបរសិ� នពីករបំពុលេដយសណំល ់

- �ត�វ�ត់បន�យបរ��ណសំណលែ់ដលេយើងបេង�ើតឲ��ថយចុះតិច ឧ�ហរណ៍៖ េ�

េពលែដលេយងទិញរបស់អ�ីមួយពីហងលក់ទនិំញ ែដលមានក�� ប់រួចជាេ្រសច ឬមានរុ ំ

្រកដស េយងមិនចបំាច់ដក់ក�ុងថងប់ា� ស�ិចមួយជាន់េទៀតេទ ឬយកល�េយងគួរយកក�ន�ក

ពីផ�ះជាករ្របេសរ។  

- េយង្រត�វទិញរបស់អ�ីមួយពីហងលក់ទនិំញ ែដលមានេវចខ�ប ់ឬក៏ដក់េនក�ុងេកស

ែដលសបំកក�� ប់ ឬេកសេនាះជា្របេភទសណំល់ែដលអចរលយបានដូចជា៖ ក�� ប់េធ�

ពី្រកដស េកស្រកដសកតុង វ្របេសរជាជាងទិញរបស់អ�ីមួយពីហងលក់ទនិំញ ែដល

មានក�� ប់ជា្របេភទសណំល់ែដលមិនអចរលយបានដូចជា សមា� រេធ�ពីបា� ស�ិច។  
 
 

 

 

 

- មិន្រត�វេបាះសណំល់ចូលេទក�ុងស�ឹង ឬកែន�ងណាមួយេនក�ុងបរសិ� នេ្រកពីធុងសរំម 

- ្រត�វេ្រជសយកសណំល់ែដលអចរលយបានដក់ទុកក�ុងរេណ�  េដម្បេីធ�ជីកបំ៉ុស�ិ៍ 

 េបមានករេបាះសណំល់េចលេនក�ុង ឬែក្បរបឹងែ្រពកេល�  េនាះវនឹងេធ�ឲ្យមានករ

បពុំលដល់បរសិ� នបឹងែ្រពកេល� ែដលមិនអចឲ្យសត�េ្រក�ល និងសត�ដៃទេទៀតរស់េនបាន 

េហយេយងនឹងែលងបានស� ល់សត�េ្រក�ល។ ្រគប់្រគងសណំល់បាន្រតឹម្រត�វ គឺជាកររួម

ចែំណកករពរសត�េ្រក�ល ករពរសុខភាពេយងទងំអស់គា�  និងបេង�ន្របាកច់ណូំលដល់

សហគមន៍េយងតមរយៈេទសចរណ៍នាេពលអនាគត។ 

 

  

សណំល់បា� ស�ិច សណំល់សបំកកបុ៉ំងេ្របងម៉ាសីុន 
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េមេរៀនទី៤   ការកាតប់ន�យសំណល ់
 

១. ករកត់បន�យករបេង�តសណំល ់

ករបពុំល គឺបណា� លមកពីសណំល់ែដលមនុស្សបានបេង�តេហយទុកដក់មិនបាន

្រតឹម្រត�វ។ សកម�ភាព្របចៃំថ�របស់មនុស្សេធ�ឲ្យសំណល់េកតមានេឡង េហយសណំល់ែដល

មនុស្សបានបេង�តេឡងេនាះបណា� លឲ្យមានករបពុំលបរសិ� ន។ មេធ្យោបាយែដលល�បផុំត 

ស្រមាប់ករពរបរសិ� នកុឲំ្យមានករបពុំល គឺ្រត�វេធ�ករកត់បន�យបរមិាណសណំល់ែដល

បេង�តេឡងជាេរៀងរល់ៃថ�េនាះឲ្យមានក្រមិតតិច។ 

ករកត់បន�យករបេង�តបរមិាណសណំល់ឲ្យេនតិច គឺងយបផុំតេដយមនុស្ស្រគប់ៗ

គា� ្រគាន់ែតកុេំ្រប្របាស់វត�ុ ែដលបេង�តសណំល់េនេពលទិញឥវ៉ន់។ ឧទហរណ៍៖ េនេពលទិញ

ឥវ៉ន់ពីក�ុងហងមួយ ែដលឥវ៉ន់េនាះ្រត�វបានេវចខ�ប់ជាេ្រសច ឬដក់ក�ុង្របអប់្រកដសកតុង ឬ

ខ�ប់េដយ្រកដសជាេ្រសច ដូេច�ះមិនចបំាច់េ្របថងបា� ស�ិចេទៀតេទ។ ផលិតផលមួយែដលេគ

បេង�តេឡងស្រមាប់ករេ្រប្របាស់ែតម�ងេហយឈប់េ្របេហថា ”ផលិតផលេ្របេហយេបាះ

េចល”។ មនុស្ស្រគបគ់ា� អចកត់បន�យបរមិាណសណំល់ ែដលេគបានបេង�តេដយ្រគាន់ែត

ឈប់េ្រប្របាស់ផលិតផល ែដលេ្របេហយេបាះេចល។ ឧទហរណ៍៖ ្របសិនេបេយងេចញេទ

កសំន�េហយហូបបាយេនេ្រកផ�ះ េយងអចេរៀបចអំហរដក់ក�ុងចន្រសក់ជនួំសករេ្រប

្របអប់ដក់បាយែដលញុាេំហយេបាះេចល។ 
 

 

 

 

 
សូមេ្របក�ន�កែដលអចផ�ុករបស់បានេ្រចននិងេ្របវបានេ្រចនដង                គួរេជៀសវងករេ្របថង់បា� ស�ិចេ្រចនេពក 
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២. ករែកៃច�  

សណំល់េផ្សងៗែដលែលង្រត�វករស្រមាប់កិច�ករមួយ អចមាន្របេយាជន៍ស្រមាប់កិច�

ករេផ្សង េៗទៀត។ សណំល់ទងំេនះេហថា សណំល់ែដលេគែកៃច�បាន ឬែដលអចេ្រប្របាស់

េឡងវញិបាន។  ជាញឹកញាប់េរងច្រកនានាែតងែតចណំាយ្របាក់កសដ៏សន�ឹកសនា� ប់េដម្ប ី

ទិញសមា� រនាចូំលស្រមាប់ផលិតសមា� រថ�ីៗ។ េរងច្រកខ�ះេធ�ករែកៃច�ឬេធ�ករេ្រប្របាស់េឡង

វញិនូវសណំល់ែដលមនុស្សបេង�ត េដម្បផីលិតសមា� រថ�ីៗជនួំសឲ្យករនាចូំលនូវសមា� រៃថ�ពីបរ

េទស។ 

ឧទហរណ៍៖ េយងអចយកសណំល់ែដលអចរលួយ ដូចជាសណំល់បែន� សំបកែផ�

េឈ និងស�ឹកេឈជាេដម េធ�ជាជីកបំ៉ុស�ិ៍ ស្រមាប់ដណំារំបស់េយង។ 

 

 

 

 

 

៣.ករេ្រ�្រ�សេ់ឡងវិញ 

េយងអចេ្រប្របាស់សណំល់ែដលេយងបេង�តេឡងេដយខ�ួនឯងបាន។  ឧទហរណ៍៖  

េយងអចលងសមា� តដបបា� ស�ិចែដលេយងេ្រប្របាស់រួចស្រមាប់ ទុកេ្របៃថ�េ្រកយេទៀតបាន

េ្រចនដងមុននឹងេបាះវេចល (េលកែលងសបំកដបថា� ពុំល)។ សបំក ឬេកស្រកដស និង

ថង់បា� ស�ិចខ�ះអចេ្រប្របាស់បានជាេ្រចនដងមុននឹងេបាះវេចល។ េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ 

សណំល់ខ�ះ ដូចជាបា� ស�ិចែដល្រគបពីេលចណីំអហរ ម�ុល សឺរុងំចក់ថា�  ំសណំល់ពីមន�ីរេពទ្យ

មិនអចែកៃច� ឬេ្រប្របាស់េឡងវញិបានេទ ពីេ្រពះ្របសិនេបយកសណំល់ទងំេនះមកេ្រប្របាស់

េឡងវញិ វអចនាឲំ្យឆ�ងេមេរគែដលបណា� លឲ្យមនុស្សឈឺ។ សណំល់ែដលមិនអច    ែកៃច� ឬ

េ្រប្របាស់េឡងវញិបាន្រត�វែតទុកដក់ឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ និងេដយ្រប�ង្របយ័ត�េដម្បកីរពរកុឲំ្យ

មានករបពុំលដល់បរសិ� ន។ 

ខងេ្រកមេនះ គឺជាប��ី សណំល់ខ�ះៗែដលអចយកេទែកៃច�បាន ឬេ្រប្របាស់ 

សណំល់ចណីំអហរអចផលិតជកីបំ៉ុស�ិ៍
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េឡងវញិបានេដយមនុស្សេផ្សងេទៀត៖ 

• េលហៈធាតុ្រគប់្របេភទរួមទងំែដកែថប ែដកធម�ត ទង់ែដង និងអលុយមីញូ៉ម 

• សណំល់េ្របងម៉ាសីុន 

• ដបែកវ ឬដបបា� ស�ិច 

• វត�ុធាតុេធ�ពីបា� ស�ិចេផ្សងេទៀត 

 

 

 

 

 

 

