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ព្រ្រឡង់ គឺជាព្រ្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាដ្រលមិនម្រនជាព្រ្រការពារ ហើយ 
នៅក្នុងឆ្ន្រំ២០១៤  រដ្ឋបាលព្រ្រឈើន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  បានស្នើសុំឲ្រយមមានការសិក្រសា
ស្រ្រវជ្រ្រវមួយដើម្របីវាយតម្ល្រជីវៈចម្រុះដ្រលមាននៅក្នុងតំបន់ព្រ្រឡង់ន្រះ។ 

ក្រ្រមជំនួយមូលនិធិពីទីភា្ន្រក់ងារសហរដ្ឋអាម្ររិកសម្រ្រប់អភិវឌ្រឍន៍អន្តរជាតិ (USAID)  និងក្នុង
ភាពជាដ្រគូជាមួយអង្គការវីនរ៉ក់អន្តរជាតិ អង្គការអភិរក្រសអន្តរជាតិ   បានរៀបចំអ្នកជំនាញជាតិ   
និងអន្តរជាតិមួយក្រមុឲ្រយមធ្វើការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវអំពីភាពសម្របូរប្រប និងភាពចម្រះុគ្ន្រន្រប្រភ្រទសត្វ 
និងរុក្ខជាតិនៅក្នុងតំបន់ព្រ្រឡង់។ ដោយបញ្ចប់នៅដើមឆ្ន្រំ២០១៥  ការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវអំព ីជីវៈ
ចម្រុះន្រះ   បានរកឃើញថាតំបន់ព្រ្រឡង់ផ្តល់ជាជម្រកដល់ការរស់នៅរបស់ប្រភ្រទសត្វ និង
រុក្ខជាតិជាច្រើនប្រភ្រទ រួមបញ្ចូលទាំងសត្វ និងរុក្ខជាតិចំនួន៥៥ប្រភ្រទដ្រលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជី 
របស់អង្គការ IUCN និងជាប្រភ្រទទទួលរងនូវការគំរាមកំហ្រង។

របាយការណ៍បច្ច្រកទ្រសលម្អិតទាំងស្រុងន្រការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវន្រះ អាចរកបាននៅការិយាល័យ
អង្គការអភិរក្រសអន្តរជាតិ ដ្រលមានទីតាំងស្ថិតនៅទីក្រុងភ្នំព្រញ។ (សូមមើលអាស័យដ្ឋ្រន ទំព័រ 
ចុងក្រ្រយ)

យើងខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណរគុណយា៉្រងជ្រ្រវជ្រ្រចំពោះ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឆ្រង គឹមស៊ុន  
ប្រតិភូរាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលព្រ្រឈើ    បណ្ឌិត ក្រវ អូមា៉្រលីស
ប្រធាននាយកដ្ឋ្រនសត្វព្រ្រ     និងជីវៈចម្រុះ  និង     លោក       សៅ វណ្ណនី        ប្រធានផ្ន្រករដ្ឋបាល
ព្រ្រឈើសណា្ត្រន់ ខ្រត្តកំពង់ធំ។

ក្រុមការងារស្រ្រវជ្រ្រវសូមអរគុណចំពោះ    ការជួយជ្រ្រមជ្រ្រងរបស់អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន
និងប្រជាជននៅក្នុងភូមិក្រ្រន ឃុំទំរីង ស្រុកសណា្ត្រន់ ខ្រត្តកំពង់ធំ    ភូមិសៀមបូក ខ្រត្ត
ស្ទឹងត្រ្រង ភូមិស្វៀង ស្រុកថាឡាបរីវា៉្រត់ ខ្រត្តស្ទឹងត្រ្រង    លោក ឡុង សំផត ជាម្រឃុំ
ធា្ម្រ ស្រុកជ័យស្រន ខ្រត្តព្រះវិហារ ភូមិភា្ញ្រក់រលឹក ឃុំធា្ម្រ ស្រុកជ័យស្រន ខ្រត្តព្រះវិហារ 
ភូមិស្ពង់ ឃុំអន្លង់ភ្រ ស្រុងថាឡាបរីវា៉្រត់ ខ្រត្តស្ទឹងត្រ្រង   និងលោកស្រី ោគ ហុង គណៈ
កម្មការសម្របសម្រួលព្រ្រឡង់ ភូមិភា្ញ្រក់រលឹក ឃុំធា្ម្រ ស្រុកជ័យស្រន ខ្រត្តព្រះវិហារ។