 េគអចេ្របវធិីដូចខងេ្រកម េដម្បកីរពរបរសិ� នកុឲំ្យមានករបពុំល៖ 

១. កត់បន�យបរមិាណៃនសណំល់ែដលេយងបេង�តេឡងជាេរៀងរល់ៃថ�ឲ្យេនតិច។ 

២. េ្រប្របាស់េឡងវញិនូវផលិតផលទងំឡាយណាែដលអចេ្របបាន។ 

៣. ែកៃច�េឡងវញិនូវសណំល់ទងំឡាយណាែដលេនមាន្របេយាជន៍។ 

៤. េបាះេចលែតសរំមណាែដលមិនអចែកៃច� ឬេ្រប្របាស់េឡងវញិបាន។ 

៥. កុេំបាះសរំមេទក�ុងស�ឹង ឬតមដងផ�ូ វ ឬកែន�ងណាែដលមិនែមនជាធុងសរំម។ 

ករកត់បន�យករបេង�តសណំល់ ករេ្រប្របាស់េឡងវញិ និងករែកៃច�សណំល់មួយ

ចនួំន អចកត់បន�យបានយ៉ាងេ្រចននូវសណំល់ េហយករ្របមូលទុកដក់សណំល់បានល�

នឹងេធ�ឲ្យបរសិ� នសហគមន៍េយងស� តល� មានខ្យល់អកសបរសុិទ� និងមិនមានករបពុំល។ 

គា� នករបពុំល សត�េ្រក�ល និងសត�ស� បេផ្សងៗេទៀតមានករេកនេឡងពីមួយឆា� េំទមួយឆា�  ំ

េហយវផ�ល់ផល្របេយាជន៍ដល់េយងទងំអស់គា�  និងកូនេចជនំាន់េ្រកយ។  

 

  

ករែកៃច�សណំល់ជាវត�ុេ្រប្របាស់េផ្សងៗ 
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េមេរៀនទី៥   ្រ�ភពទ�ក 

 
េយងរស់េនក�ុងភពមួយែដលេហថាភពែផនដី    (ជួនកលេគអចេហថាភពពណ៌ 

េខៀវ)។ ភពពណ៌េខៀវេនះ គឺបណា� លមកពីេស�រែត ៧៥% ៃនែផ�របស់ែផនដី គឺ្រគបដណ� ប់េទ

េដយទឹក។ េនេលភពែផនដីមានទឹកជាេ្រចនកែន�ង។ ្របភពសខំន់  ៗរបស់ទឹកគឺ៖ 

១.ទឹកេលដ ី

២.ទឹកេភ��ង 

៣.ទឹកក�ុងដ ី

៤.ទឹកកក។ 

១.ទកឹេលដី៖  

មានេនក�ុងែ្រពក ស�ឹង បឹង ្រតពងំ អងទឹក សមុ្រទ និងមហសមុ្រទ។ ទឹកេនេលដីមាន

ភាពងយ្រសួលស្រមាប់ករេ្រប្របាស់ េ្រពះេយងអចដងដក់េទក�ុងពងបានេដយងយ ឬ

អចបូមបង�ូ រចូល្របឡាយស្រមាប់្របព័ន�ធារស�ស�។ ទឹកេលដីជា្របភពទឹកដ៏សខំន់ស្រមាប់

្របជាជនកម�ុជាក�ុងករេ្រប្របាស់្របចៃំថ�។ 

 

 

 

 
រូបភាពទឹកេលដី 
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២.ទកឹេភ��ង៖ 

ទឹកេភ��ង គឺជាទឹកែដលធា� ក់ពីេលេមឃ។   េយងអច្រតងទឹកទងំេនាះបានពីដបូំលផ�ះ

បង�ូ រចូលពងស្រមាប់េ្រប្របាស់បានជាេ្រចនែខក�ុងមួយឆា� ំៗ ។ ទឹកេភ��ងជា្របភពដ៏សខំន់

បផុំតស្រមាប់្របជាជនកម�ុជាក�ុងករេ្រប្របាស់្របចៃំថ� និងករេធ�កសិកម�។ 

 

 

 

 

៣.ទកឹក�ងុដី៖ 

ទឹកក�ុងដី គឺជាទឹកែដល្រជាបចូលេទក�ុងដីេហយបេំពញ្របេលះ ឬ្របេហងក�ុងដី និង

ថ�េនក�ុងសបំកែផនដី។ ទឹកក�ុងដីេនះ គឺជា្របភពទឹកដ៏សខំន់ណាស់។ េនក�ុង្របេទសែដល

គា� ន ស�ឹង ទេន� ទឹកក�ុងដីជា្របភពែតមួយគត់ែដលអចផ�ត់ផ�ង់ទឹកស្រមាប់េ្រប្របាស់។ ទឹកក�ុង

ដីបានក� យជា្របភពដ៏សខំន់មួយ ស្រមាប់្របេទសកម�ុជា េដយមានអណ�ូ ងទឹក ជាេ្រចនពន់

្រត�វបានេគជីកេនទូទងំ្របេទស។ ទឹកក�ុងដីជាទូេទស� តល�មិនសូវមានករបពុំលេផ្សង េៗហយ

អចផឹកបាន។ អណ�ូ ងែដលេ្រជអចផ�ត់ផ�ង់ទឹកបានយូរេ្រកយេពលកែន�ងដៃទេទៀតរងីស�ួត។ 

 

 

 

 
រូបភាពអណ�ូ ងទឹក រូបភាពករេ្រប្របាស់អណ�ូ ងលូ-ស�ប់ រូបភាពករេ្រប្របាស់អណ�ូ ង

 

រូបភាពទឹកេភ��ង 
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៤.ទកឹកក៖  

ទឹកកក គឺជាទឹកែដល្រតជាក់េហយកករងឹ ែដលជាទូេទវមានែតេនក�ុងតបំន់្រតជាក់

ខ� ងំប៉ុេណា� ះ ដូចជាេនអង់តកទិច និងអឡាស� ជាេដម។ ទឹកកកមិនអចហូរបានេទ។ េទ  

ែថ�អនាគត ទឹកកកេនះនឹងអចក� យេទជា្របភពទឹកដ៏សខំន់មួយ ្របសិនេប្របភពទឹកដៃទ

េទៀត្រត�វបានបពុំល េហយមិនអចេ្រប្របាស់បាន។  

 

 

 

 

ភពែផនដីេយងេនះ មានទឹកជាេ្រចនមហិមា ប៉ុែន�មនុស្សមិនអចេ្រប្របាស់ទឹកេនាះ

បានទងំអស់េទ។ ្របែហលជា ៩៧% ៃនទឹកទងំអស់េនក�ុងពិភពេលក គឺជាទឹកៃ្របែដលមិន

អចេ្រប្របាស់ស្រមាប់ផឹក ដដំណំា ំ(ភាគេ្រចន) ឬ ក�ុងឧស្សោហកម� (មួយចនួំន) បានេឡយ។ 

ឯទឹកែដលេនសល់៣% គឺជាទឹកសប ប៉ុែន�ភាគេ្រចនេលសលប់ៃនទឹកសបេនះបានក� យជា

រូបភាពភ�ទឹំកកកេនតបំន់ប៉ូល 
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ទឹកកក និងទឹកក�ុងដី េហយមានបរមិាណទឹក្របែហល ១.២% ប៉ុេណា� ះែដល្របជាជនអចេ្រប

្របាស់បាន។ 

្របសិនេបគា� នទឹកេនះេទ នឹងគា� នជីវតិរស់េនេលភពែផនដីេនះេឡយ។ រុក�ជាតិ សត� 

និងមនុស្ស្រត�វករទឹកជាចបំាច់េដម្បរីស់។ ក�ុងខ�ួនមនុស្សទឹកមានបរមិាណ ៧៥%  ៃនទម�ន់

សរុបរបស់មនុស្សមា� ក់ៗ។ េស�រែត្រគប់អ�ីៗទងំអស់េនេលែផនដីេនះ មានទនំាក់ទនំងេដយ

ផា� ល់ និងេដយ្របេយាលេទនឹងទឹក។ ទឹកហូរកត់ផា� ងំថ� កត់ៃផ�ដី ភូមិស� ន វលែ្រស ៃ្រព

េឈ ។ល។ ចូលេទក�ុងែ្រពក ស�ឹង បឹងបួ ទេន� និងសមុ្រទ។ េដមេឈ្រសូបយកទឹកពីក�ុងដី

េហយប��ូ នេទឲ្យស�ឹក រួចបភំាយជាចហំយទឹកេទក�ុងខ្យល់ ឬលហំអកស។ កេំដៃថ�រហួំត

ទឹកេនេលែផនដីេទជាចហំយទឹកចូលេទក�ុងលហំអកស។ ពពកជាអ�កនាទឹំកចុះេឡងក�ុង

លហំអកស េហយបានបង�ុ រជាេភ��ងមកេលភពែផនដីវញិ។ 

េដយែឡកសត�េ្រក�ល និងសត�ស� បេផ្សងេទៀតែដលរស់េនក�ុងតបំន់បឹងែ្រពកេល� ក៏

ពឹងែផ�កទងំ្រសុងេទេលធនធានទឹកេនបឹងែ្រពកេល� េនះែដលមាន្របភពមកពីតបំន់ជុវំញិ។ 

េប្របភពទឹកេនតបំន់ជុវំញិ្រត�វបានបពុំលេដយ្របករណាមួយេនាះធនធានទឹកបឹងែ្រពេល�  

នឹង្រត�វបានបពុំលែដរ។ េពលេនាះនឹងែលងមានវត�មានរបស់សត�េ្រក�លដ៏ក្រមទងំេនះេទៀត

េហយ។  

សត�េ្រក�លនឹង្របភពទឹកក�ុងតបំន់ករពរេទសភាពបឹងែ្រពកេល�  
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េមេរៀនទី៦ ការបំពលុបរ�សា� ន 

 

ករបពុំលបរសិ� ន គឺជាករេធ�ឲ្យកខ�ក់ដល់បរសិ� នេដយសរសណំល់េផ្សងៗ ែដល

ទុកដក់មិនបាន្រតឹម្រត�វ។ សណំល់ែដលទុកដក់មិនបាន្រតឹម្រត�វអចេធ�ឲ្យមានករបពុំល ដី 

បពុំលខ្យល់ និងបពុំលទឹក។ វគឺជាសកម�ភាពរបស់មនុស្សែដលបណា� លឲ្យមានសណំល់េកន

េឡង េហយសណំល់ទងំេនាះឯងែដលបណា� លឲ្យមានករបពុំល។ េនេពលែដលមានករ

បពុំលេនះេកតេឡង បរសិ� នក៏ក� យេទជាកខ�ក់មិនមានផាសុកភាព េហយវនឹងេធ�ឲ្យេ្រគាះ

ថា� ក់ដល់សុខភាពមនុស្ស សត� និងរុក�ជាតិែដលកពុំងរស់េនក�ុងបរសិ� ន។  

ករបពុំលធំៗ មាន៣យ៉ាងគឺ៖ 

  ១. ករបពុំលទឹក 

  ២. ករបពុំលដ ី

  ៣. ករបពុំលខ្យល់។ 

១. ករបំពុលទឹក 

កលណាមនុស្សបេ�� ញសណំល់ពី្របភពេផ្សងៗដូចជាពីលេំនឋន ពីទី្រក�ង និងពី

េរងច្រកជាេដម ចូលេទក�ុងបឹងបួ ្រតពងំ ្របឡាយ ែ្រពក ស�ឹង ទេន�នានា សមុ្រទ និងមហសមុ្រទ

ជាេដម វបណា� លឲ្យទឹកទងំេនាះកខ�ក់ ឬមានករបពុំលដល់ទឹក។ ្របសិនេបមនុស្សដងទឹក

េនាះេទផឹក ឬេ្រប្របាស់ វនឹងបណា� លឲ្យេគមានជងំឺ។ ឧទហរណ៍៖ ទឹកសម�ុយែដលជា

សណំល់បេ�� ញេចលេដយមនុស្ស តមរយៈករេ្រប្របាស់បង�ន់នានា មានផ�ុកសរពង�កយ

ល�ិតៗជាេ្រចន្របេភទែដលេហថា បាក់េតរ។ី បាក់េតរទីងំេនាះរស់េនក�ុងទឹក ប៉ុែន�េនេពល

ែដលវចូលេទក�ុងរងកយមនុស្ស វនឹងេធ�ឲ្យមនុស្សមានជងំេឺផ្សងៗដូចជា៖ រគរូស ្រគ�ន
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េពះេវៀនជាេដម។ បាក់េតរទីងំេនាះក៏អចបន�ឆ�ងពីអ�កឈឺេទមនុស្សេផ្សងៗេទៀតផងែដរ។ 

ករបពុំលទឹកផ�ល់េ្រគាះថា� ក់េ្រចនណាស់ដល់សរពង�កយេផ្សងៗ ដូចជាមនុស្ស សត� និង

រុក�ជាតិ។ 

 

 

 

 

២. ករបំពុលដី 

េនេពលមនុស្សេបាះសណំល់េចលេទេលដី  វបណា� លឲ្យដីក� យេទជាកខ�ក់ មាន

ផ�ុកេដយសរធាតុមិនស� ត ឬេមេរគែដលេគេហថា ករបពុំលដី។ សរធាតុមិនស� ត ឬ         

េមេរគទងំេនាះអចបន�ឆ�ងេទសត�នានា និងមនុស្សតមរយៈករបរេិភាគសច់ ឬករប៉ះពល់

សត�ទងំេនាះ ឬភា� ក់ងរចម�ងេផ្សងៗដូចជា រុយ និងកណ�ុ រជាេដម េហយមនុស្សនឹងមានជងំឺ។  

ម្យោង៉វញិេទៀត េនេពលែដលេយងកប់សំណល់ែដលមិនអចរលយបានេទក�ុងដីេ្រចន 

វក៏បណា� លឲ្យដីបាត់បងគុ់ណភាព ឬមានករបពុំលដីផងែដរ េហយមនុស្សមិនអចេ្រប្របាស់ដី

េនាះស្រមាប់ដដុំះ ឬេធ�លេំនឋនបានេឡយ។ េលសពីេនះេទេទៀត េនេពលែដលវរលយ 

សណំល់ទងំេនាះក៏បេ�� ញសរធាតុមិនស� ត ឬសរធាតុពុលេផ្សង េៗទក�ុងដី  េហយអច្រជាប

ចូលេទក�ុង្របភពទឹកេលដី ឬក�ុងដីែដលេនជិតទីេនាះេទៀតផង។ ្របសិនេបមនុស្សេ្រប្របាស់ទឹក

ពីអណ�ូ ង ឬស�ឹងែដលមាន្របភពពីទឹកកខ�ក់េនាះ ពួកេគនឹងេទជាឈឺ។ 

េនេពលមនុស្សេ្រប្របាស់ជីគីមី និងថា� គំីមីសមា� ប់សត�ល�ិតចៃ្រងក�ុងករដដំណំាេំផ្សងៗ

វនឹងបណា� លឲ្យមានករបពុំលដីផងែដរ។ សរធាតុពុលទងំេនាះនឹងស�ិតេនក�ុងដី េហយេន

េពលមានេភ��ងធា� ក់ ទឹកេភ��ងនឹងហូរនាសំរធាតុពុលទងំេនាះចូលេទក�ុងស�ឹង បឹងបួ ្របឡាយ 

េហយវនឹងេធ�ឲ្យមនុស្ស ឬសត�ែដលេ្រប្របាស់ទឹកេនាះមានជងំឺ។  េយងគួរកត់បន�យឲ្យបានជា

សណំល់ែដលបង�ឱ្យមានករបពុំលដល់បរសិ� ន 
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អតិបរមានូវករេ្រប្របាស់ជី និងថា� ពុំលគីមីកសិកម� េហយងកមកេ្រប្របាស់ជ ី និងថា� ពុំល

ធម�ជាតិជនួំសវញិ។ 

 

 

 

 

៣.ករបំពុលខ្យល ់ 

ែផ្សង និងឧស�័នែដលេកតេឡងពីករដុត ពីយានយន� និងពីេរងច្រកទងំឡាយផ�ុកេទ

េដយសរធាតុេ្រគាះថា� ក់្រត�វបេ�� ញេចលេទក�ុងខ្យល់ េហយេធ�ឲ្យខ្យល់មានភាពកខ�ក់ ឬេហ

ថា “ករបពុំលខ្យល់”។ ឧទហរណ៍៖ េនេពលេយងដុតថង់បា� ស�ិច ែផ្សងែដលហុយេឡងេទក�ុង

អកសេនាះេពរេពញេទេដយសរធាតុគីមីពុល ែដលមានេ្រគាះថា� ក់ដល់ករដកដេង�ម។ 

ែផ្សងពណ៌េខ� ែដលភាយេឡងេទក�ុងអកស គឺផ្សេំឡងេដយែផ�កែដលតូចល�ិតរប់លន។ 

ែផ�កតូចល�ិតេនាះជួនកលស�ិតក�ុងអកសជាេ្រចនេម៉ាង  េហយអចបណា� លឲ្យពិបាកដក 

ដេង�ម។ ែផ្សងែដលបេ�� ញេចលពីរថយន� និងម៉ូតូ្រគប់្របេភទក៏អចបណា� លឲ្យមានករ

បពុំលខ្យល់ផងែដរ។ េនក�ុងទី្រក�ងធំៗ ែដលមានរថយន�្រគប់្របេភទេ្រចន វក៏អចបណា� លឲ្យ

មានករពិបាកក�ុងករដកដេង�មផងែដរ។  

 

 

 

 

 ករជក់បារ ី ែផ្សងេចញពីេរងច្រក ែផ្សងេចញពីរថយន� 

ករទុកដក់សណំល់មិនបានល� ករេ្រប្របាស់ជីគីមី ករេ្រប្របាស់ថា� ពុំល
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េ្រកពីករបពុំលទឹក ករបពុំលដី និងករបពុំលខ្យល់េនះ េនមានករបពុំលេដយ

សេំឡងមួយេទៀតែដលរខំនយ៉ាងខ� ងំដល់អរម�ណ៍ សុខភាព និងកររស់េនរបស់មនុស្ស និង

សត�។ ករបពុំលេដយសំេឡងេនះេកតេឡងពីករចក់បពំងសេំឡងេនេពល្របារព�ពិធីបុណ្យ 

ករ ឬកម�វធិីជប់េលៀងជាេដម និងសំេឡងែដលបេ�� ញពីេ្រគ�ងច្រកទងំឡាយ។ េយង្រត�វែត

គិតគូរ ឬកត់បន�យករបពុំលេដយសេំឡងេនះផងែដរ។ 

ជារួមករបពុំល ទឹក ដី ខ្យល់ ទងំបីខងេល និងករបពុំលេដយសំេឡង គឺជាប�� ដ៏

សខំន់ប៉ះពល់ដល់សុខភាព កររស់េន និងករចិ��ឹ មជីវតិរបស់មនុស្ស សត� និងករដុះដល

ៃនរុក�ជាតិេទៀតផង។ េដយែឡកករបពុំលទងំអស់េនះជាករគរំមកែំហងេដយផា� ល់ និង

េដយ្របេយាលដល់កររស់េន និងកររកសីុរបស់សត�េ្រក�លេនក�ុងតបំន់បឹងែ្រពកេល� ផង

ែដរ។ េយងទងំអស់គា� ្រត�វែតយល់ដឹងគិ តគូរ និងកត់បន�យករបពុំលទងំេនះឲ្យបានជា    

អតិបរមា។ 

 