សូមអរគុណជាពិស្រសចំពោះក្រុមការងារដូចជា លោក ឡា ប៉្រងលី និងបុគ្គលិកបច្ច្រក 
ទ្រសអង្គការអភិរក្រសអន្តរជាតិ លោក ឃូ អៀងហួត លោក ឈិន សុភា លោក នាង ធី លោក 
Ben Hayes លោក Jeremy Holden និងលោក Neil Furey។  សម្រ្រប់ការជួយក្រសម្រួល 
សូមអរគុណចំពោះ Ida Theilade, Marcus Hardtke, David Ashewell, Joe Walston, Alex 
Diment, Fredric Goes, Howie Nielson, David Ware និង បុគ្គលិកអង្គការវីនរ៉ក់ អន្តរជាតិ។

សូមថ្ល្រងអំណរគុណយា៉្រងជ្រ្រវជ្រ្រចំពោះ     ទីភា្ន្រក់ងារសហរដ្ឋអាម្ររិកសម្រ្រប់អភិវឌ្រឍន៍
អន្តរជាតិ (USAID) ដ្រលជាមា្ច្រស់ជំនួយរបស់គម្រ្រងគំទ្រព្រ្រឈើ     និងជីវចម្រុះដ្រល
បានផ្តល់ថវិកាគំទ្រចំពោះការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវន្រះ។

ស្រចក្តីថ្ល្រងអំណរគុណ
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ការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវ

ឯកឧត្តម

ទីភា្ន្រក់ងារសហរដ្ឋអាម្ររិកសម្រ្រប់អភិវឌ្រឍន៍
អន្តរជាតិ

បណ្ឌិត ឆ្រង គឹមស៊ុន



តំបន់ព្រ្រឡង់ មានទីតាំងស្ថិតនៅភាគខាងលិចទន្ល្រម្រគង្គក្នុងផ្ន្រកកណា្ត្រល 
ប៉្រកខាងជើងន្រប្រទ្រសកម្ពុជា និងលាតសន្ធឹងក្នុងខ្រត្តចំនួន៤ គឺ ក្រច្រះ
កំពង់ធំ ស្ទឹងត្រ្រង និងព្រះវិហារ។ ព្រ្រន្រះក៏មានប្រភពទឹកចំនួន៣ ដូចជា 
ស្ទឹងស្រន ស្ទឹងជីនិត និងសៀមបូក ព្រមទាំងជាកន្ល្រងធារាសស្រ្តឆ្លងកាត់
រវាងទន្ល្រសប និងអាងទឹកទន្ល្រម្រគង្គ។

ព្រ្រឡង់ គឺជាព្រ្រស្រ្រងតំបន់ទំនាបធំជាងគ្របង្អស់នៅកម្ពុជា និងប្រហ្រល
ជាមានតម្ល្របំផុតនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូភូមា។

តំបន់ព្រ្រឡង់ន្រះ ផ្តល់នូវស្រវាកម្មបរិស្ថ្រនសំខាន់ៗជាច្រើន រួមបញ្ចូល
ទាំងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាសហគមន៍ និងការការពារទីជម្រ្រល។ តំបន់
ព្រ្រឡង់ន្រះ ក៏ផ្តល់ជាទីជម្រកដ៏សំខាន់បំផុតមួយសម្រ្រប់សត្វព្រ្រជាច្រើន
ប្រភ្រទដ្រលកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហ្រងនៅទូទាំងប្រទ្រស។ 
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ការណ្រនាំអំពីព្រ្រឡង់



ព្រ្រល្របោះ

ដោយភាគច្រើនជាដីទំនាបស្មើ ព្រ្រឡង់សំបូរទៅដោយទីជម្រកដ៏សម្របូរប្របដូចជា 
ព្រ្រល្របោះ និងព្រ្រពាក់កណា្ត្រលស្រ្រង ព្រ្រស្រល់ និងវាលសៅ្ម្រ បើោះបីជាភាគច្រើន
ន្រគម្របព្រ្រនៅតំបន់ព្រ្រឡង់ន្រះជាប្រភ្រទព្រ្រស្រ្រងក្តី។ ព្រ្រស្រ្រងជាំទឹកមានប្រភព
ទឹកជាប្រាំដ្រលអាចធានាដល់ការប្រើប្រ្រស់របស់ប្រជាមូលដ្ឋ្រន និងសត្វព្រ្របាន 
ព្រញរដូវប្រ្រំង។ ការកកើតឡើងន្រស្រទាប់ថ្ម Karst ដ៏អស្ច្ររ្រយម និងតាមប្រប ជីវសស្ត្រក៏   
មាននៅភាគខាងជើងក្នុងតំបន់ព្រ្រឡង់ន្រះដ្ររ។
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ព្រ្រស្រ្រង