ករទុកដក់សបំកថា� មិំនបាន្រតឹម្រត�វនិងេ្រប្របាស់ខុសបេច�កេទសេធ�ឲ្យប៉ះពល់ដល់បរសិ� ន និងសុខភាពមនុស្ស 
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េមេរៀនទី៧    ថា� ំពលុ�ម�កស�កម� 
 

ករដដំណំាជំាញឹកញាប់បានជួប្របទះនូវករបផំ�ិចបផំា� ញពីកត� ចៃ្រងដូចជា៖ សត�

ល�ិតចៃ្រង កណ�ុ រ េស� ចៃ្រង និងជងំេឺផ្សង  ៗ។ល។ ែដលនាឲំ្យកសិករេ្រប្របាស់ថា� ពុំលគីមីកសិកម�។ 

វមាន្របសិទ�ភាពទន់ចិត�ក�ុងករកចំត់កត� ចៃ្រង ប៉ុែន�វបង�េ្រគាះថា� ក់យ៉ាងធ�ន់ធ�រដល់សុខ

ភាពមនុស្ស សត� និងបរសិ� នផងែដរ េបេគេ្របវមិនបាន្រតឹម្រត�វេទតមបេច�កេទស។   

១. អ�ជីាថ� ពុំលគីមីកសកិម�? 

ថា� ពុំលគីមីកសិកម� គឺជាផលិតផលគីមីែដលេគេ្រប្របាស់ស្រមាប់សមា� ប់ ឬបេណ� ញ

កត� ចៃ្រងែដលយាយីផលដណំា។ំ េគអចែបងែចកថា� ពុំលគីមីកសិកម�ជាបួន្របេភទសខំន់ៗ    

ដូចជា៖ 

 -ថា� សំមា� ប់សត�ល�ិត 

 -ថា� សំមា� ប់កណ�ុ រ 

 -ថា� សំមា� ប់េស�  

 -ថា� ពំ្យោបាលជងំរុឺក�ជាតិមួយចនួំន (ដូចជាថា� ពំ្យោបាលេដម្រសូវជាេដម) 

-ថា� ពុំលគីមីកសិកម�អចមានទ្រមង់ដូចខងេ្រកម៖ 

 ១. ថា� រំវ 

 ២. ថា� េំម្សៅ 

 ៣. ថា� ្ំរគាប់ល�ិតៗ 

២. ចំណត់ថ� ក់ថ� ពុំលគមីកីសកិម�េទតមក្រមិតពុល  

អង�ករសុខភាពពិភពេលកបានេធ�ចណំាត់ថា� ក់ថា� ពុំលគីមីកសិកម�ជា ៤្រក�មេទតម

ក្រមិតពុលៃនេមថា� រំបស់វ ែដលរួមមានដូចខងេ្រកម៖ 

 ពុលខ� ងំៃ្រកែលង(ស�� សមា� ល់រូបក្បោលេខ� ច និងមានវណ័� ពណ៌្រកហម) 

 ពុលខ� ងំ (ស�� សមា� ល់រូបក្បោលេខ� ច និងមានវណ័� ពណ៌្រកហមែដរ) 
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 ពុលមធ្យម ( ស�� ែខ�ង និងមានវណ័� ពណ៌េលឿង) 

 ពុលេខ្សោយ(ស�� មានវណ័� ពណ៌េខៀវ ឬពណ៌ៃបតង) 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣. ករ្រជាបចូលៃនថ� ពុំលគីមីកសកិម�េទក�ងុខ�ួនមនុស្ស 

កសិករេ្រប្របាស់ថា� ពុំលគីមីកសិកម�េដម្បសីមា� ប់កត� ចៃ្រង ែដលយាយីផលដណំាេំន

ក�ុងែ្រស ចមា� រ ឬច្បោរដណំា។ំ ករេ្រប្របាស់ថា� ពុំលគីមីេនះអចបង�េ្រគាះថា� ក់ដល់មនុស្ស សត�

ពហនៈ សត�ស� ប និងបរសិ� ន។ ថា� ពុំលកសិកម�្រជាបចូលេទក�ុងខ�ួនមនុស្សតមរូបភាព

សខំន់បីយ៉ាងគឺ៖ 

ក/ ្រជាបចូលតមមាត់៖  

្របករេនះេកតេឡងតមរយៈករបរេិភាគចណីំអហរែដល្របឡាក់េដយថា� ពុំល ករ

េ្រប្របាស់សមា� រេវចខ�ប់ ឬទុកដក់ែដល្របឡាក់េដយថា� ពុំល ករ្រជាបឬខ� តថា� ពុំលចូលមាត់

េនេពលេ្រប្របាស់ ដូចជាករយកមាត់ផ�ុ កំ្បោលប៊កិបពំង់បាញ់ថា� េំនេពលស�ះ ករេលប ឬផឹក

ថា� ពុំលកសិកម�។ 

ខ/ ្រជាបចូលតមែស្បក៖ 

្របករេនះេកតេឡងតមរយៈករខ� តថា� មំក្របឡាក់ៃដេជង ខ�ួន្របាណ ចូលែភ�កេន

េពលលយ ឬេ្រប្របាស់(បាញ់ឬេ្រសច)ករេ្រប្របាស់សេម��កបពំក់ ឬេ្រសមៃដេ្រសមេជង

ែដល្របឡាក់ថា� ពុំល។ 

វណ័� ពណ៌្រកហម និងមានស�� ក្បោល

 

វណ័� ពណ៌េលឿង និងមានស�� ែខ�ង វណ័� ពណ៌េខៀវ ឬពណ៌ៃបតង 
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គ/ ្រជាបចូលតមផ�ូ វដេង�ម៖ 

ចហំយជាតិថា� ពុំលអចភាយចូលេទក�ុងខ្យល់ េនេពល

បាញ់េ្រសច ឬទុកដក់មិន្រតឹម្រត�វតមបេច�កេទស។ ចហំយ

ជាតិថា� ពុំលេនក�ុងខ្យល់េនាះ អច្រជាបចូលេទក�ុងខ�ួនមនុស្ស

បានតមរយៈករដកដេង�ម។  

ករេ្រប្របាស់ថា� ពុំលេនះមិនែមន្រគាន់ែតអច្រជាបចូលេទក�ុងខ�ួនមនុស្សប៉ុេណា� ះេទ

ប៉ុែន�វក៏អច្រជាបចូលេទក�ុងខ�ួនសត� រុក�ជាតិ និងបរសិ� នផងែដរ។  

៤. ករពុលថ� គីំមកីសកិម� 

ករពុលថា� គំីមីមានពីរសណា� នគឺ៖ ពុល្រសួច្រសវ និងពុលរុៃំរ។៉ ពុល្រសួច្រសវ គឺជា

ករពុលែដលេកតមានេឡងភា� មៗបនា� ប់ពីជាតិថា� ពុំល្រជាបចូលក�ុងខ�ួន។ ពុលរុៃំរ ៉ គឺជាករ

ពុលែដលេកតេឡងមួយរយៈេ្រកយេពលែដលជាតិថា� ្ំរជាបចូលេទសន្សទុំក េនក�ុងខ�ួនជា

េ្រចនេលក។ 

ជាទូេទ ថា� ពុំល ពុលមិនេរ សមុខេឡយ។ ថា� ពុំលមិនអចែបងែចករវងកត� ចៃ្រង និង

របស់មាន្របេយាជន៍ (សត�ឬរុក�ជាតិ) ែដលអ�កេ្របចង់កចំត់ ឬមិនចង់កចំត់េឡយ គឺវពុល

្រគប់អ�ីៗទងំអស់ែដលវបានេទដល់។  ឧទហរណ៍៖េពលែដលេយងបាញ់ថា� កំចំត់កត� ចៃ្រង 

ថា� ពុំលេនាះវក៏សមា� ប់សត�មាន្របេយាជន៍ដូចជា កែង�ប ្រតី ពស់ និងសត�ស� បេផ្សងេទៀត

ែដលជាចណីំអហរស្រមាប់មនុស្ស និងសត�េហយែដលែថមទងំជាអ�កជួយកចំត់កត� ចៃ្រង

េនាះផងែដរ។  

ក�ុងករណីែដលសមាជិក្រគ�សរអ�ក្រត�វែតេ្របថា� ពុំលគីមីកសិកម�េដយមិនអចេជៀស

វងបាន អ�ក្រត�វរលឹំកពួកគាត់ឲ្យអនស� កស��   និងករែណនាអំពីំរេបៀប្រប�ង្របយ័ត�ក�ុងករ

រក្សោទុក និងករេ្រប្របាស់្រពមទងំផលប៉ះពល់េទេលមនុស្ស សត� និងបរសិ� នរបស់វឲ្យបាន

ច្បោស់លស់។ អ�កក៏្រត�វជួយរលឹំកពួកគាត់ឲ្យ្រត�វែតេ្របឧបករណ៍ករពរសុវត�ិភាពទងំឡាយ

ផងែដរ ដូចជា េខអវែវង ែស្បកេជងែវង េ្រសមៃដ ែវន៉ត មួកមានហម/រមឹ ម៉ាស់ករពរផ�ូ វ

ថា� ពុំល្រជាបចូលតមផ�ូវដេង�ម និងតមមាត់ 
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ដេង�ម (្រកមាអចជនួំសបានខ�ះៗ) ធុង និងទឹកស្រមាប់លយថា�  ំែកវ្រកិតស្រមាប់វល់ថា�  ំេឈ

កូរ និងធុងបាញ់ថា�  ំឬឧបករណ៍បាញ់ថា� ។ំ  

 

 

 

 

 

 

អ�ក្រត�វចូលរួមផ្សព�ផ្សោយដល់អ�កដៃទេទៀតឲ្យយល់ដឹងអពីំេ្រគាះថា� ក់ែដលេកតេឡង

ពីករពុលរបស់ថា� ពុំលគីមីកសិកម� ចេំពះមនុស្ស សត� និងបរសិ� ន េហយេស�សុឲំ្យពួកគាត់

េជៀសវង ឬកត់បន�យករេ្រប្របាស់វ ជាពិេសសេនជុវំញិតបំន់បឹងែ្រពកេល� ។ េធ�ដូេច�ះបាន 

គឺមានន័យថាអ�កបានចូលរួមករពរសត�េ្រក�លដ៏ក្រមរបស់េយងេនបឹងែ្រពកេល� ។   

  

ករេ្រប្របាស់ថា� ពុំលកសិកម�មានសមា� រករពរ្រគប់្រគាន់ ករលយថា� ពុំលគមីេីដយបានករពរ 

 

វធិសី�ស�ករពរខ�ួនរបស់អ�កេពលបាញ់ថា� ពុំលកសិកម�េដយេ្របវធិសី�ស�ខងេល 
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េមេរៀនទី៨ សារៈសំខានៃ់នជីកំប៉សុ�ិ៍ 
 

១. ជីកបំ៉សុ�ិ៍ជាអ�?ី 

ជីកបំ៉ុស�ិ៍ ជាជីធម�ជាតិផ្សេំឡងពី ស�ឹក

េឈ អចម៍រណា សបំកៃផ�េឈ េស� ស�ួត 

ឬ្រសស់ ចេំបង ្រកដស កេំបា� ក ចក                    

ទ�នា� ងេខត� លមកសត� សណំល់ពីផ�ះបាយ 

និងកេម�ចកម�ីេផ្សងៗេទៀតពីរុក�ជាតិេនតម

ភូមិស� ន ែដលរលួយចូលគា� ។  

២. អត�្រ�េយាជនៃ៏នករេ្រ�្រ�សជី់កបំ៉សុ�ិ៍ 

− ជីកបំ៉ុស�ិ៍ផ�ុកេទេដយសរធាតុចិ��ឹ មេ្រចនយ៉ាងស្រមាប់រុក�ជាតិ ែដលពុំមានេនក�ុងជីគីមី 

− ជីកបំ៉ុស�ិ៍បេ�� ញសរធាតុចិ��ឹ មក�ុងសភាពយឺតៗស្រមាប់រយៈេពលយូរ ែដលខុសពីជីគីមី 

− ជីកបំ៉ុស�ិ៍េធ�ឲ្យដីមានជីជាតិល�បានយូរ េហយបេ�� ញយ៉ាងតិចនូវជាតិជីែដលេធ�ឲ្យមាន

ករបពុំលដល់្របភពទឹក។ 

− ជីកបំ៉ុស�ិ៍ជា្រទនាប់ករពរដីេដយកត់បន�យជាតិអសីុត(ជាតិជូរ)      និងបេង�នសរធាតុ

ចិ��ឹ មែដលរុក�ជាតិ្រត�វករ។ 

− ជីកបំ៉ុស�ិ៍ជួយរក្សោសំេណ មដី និងសរធាតុចិ��ឹ មបានយូរ 

− ជីកបំ៉ុស�ិ៍ជួយឲ្យដីមានសភាពផុសធូរងយ្រសួលដល់ករ

ដដុំះ និងេធ�ឲ្យរុក�ជាតិងយ្រសួលចក់ប�ស 

− ជីកបំ៉ុស�ិ៍មានផ�ុកសរពង�កយ ែដលអចតទល់បានេទ

នឹងកត� ចៃ្រងខ�ះផងែដរ េលសពីេនះេទៀត ករេធ�ជី

កបំ៉ុស�ិ៍្រត�វចណំាយ្របាក់តិចជាងករទិញជីគីមី ជួយ

គនំរជីកបំ៉ុស�ែដលផលិតរួច 

ករេ្រប្របាស់ជីកបំ៉ុស�េលដណំា ំ
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បេង�នរសជាតិ និងបរមិាណផលដណំា ំេហយមិនបង�េ្រគាះថា� ក់ដល់សុខភាពអ�កទទួល

ទន។  

៣. ករេធ�ជីកំប៉សុ�ិ៍តមវិធីងយ 

េគអចេធ�ជីកបំ៉ុស�ិ៍តមវធិីងយៗបានេដយ្រគាន់ែត្របែម្របមូលសំណល់ពីផ�ះបាយ 

និងសណំល់ ឬសរំមែដលអចរលួយបានក�ុងភូមិឋនមកដក់ក�ុងរេណ� ្រទ�ង ឬេរងមួយផា� ល់ដី

េនទីកែន�ងែដលមានពន�ឺែតមិនេក� ែហង មិនលិចទឹក មិនជាទឹំក ឬមិន្រជាបទឹក និងមិន

ចបំាច់្រកល្រគឹះបាតេទ។ េធ�យ៉ាងេនះេដម្បឲី្យពពួកសត�ជេន�ន និងមី្រក�សរពង�កយេផ្សង

េទៀតេនក�ុងដីអចចូលមកក�ុងេរងជី េហយជួយបែម�ងសណំល់ទងំេនាះឲ្យេទជាកបំ៉ុស�ិ៍។ 

េជៀសវងករេ្របេឈែដលមាន្រតថំា� គំីមីកុឲំ្យសត�ល�ិតសីុ មកេធ�ជា្រទ�ងជីេ្រពះវបណា� លឲ្យ

មានជាតិពុល េហយពួកមី្រក�សរពង�កយមិនហ៊នចូលមក។ េធ�ដូេច�ះេយងនឹងបានជីធម�ជាតិ

ដ៏មានគុណភាពស្រមាប់ករដដុំះ េហយភូមិស� នរបស់េយងនឹងមានភាពស� តល�។ ជីកបំ៉ុស�ិ៍

ជួយឲ្យដណំាដុំះលូតលស់បានល� និងផ�ល់ផលេ្រចន េហយគា� នជាតិពុល ែដលមានសុវត�ិភាព 

ស្រមាប់ករបរេិភាគែថមេទៀត។ 

េយងទងំអស់គា� ចូលរួមផ្សព�ផ្សោយ និងេលកទឹកចិត�ដល់្របជាជនេនជុវំញិតបំន់បឹង

ែ្រពកេល� េ្របែតជីកបំ៉ុស�ិ៍ក�ុងករដដុំះជនួំសករេ្របជីគីមី និងថា� ពុំលកសិកម�េនាះបានន័យថា

ពួកគាត់បានចូលរួមកត់បន�យករបពុំលទឹក  និងបពុំលដីេនក�ុងតបំន់បឹងែ្រពកេល�  និងបាន

ចូលរួមករពរសត�េ្រក�លដ៏ក្រមរបស់េយងឲ្យស�ិតេស�រគង់វង្ស។  

 

 

 

 

 

 

 

 
ករដដំណំាេំដយេ្របជកីបុ៉ំស�ិ៍ 

ករផលិតជកីបុ៉ំស�ិ៍េនតមផ�ះ 
ផលដណំាែំដលបានមកពី 

ករេ្រប្របាស់ជកីបុ៉ំស�ិ៍ 

សណំល់ពីផ�ះបាយ 

និងរុក�ជាតេិផ្សងៗេទៀត 
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កែន�ងផលិតជីកបំ៉ុស� និងវត�ុធាតុេដមស្រមាប់ផលិត 



                           

   
ស្រម�លេដយអង�ករជីវតិសត�ស� បអន�រជាតិកម�វធីិ្របចំកម�ុជា  

សហករណ៍ជាមួយអង�ករម�ប់ៃបតង និងករយិាល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡា �ស�កបូរជីលសរ េខត�តែកវ                  ទំព័រ 30 

 