1211

ព្រ្រស្រ្រង សំបូរទៅដោយសត្វ និងរុក្ខជាតិជាចើ្រនប្រភ្រទ រាប់
ាប់ពីប្រភ្រទសត្វរស់នៅលើដី រហូតដល់ ស្រទាប់ក្រ្រមដី។ 
ទីជម្រកដ៏ពិស្រសន្រះ ដ្រលជារឿយៗត្រូវបានគ្រស្គ្រល់ថាជា
ព្រ្រសំបូរភ្លៀង មានផ្ក្រថ្មតំបន់ត្រូពិច និងទ្រទ្រង់ការរស់នៅរបស់
សត្វជាច្រើនប្រភ្រទនៅលើភពផ្រនដី។



ព្រ្រជាំទឹក

នៅផ្ន្រកកណា្ត្រលព្រ្រឡង់  គ្របដណ្តប់ទៅដោយផ្ទ្រទឹកដ៏ធំទូលាយនារដូវវស្រសា 
និងកា្ល្រយទៅជាថ្លុកទឹកតូចៗនៅរដូវប្រ្រំង។  តំបន់ដក់ទឹកជាច្រើនកន្ល្រងដូចជា
ត្រពាំង  និងបឹង  ផ្តល់ជាទីជម្រកដ៏សំខាន់សម្រ្រប់សត្វព្រ្រច្រើនប្រភ្រទជាពិស្រស
ប្រភ្រទសត្វស្ល្របដូចជា សត្វ រនាលពណ៌ (Mycteria leucocephala) និងសត្វស្ម្រញ 
(Anhinga)ជាដើម។   ប្រជាជនក៏ពឹងអាស្រ័យទៅលើប្រភពទឹកទាំងអស់ន្រះ
សម្រ្រប់ស្រ្រចដំណាំផងដ្ររ។

ព្រ្រស្រ្រងជាំទឹកនៅក្នុងតំបន់ព្រ្រឡង់ដ្រលមានភាពត្រជាក់  និងស្ងប់ស្ង្រត់
ពិតជាមានត្រមួយគត់នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។  ដោយមានភាពខុសប្ល្រកពីគ្ន្រ
ន្រអ្រកូឡូសុីពីព្រ្រជាំទឹកនៅបឹងទន្ល្រសប និងស្ទឹងស្រន ទីជម្រកធម្មជាតិដ៏  
ពិស្រសមួយន្រះ គំទ្រដល់ការរស់នៅរបស់សត្វរស់នៅក្នុងទឹក និងលើគោក  
ជាច្រើនប្រភ្រទ ហើយដើរតួនាទីជាអ្រកូឡូសុីដ៏មានតម្ល្រក្នុងការជួយរក្រសាប្រភព 
ទឹកក្រ្រមដីនៅរដូវប្រ្រំងទៀតផង។  
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ការកកើតឡើងន្រ ប្រភ្រទថ្ម Karst
ការកកើតឡើងន្រស្រទាប់ថ្ម Karst ដ៏ធំមួយ មានកើតឡើងនៅភាគខាងជើងន្រតំបន់ព្រ្រឡង់។ តំបន់ថ្ម Karst ប្រភ្រទ 
ន្រះជាតំបន់ដ៏កម្រនៅកម្ពុជា និងមានការយកចិត្តទុកដក់តិចតួចបំផុតនៅក្នុងបណា្ត្រញតំបន់ការពាររបស់កម្ពុជា។ 

ការកកើតឡើងន្រប្រភ្រទថ្ម Karst ត្រូវបានគ្រស្គ្រល់តាមរយៈរូងភ្នំ ដ្រលជាកន្ល្រងមានជីវៈចម្រុះរស់នៅគ្រប់ប្រភ្រទសត្វ
ដ្រលមានតាមតំបន់ និងរងការគំរាមកំហ្រង។ អំឡុងព្រលស្រ្រវជ្រ្រវ  ក៏មានការសិក្រសាមួយផងដ្ររអំពីក្រុមសត្វប្រជៀវ។ 
សត្វប្រជៀវចំនួន២៤ប្រភ្រទត្រូវបានគ្ររកឃើញដូចជា សត្វប្រចៀវ Marshall’s horseshoe (Rhinolophus marshalli) 
ដ្រលជាប្រភ្រទសត្វប្រចៀវទើបរកឃើញថ្មីនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ ៧៤ ភាគរយន្រប្រភ្រទសត្វប្រចៀវទាំងន្រះ ត្រូវបាន
គ្ររកឃើញនៅក្នុងតំបន់ថ្ម Karst ភាគខាងជើង។ 