េមេរៀនទី ៩ សត�េ្រក�ល ន�ងទ�ជ្រមក 

១. សត�េ្រក�ល 

េ្រក�ល ជា្របេភទសត�ស� បមានេដយក្រម និងកពុំងរងករគរំមកែំហងែដលឈនេទ

ដល់ករជិតផុតពូជេលពិភពេលក។ េ្រក�លមានមាឌធែំដលអចមានទម�ន់ដល់េទ ១២គីឡូ

្រកម មានកម�ស់រហូតដល់១,៧៣ែម៉្រត មានេជងែវង មានកែវង និងមានសេំឡងឮខ� ងំ។ េ្រក�ល

មានសម្ុបរ្របេផះ មានក្បោលពណ៌្រកហម មានបន�ូលនិងចពុំះពណ៌្របេផះ។ សត�េ្រក�លញីនិង

េ្រក�លេឈ� លមានលក�ណៈមិនខុសគា� េទ ប៉ុែន�សត�េ្រក�លេឈ� លមានមាឌធជំាងសត�េ្រក�ល

ញីបន�ិច។ ខុសពីេមនិងបា កូនេ្រក�លមិនទន់េពញរូបរងមានក្បោលពណ៌េត� ត។ សត�េ្រក�លញី

មានពងពី ១េទ ៣ក�ុងមួយេលក។ េនេលពិភពេលកេយងេនះមានេ្រក�ល ១៥ ្របេភទ។ 

្របេភទសត�េ្រក�លែដលមានវត�មានេនបឹងែ្រពកេល� េនះ គឺជាអនុ្របេភទ មានេឈ� ះ

ជាភាសអង់េគ�ស អីុេស�នសរ៉សេ្រកន (Eastern Sarus Crane) និងេឈ� ះវទិ្យោស�ស� ្រគ�ស  

អង់ទីេហ� ន សពី (Grus antigone sharpie)។ េនតបំន់អសីុអេគ�យ៍ វត�មានៃនសត�េ្រក�ល

្របេភទេនះ មានេនែតក�ុង្របេទសចនួំន៤ែតប៉ុេណា� ះ គឺកម�ុជា េវៀតណាម ភូមា និងឡាវ 

េហយបានផុតពូជេទេហយក�ុង្របេទសៃថ។ េន្របេទសកម�ុជាសត�េ្រក�លមានេនតមតបំន់

ទនំាបលិចទឹកតមរដូវកល ដូចជាេនរដូវ្របាងំពួកវមានេនតបំន់ដីសណ� ទេន�េមគង� វល

ទនំាបបឹងទេន�សប េដយែឡកេនរដូវវស្សោពួកវមានេនតបំន់ដីេសមតូចែដលស�ិតក�ុងតបំន់

ៃ្រពេល្បោះភាគខងេជង (ក�ុងេខត�្រពះវហិរ ស�ឹងែ្រតង រតនគិរជីាេដម)។  ្របេទសឡាវ សត�

េ្រក�លេនមានវត�មានតិចតួចប៉ុេណា� ះ។ ែផ�កតមទិន�ន័យៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវចនួំនសត�

េ្រក�លេយងបានកពុំងធា� ក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សក�ុងចេំណាមសត�េ្រក�លទងំ ១៥ ្របេភទ      

េផ្សងៗែដលមានេលពិភពេលក។ 
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២. ករអភិរក្សសត�េ្រក�លេនកម�ជុា 

េនរដូវវស្សោសត�េ្រក�លបន�ពូជ និងពងកូនេនតមតបំន់ដីេសមតូចៗក�ុងៃ្រពេល្បោះស�ិត

េនភាគខងេជងៃន្របេទសកម�ុជា េដយេធ�សម្ុបកេលគុម�េស� កណា� លៃផ�ទឹក ពិេសសក�ុងបឹង 

្រតពងំែដលស�ិតក�ុងកណា� លៃ្រពេ្រជេដម្បេីជៀសវងពីកររខំនរបស់មនុស្ស និងសត�។ ែដន

ជ្រមកសត�ៃ្រពគូេលន្រពហ�េទព និងែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែឆប ក�ុងេខត�្រពះវហិរ គឺជាទីតងំដ៏

សខំន់ស្រមាប់សត�េ្រក�លពងកូន។ កម�វធិីករពរសម្ុបកពងកូនសត�េ្រក�ល េដយសហគមន៍

មូលដ� ន្រត�វបានបេង�តេឡងេនទីេនាះេដម្បធីានានូវសុវត�ិភាពរបស់ពួកវ។ េនរដូវ្របាងំសត�

េ្រក�លទងំេនាះផា� ស់ទីមករកចណីំជាហ�ូងធំៗ េនភាគខងត្ូបងៃន្របេទសកម�ុជារួមទងំតបំន់

ករពរេទសភាពបឹងែ្រពកេល� ផងែដរ េដយមានកិច�ករពរយ៉ាងតឹងរុងឹពី្រក�មអភិរក្ស និងសហ

គមន៍្របចតំបំន់។ តបំន់ករពរេទសភាពអន�ង់្រពីងស�ិតក�ុង្រសុកកពំង់្រតច េខត�កពំត  តបំន់

ករពរេទសភាពអង្រតពងំថ�ក�ុង្រសុកភ�្ំរសុក េខត�បនា� យមានជ័យ និងតបំន់អភិរក្ស ភូមី (Phou 

My) ៃន្របេទសេវៀតណាម ក៏ជាទីតងំដ៏សខំន់ស្រមាប់សត�េ្រក�លរកចណីំេនរដូវមនិបន�ពូជផង

ែដរ។ 
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សហករណ៍ជាមួយអង�ករម�ប់ៃបតង និងករយិាល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡា �ស�កបូរជីលសរ េខត�តែកវ                  ទំព័រ 32 

  

 

 

   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

៣. តំបន់ករពារេទសភពបឹងែ្រពកេល�  

ទតីងំ៖ េគអចេធ�ដេំណ រេទកន់តបំន់ករពរេទសភាពបឹងែ្រពកេល� បានេដយេ្រប

េទច្រកយានយន� ឬរថយន� េដយេធ�ដេំណ រតមផ�ូ វជាតិេលខ២ ដល់្រតង់ចណុំចផ្សោរកពំង់ៃ្រជ 

រួចបត់េឆ�ងតមបេណា� យផ�ូ វេលខ ១២៩D ្របមាណជា ១៥ គីឡូែម៉្រត េទបេទដល់ទីរួម្រសុក

េកះអែណ� ត េហយេយងបន�ដេំណ រតមទូក្របមាណជា ៣០នាទី េទដល់ទីស� ក់ករ តបំន់

ករពរេទសភាពបឹងែ្រពកេល� ។ 

រជរដ� ភិបាលកម�ុជាបានបេង�តតបំន់្រគប់្រគង និងអភិរក្សែដនប្រម�ងសត�េ្រក�ល និង

សត�ស� បេផ្សងេទៀតស�ិតេនទីតងំបឹងែ្រពកេល�  ្រសុកបូរជីលសរ និង្រសុកេកះអែណ� ត េខត�

តែកវ េដយអនុ្រកឹត្យេលខ ១៤៩ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០០៧  េ្រកយមកេទៀត

តបំន់េនះ្រត�វបានែកែ្របេទជាតបំន់ករពរេទសភាពបឹងែ្រពកេល�  េដយអនុ្រកឹត្យេលខ ៩០ 

អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី០៩ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៦ េលៃផ�ដីទហំំ៨៣០៥ហិកត។ 

  សត�េ្រក�លកំពុងរកចំណីេនតំបន់ករពរេទសភាពបឹងែ្រពកេល�  
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តបំន់េនះ ្រគប់្រគងេដយផា� ល់េដយមន�ីរបរសិ� នេខត�តែកវៃន្រកសួងបរសិ� ន និងគា្ំរទ

េដយអង�ករជីវតិសត�ស� បអន�រជាតិកម�វធិី្របចកំម�ុជា អង�ករអភិរក្សសត�ស� បៃ្រព និងដី

េសម និងអង�ករចេំរ នជាតិែខ�រ។ 

ែផនទីតំបន់ករពារេទសភពបឹងែ្រពកេល�  

្រស�កបូរជីលសរ និង្រស�កេកះអែណ� ត េខត�តែកវ 
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ស� នភព៖ តបំន់េនះជាតបំន់ទនំាបបឹង និងេពះអូរ េហយទទួលឥទ�ិពលេជារនាច

្រគប់រដូវកលពីទេន�បាសក់។  បឹងែ្រពកេល� មានៃ្រពលិចទឹក រុក�ជាតិ និងមច� ជាតិជាេ្រចន

្របេភទ។ េមុមប�ុង ្រតី កែង�ប ក� ម និងសត�ល�ិត(ដូចជាកណ�ូ ប ច្រងិតជាេដម)  ែដលជា្របភព

ចណីំដ៏សខំន់របស់សត�េ្រក�ល េហយពួកវអចរកបានេនតបំន់បឹងែ្រពកេល� ។ 

្រ�វត�តិបំន៖់ មុនឆា� ១ំ៩៧៥ ៃផ�បឹងទងំមូល្រគបដណ� ប់េដយទឹក និងៃ្រពលិចទឹក េទះជា

េនរដូវ្របាងំក៏េដយ។ បនា� ប់មកេទៀតអឡុំងឆា� ១ំ៩៧៥ ដល់១៩៧៩ ្របជាជនបាននាគំា� ជីក

្របឡាយតូច េៗនតមបឹងេនាះ េហយក៏មានករេធ�ែ្រសវស្សោេនក�ុងបឹងេនាះផងែដរ។ េនឆា� ំ

១៩៨៦ មានករកត់្រតជាេលកដបូំងៃនវត�មាន របស់សត�េ្រក�លជាហ�ូងតូចៗ។ អឡុំងឆា� ១ំ៩៩៨ 

មានករែកែ្រប្របព័ន�្របឡាយសខំន់  ៗ ស្រមាប់ករដឹកជ��ូ ន និង្របព័ន�ធារស�ស� េនក�ុងបឹង

ែ្រពកេល� ែដលជាកត� អេំណាយផលដល់ករេធ�ៃ្រស្របាងំផងែដរ ្របជាជនបានងកមកេធ�ែ្រស

្របាងំក៏មានករេកនេឡងជាលដំប់ េហយបឹងែ្រពកេល�  ែ្របជាស�ួតជាងមុនេនរដូវ្របាងំ។ ករ

្របមូលទិន�ន័យអពីំជីវច្រម�ះ (សត�ស� ប និងថនិកសត�) ក�ុងឆា� ២ំ០០៣ ្រត�វបានេគរកេឃញថាមាន

សត�េ្រក�ល  ែដលជា្របេភទសត�មួយដ៏សខំន់ ែដលេធ�ឲ្យតបំន់េនះ្រត�វបានទទួលស� ល់ថាជា

តបំន់សត�ស� បសខំន់ៗមួយក�ុងចនួំន៤០្របេភទ េនក�ុង្របេទសកម�ុជាេដយអង�ករជីវតិសត�

ស� បអន�រជាតិ។ ក�ុងឆា� ២ំ០០៤ េ្រកមករគា្ំរទពីអង�ករជីវតិសត�ស� បអន�រជាតិកម�វធិី្របច ំ     

កម�ុជា ្រក�មអភិរក្សមូលដ� នែដលមានសមាសភាពមកពីរដ�បាលៃ្រពេឈ និងអជា� ធរមូលដ� ន

្រត�វបានបេង�តេឡង េដម្បទីប់ស� ត់សកម�ភាពខុសច្បោប់ បន�អេង�តតមដនជីវច្រម�ះ និងអប់រ ំ

ផ្សព�ផ្សោយ។ េនឆា� ២ំ០០៧ តបំន់អភិរក្សសត�េ្រក�លបឹងែ្រពកេល� ្រត�វបានបេង�តេឡង ក�ុងៃផ�ដី 

៨៣០៥ ហិកត។ េនឆា� ២ំ០១៦ តបំនអ់ភិរក្សសត�េ្រក�លបឹងែ្រពកេល� ្រត�វបានែកែ្របេទជា

តបំន់ករពរេទសភាពបឹងែ្រពកេល�  ្រកសួងបរសិ� នបានដក់ឲ្យមានឧទ្យោនុរក្ស និងនាយក

តបំន់េដម្ប្ីរគប់្រគង និងដកឹនាកំរងរអនុវត�ន៍ច្បោប់េដយសហករជាមួយអជា� ធរមូលដ� ន 

និងអង�ករនានា។ 

វត�មនេ្រក�ល៖ ចប់ពីែខធ�ូ  ដល់ែខកុម�ៈ ជាេរៀងរល់ឆា�  ំ សត�េ្រក�លបានផា� ស់ទីពីតបំន់

េផ្សងៗមករកចណីំេនតបំន់ករពរេទសភាពបឹងែ្រពកេល� ។ ចនួំនសត�េ្រក�លេនះបានេកន
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េឡងរហូតដល់ចនួំនអតិបរមា ៣០៤ ក្បោល េនឆា� ២ំ០១១។ េទះជាយ៉ាងណា ចនួំនសត�េ្រក�ល

បានធា� ក់ចុះក�ុងរយៈេពលប៉ុនា� នឆា� ចុំងេ្រកយេនះ។ 

 េ្រកពីេ្រក�ល សត�ស� ប៧០្របេភទេផ្សងេទៀត្រត�វបាន្រក�មអភិរក្សកត់្រតបានជាបន�

បនា� ប់េនតបំន់េនះផងែដរ ែដលក�ុងេនាះមាន្រក�ម្របេភទសត�ស� បែដលសខំន់  ៗ និងជិតផុត

ពូជរួមមាន៖ ទុង្របេផះ រនាលពណ៌ ្រតដក់ធ ំ្រតយ៉ងចពុំះស� ប្រព ខ្សបឹ ឬ្រតមាក់អេណ� ក ចប

ពូក្រទ�ងេលឿង និងចេង��លខ្យង ។ 

 

កណំតស់មា� ល់៖ ករអភិរក្សសត�េ្រក�លេនបឹងែ្រពកេល�  គឺជាកតព�កិច�របស់េយង

ទងំអស់គា�  េដម្បជីាផល្របេយាជនស៍្រមាប់្របជាជនេនបឹងែ្រពកេល� ក៏ដូចជាេនទូទងំ

កម�ុជា និងពិភពេលកទងំមូលផងែដរ។  
 

៤. េគលបំណងៃនករអភិរក្ស តបំនក់រពារេទសភពបឹងែ្រពកេល�   

១. ករពរ និងអភិរក្សធនធានេសេនទិចសត�ៃ្រព មច� ជាតិ និងរុក�ជាតិពិេសសសត�

េ្រក�ល និងសត�ស� បេផ្សងេទៀតែដលជា្របេភទជិតផុតពូជ ្របេភទមានេដយក្រម ្របេភទ

កពុំងទទួលរងេ្រគាះថា� ក់ និងរក្សោលនឹំងបរសិ� នធម�ជាតិ និងទីជ្រមករបស់វ។ 
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(ទិន�ន័យទទលួ�នពអីង��រជវីតិសត���ប�ប�កំម���

និងអង��រអភរិក��សត���បៃ�ព និងដីេសើម)
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២. ្រទ្រទង់សកម�ភាពេផ្សង  ៗ រួមមានករសិក្សោ្រសវ្រជាវវទិ្យោស�ស�បេច�កេទស ករអប់រ ំ

ផ្សព�ផ្សោយ បណ�ុ ះបណា� លអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ និងករអេង�តតមដនពីភាពែ្រប្រប�ល             

បរសិ� នែដលទក់ទងនឹងករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយនិរន�រភាព៖ 

-  ករពរ្របភពចណីំ និងែថរក្សោ្របភពទឹកឲ្យមាន្រប្រកតីភាពស្រមាប់ជីវច្រម�ះ 

េដម្បធីានាឲ្យមាននិរន�រភាព្របព័ន�េអកូឡូសីុ េសដ�កិច�សង�ម  និងបរសិ� ន 

-  ទប់ស� ត់រល់ករចូលរុករនទ�នា� នកប់បផំ�ិចបផំា� ញធនធានធម�ជាតិ ពិេសសករ

រេំលភយកដីេធ�កម�សិទ�ិ េធ�ែ្រស្របាងំ និងសកម�ភាពេល�សច្បោប់េផ្សងៗេទៀត 

-  រក្សោលនឹំងបរសិ� នធម�ជាតិ ែដលជាជ្រមកស្រមាប់ករស� ក់អ្រស័យដ៏សុខសន� 

និងករបន�ពូជរបស់សត�ៃ្រព មច� ជាតិ និងរុក�ជាតិ 

-  បេ្រមឲ្យេគាលេដេអកូេទសចរណ៍ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តបំន់ករពរេទសភាពបឹងែ្រពេល� គឺជាកែន�ងរកចណីំរបស់សត�េ្រក�ល 
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េមេរៀនទី១០    តំបនដ់�េស�ម 
 

១. តបំន់ដីេសមជាអ�?ី 

 ដីេសមជាតបំន់ែដលមានទឹកជា្របច ំ ឬមានទឹកតមរដូវកល េហយមានសរៈសខំន់

ស្រមាប់្របព័ន�េអកូឡូសីុ ដូចជា វលែ្រស ទេន� តបំន់ទនំាបលិចទឹក តបំន់េឆ�រ ស�ឹង ែ្រពក ្រតពងំ 

បឹងជាេដម។ តបំន់ដីេសមសខំន់ៗេន្របេទសកម�ុជាមានេនតមដងទេន�េមគង� តបំន់បឹង

ទេន�សប និងតបំន់េឆ�រ។ បឹងែ្រពកេល�  គឺជាតបំន់ដីេសមដ៏សំខន់មួយសំរប់ទីជ្រមករបស់

សត� និងមនុស្ស។ 

២. សរៈសខំន់ៃនតំបនដី់េសម 

 ជាទូេទតបំន់ដីេសមជាឋន្របព័ន�មានផលិតភាពខ�ស់ែដលផ�ល់ផល្របេយាជន៍សខំន់ៗ

ជាេ្រចន។ តបំន់ដីេសមជាែផ�កមួយៃន្របភពធនធានទឹក ករេផ�រទឹកក�ុងដី ករ្រត�តពិនិត្យទឹក

ជនំន់ ស្រមាប់បន្ុសទ�ទឹក ជាផ�ូ វទឹកស្រមាប់តបំន់ែផ�កខងេ្រកម ជាអងស�ុកទឹក និងផ�ត់ផ�ង់ទឹក

ក�ុងវស័ិយឧស្សោហកម� កសិកម� និងករេ្រប្របាស់្របចៃំថ�។ តបំន់ដីេសមផ�ល់នូវធនធានជា

េ្រចន(្រតី េស�  បែន�) ស្រមាប់បេំពញត្រម�វកររស់េនរបស់សហគមន៍មូលដ� ន ្រពមទងំមាន    

សក� នុពលែផ�កវស័ិយកសិកម� និងេទសចរណ៍ផងែដរ។ េលសពីេនះេទេទៀត តបំន់ដីេសម

មានតៃម� និងតួនាទីយ៉ាងេ្រចនេលសលប់ក�ុងកររក្សោលនឹំងបរសិ� ន និងជាជ្រមកជីវច្រម�ះ       

រូបភពតំណងតំបន់ដីេសម 
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សកម�ភាពបផំា� ញតបំន់ដីេសម 

សខំន់  ៗេហយជាពិេសសរួមចែំណកដល់ករកត់បន�យ និងបន្ំុសោេទនឹងករែ្រប្រប�លអកស

ធាតុ។  

 

 

 

 

 

 

៣. ប�� ្រ�ឈមៃនតំបន់ដីេសម និងផលប៉ះពាល ់

បច�ុប្បន�តបំន់ដីេសមកពុំងទទួលរងករបផំ�ិចបផំា� ញ ែដលបណា� លឲ្យធនធានធម�ជាតិ

ៃនតបំន់ដីេសមមានករថយចុះពីមួយឆា� េំទមួយឆា� ។ំ ករថយចុះេនះ គឺបណា� លមកពីករទញ

យកធនធានទងំេនាះហួសក្រមិត េដយមិនបានគិតពីផលប៉ះពល់េនេពលអនាគត ដូចជាករ

េ្រប្របាស់ឧបករណ៍េនសទខុសច្បោប់ ករបផំា� ញជ្រមកសត� ករែកែ្រប្របព័ន�េអកូឡូសីុ ករប

ែម�ងតបំន់ដីេសមមួយចនួំនែដល្រត�វអភិរក្សេទជាដីកសិកម�េដយករេ្រប្របាស់ជីគីមី និងថា� ំ

ពុលគីមីកសិកម�េនជុវំញិតបំន់ដីេសមជាេដម។  

ករបាត់បង់ និងករបផំ�ិចបផំា� ញតបំន់ដីេសមមិន្រតឹមែតេធ�ឲ្យបាត់បង់្របព័ន�េអកូឡូសីុ

ៃនតបំន់ដីេសមប៉ុេណា� ះេទ ែថមទងំរួម

ចែំណកេធ�ឲ្យអកសធាតុែ្រប្រប�ល 

្រពមទងំេធ�ឲ្យប៉ះពល់យ៉ាងធ�ន់ធ�រដល់

ជីវភាព្របជាជន ែដលធា� ប់ែតពឹង

អ្រស័យេទេលធនធានៃនតបំន់ដីេសម

េនាះផងែដរ។ ផលប៉ះពល់ទងំេនះរួម

មាន បាត់បង់្របភពទឹកដ៏សខំន់

ស្រមាប់ផ�ត់ផ�ង់វស័ិយកសិកម� និងករ

េ្រប្របាស់្របចៃំថ�  ករថយចុះៃនទិន�ផល្រតី បែន� អុស េស�  ស្រមាប់េគា្រកបីជាេដម។ 

ករេនសទ្រតីេនតបំន់ដីេសម វលេស� ែដលសត�េ្រក�លរកចណីំ 



                           

   
ស្រម�លេដយអង�ករជីវតិសត�ស� បអន�រជាតិកម�វធីិ្របចំកម�ុជា  

សហករណ៍ជាមួយអង�ករម�ប់ៃបតង និងករយិាល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡា �ស�កបូរជីលសរ េខត�តែកវ                  ទំព័រ 39 

៤. ករករពារធនធនតំបន់ដីេសម 

េដយសរដីេសមមានលក�ណៈពិេសសែបបេនះេហយ គឺេយង្រត�វយល់ដឹងពីសរៈ

្របេយាជន៍ និងផលប៉ះពល់ៃនករបាត់បង់ធនធានេនតបំន់ដីេសម។ េយងទងំអស់គា�  

ទងំស� ប័នរដ� អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល វស័ិយឯកជន ្រពមទងំស� ប័នអប់រ ំ និងសហគមន៍

មូលដ� នបាននឹងកពុំងសហករណ៍គា�  និងចូលរួមករពរែថរក្សោធនធានធម�ជាតិទងំេនាះ 

េដម្បកុីឲំ្យបាត់បង់ និងេ្រប្របាស់្របកបេដយចីរភាព តមរយៈករអប់រ ំ បណ�ុ ះបណា� ល

សហគមន៍មូលដ� នពីតៃម�ៃនតបំន់ដីេសម។ ្របសិនេបេយងទងំអស់គា� មិនចូលរួមករពរ

ធនធានៃនតបំន់ដីេសម អនាគតដ៏ខ�ីខងមុខ េយងនឹងជួប្របទះប�� ជាេ្រចន ជាពិេសស

ប�� ជីវភាពរបស់េយង។  

េយង្រត�វករពរតបំន់ដីេសមតមរយៈសកម�ភាពដូចខងេ្រកម៖ 

• ជួយអប់រមំិត�ភក�ិ និងអ�កជិតខងអពីំតៃម�ៃនតបំន់ដីេសម និងផលប៉ះពល់របស់វ។ 

• កត់បន�យករេ្រប្របាស់ជីគីមី និងថា� ពុំលគីមីកសិកម� េដយេ្រប្របាស់ជីធម�ជាតិ 

(ជីកបំ៉ុស�ិ៍) និងវធិីករពរកត� ចៃ្រងតមែបបធម�ជាតិ។ 

• ្រត�វរួមគា� ករពរតបំន់ដីេសមតមរយៈ ករជួយទប់ស� ត់រល់សកម�ភាពេល�សច្បោប់

ទងំឡាយដូចជា ករបរបាញ់ខុសច្បោប់ េដយរយករណ៍េទអ�កពក់ព័ន� ឬអជា� ធរ

មានសមត�កិច�។ 

• មិន្រត�វេបាះបង់សណំល់ រងឹ ឬបង�ូ រសំណល់រវចូលេទក�ុងតបំន់ដីេសម។ 

• ករ្រគប់្រគង និងកមា� ត់កត� ចៃ្រង (ដូចជា បនា� អួយយ៉ាស) 

• ករ្រគប់្រគង និងករេ្រប្របាស់ទឹកែដលបានពីតបំន់ឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ 

 

 

 

 

ករ្រគប់្រគងបនា� អួយយ៉ាស 



 

អង្គការជីវតិសតវសាា បអន្តរជាតិ គឺជាបណ្តត ញអភរិក្សសក្លមយួនន្បណ្តត អង្គការមនិ្មមន្រដ្ឋា ភបិាល

មែលកំ្រុង្អនុ្វតតការងារយ៉ា ង្សក្មមក្នុង្បណ្តត លព្បទេសជាង្ ១២០ នាមុំខទលើការព្គបព់្គង្ និ្ង្អភរិក្ស

សតវសាា ប និ្ង្េីជព្មក្របស់វា។ មនុ្សសជាង្១០លាន្នាក្ម់ក្ែល់បច្ចុបបន្នគពំ្េភារជានែគូរបស់អង្គការ 

Birdlife International។ 

អង្គការជីវតិសតវសាា បអន្តរជាតិព្បចកំ្មពុជា (Birdlife International Cambodia Programme) បាន្

ចបទ់្តើមក្មមវធីិរបស់ខាួន្តងំ្រីឆ្ន ១ំ៩៩៦ ទ ើយបាន្ទបើក្ការយិល័យ ជា្ាូវការទៅព្បទេសក្មពុជាក្នុង្ឆ្ន ំ

២០០៤ បនាា បរី់បាន្ចុ្ះអនុ្សារណៈទយគយល់គន ជាមយួព្ក្សួង្ក្សិក្មម រុកាា ព្បមាញ់នឹ្ង្ទន្សាេ និ្ង្

ព្ក្សួង្បរសិាា ន្ ទែើមបជំីរុញការអភរិក្ស ជីវច្ព្មរះក្នុង្ព្រះរាជាណ្តច្ព្ក្ក្មពុជា ទដ្ឋយទតត តទៅទលើសតវសាា ប 

និ្ង្សព្មាបម់នុ្សសជាតិ។  

ការិយាល័យអង្គការជីវិតសតវស្លាប អន្តរជាតិព្បចាំរម្ពុជា  
្ាះទលខ ៣២A ្ាូវទលខ ៤៩៤ សង្កត់្ ារទែើម្តូវ ខណ័ច្កំារមន្ រាជធាន្ភីនទំរញ 
ទាំនារ់ទាំន្ង្៖ 
េូរស័រា៖ (+855) 23 993 631 

  (+885) 88 518 3288  
Email: admin@birdlifecambodia.org  
Website: www.birdlife.org  

mailto:admin@birdlifecambodia.org
http://www.birdlife.org/


                           

   
ស្រម�លេដយអង�ករជីវតិសត�ស� បអន�រជាតិកម�វធីិ្របចំកម�ុជា  

សហករណ៍ជាមួយអង�ករម�ប់ៃបតង និងករយិាល័យអប់រ ំយុវជន និងកីឡា �ស�កបូរជីលសរ េខត�តែកវ                  ទំព័រ 40 

 

ចូលរ�មែថរក�តំបន់�រ�រេទស�ពបឹងែ�ពកេ��� 
កណំាព្យ (បទកកគតិ) 

១.  ខ�ុសូំមេរៀបរប់  ទឹកដីល�គាប់   គឺបឹងែ្រពកេល�  

 ជាទីកែន�ង   ជីវៈរស់េន   ទីតងំស�ិតេន 

     ្រសុកេកះអែណ� ត។ 

២. បុរជីលសរ   ទឹកដីេខមរ   ស�ិតេនជាយេខត� 

 តែកវសម្ូបរ   ្រពលឹតកែ�� ត  មានេ្រចនអេនក 

     រប់ពន់ហិចត។ 

៣. តបំន់ដីេសម    គឺជាដេង�ម   ស្រមាប់មច�  

 មានៃ្រពលិចទឹក  េ្រចនឥតឧបមា  មានទងំរុក�  

     សត�េ្រក�ល្របៃព។ 

៤. មានក� មេខ� ខ្យង  កុកេ្រក�ល្រតយង  កែង�បនិង្រតី 

 មានទងំេមុមប�ុង  េស� ដុះលស់ខ�ី  គឺជាចណីំ 

     ស្រមាប់បក្សោ។ 

៥. មានទងំផ�ូ វទឹក  ខ� ត់ែខ�ងសន�ឹក   ងយ្រសួលក�ុងករ 

 ្របកបរបរ   េធ�ែ្រសចមា� រ   ផ�ល់ផលែផ�ផា�  

     ស្រមាប់កសិករ។ 

(និពន�េដយេលក្រគ� ទុយ សុខ ្រគ�បេ្រង�នេនសលបឋមសិក្សោក�ុល្រជ�)ំ 
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