ព្រ្រឡង់ទ្រទ្រង់ការរស់នៅរបស់សត្វប្រចៀវយា៉្រងហោចណាស់១ភាគ៣ន្រប្រភ្រទសត្វប្រចៀវទាំងអស់   ដ្រលរស់នៅ
ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ ព្រ្រឡង់ និងការកកើតឡើងន្រថ្ម Karst ភាគខាងជើង គឺពិតជាមានសរៈសំខាន់បំផុតសម្រ្រប់ការ 
អភិរក្រសសត្វប្រចៀវនៅកម្ពុជា។ 
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ដំរី ខ្ទីង និងទន្រសាង

បណ្តុំព្រ្រនៅក្នុងតំបន់ព្រ្រឡង់ គឺជាទីជម្រកដ៏
សខំាន់សម្រ្របថ់នកិសត្វមានមាឌធបំំផុតចនំួន
បីប្រភ្រទនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា គឺដំរីអាសុី ខ្ទីង 
និងទន្រសាង។

ថនិកសត្វធំៗទាំងបីប្រភ្រទន្រះ   កំពុងទទួលរង
ការគំរាមកំហ្រងនៅទូទាំងផ្ទ្រប្រទ្រសដោយសរ
ការបាត់បង់ទីជម្រក។  ទីជម្រកដ៏សំបូរប្របនៅ
ក្នងុតំបន់ព្រ្រឡង់ មិនត្រមឹត្រជាធនធានដ៏សខំាន់
សម្រ្រប់ចំនួនថនិកសត្វមានមាឌធំបំផុត  ដ្រល
នៅស្រសសល់ប៉ុណ្ណ្រះទ្រ វាថ្រមទាំងផ្តល់ នូវ 
ទីជម្រកដ៏ប្រព្រ  សម្រ្រប់ការស្ថ្ររឡើងវិញនូវ
ប្រភ្រទសត្វដ្រលកំពុងបាត់បង់ និងរងការគំរាម 
កំហ្រងផងដ្ររ។

ការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវ បានរកឃើញចំនួនសត្វដំរី 
យា៉្រងហោចណាស់ចំនួន១៣ក្របោល ហើយបាន
បា៉្រនប់្រមាណថាមានចនំនួសត្វដរំបី្រហ្រលជាង
២០ក្របោលកំពុងរស់នៅតំបន់ព្រ្រឡង់។ ចំនួន 
សត្វ ដំរីដ្រលរកឃើញន្រះដ្ររ ពិតជាមានសរៈ 
សំខាន់ណាស់សម្រ្រប់ចំនួនសត្វដំរីដ្រលនៅ 
ស្រសសល់ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។
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ជារួម  ថនិកសត្វចំនួន៣៦ប្រភ្រទត្រូវបានរកឃើញ
នៅក្នងុតំបន់ព្រ្រឡង់ទាងំមូល      ក្នងុកំឡងុព្រលធ្វើការ
សិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវន្រះ។  ការរកឃើញប្រភ្រទសត្វជា
ច្រើនន្រះ គឺតាមរយៈការប្រើប្រ្រស់មា៉្រសុីនថតរូបស្វ័យ
ប្រវត្តិដើម្របីថតរូបសត្វដ្រលរស់នៅតំបន់ដច់ស្រយាល។ 

ប្រភ្រទសត្វភាគច្រើន   គឺលំបាកនឹងរកឃើញណាស់
ពីព្រ្រះពួកវាជាសត្វងាយផ្អើល   និងជាប្រភ្រទសត្វ 
កម្រ ឫក៏ចូលចិត្តចល័តត្រព្រលយប់។ មា៉្រសុីនថត 
រូបស្វ័យប្រវត្តិទាំងន្រះ ដ្រលគ្រដក់ទុកចោលអស់ 
រយៈព្រលជាច្រើនខ្រនៅក្នុងព្រ្រ  គឺជាមធ្រយោបាយដ៏
ល្អបំផុតមួយដើម្របីកត់ត្រ្រពីប្រភ្រទសត្វដ្រលកម្រឃើញ
ទាំងអស់នោះ

ជាឧទាហរណ៍ សត្វស្វ្រព្រ្រម (Trachypithecus 
germaini) ដ្រលជាប្រភ្រទសត្វរស់នៅលើដើមឈើ 
និងងាយស្រួលឃើញ ក៏ពុំត្រូវបានគ្រប្រទះឃើញ
អំឡុងព្រលធ្វើការស្រ្រវជ្រ្រវថនិកសត្វន្រះដ្ររ ប៉ុន្ត្រ 
ពួកវា  ត្រូវថតជាប់ជាញឹកញាប់ដោយមា៉្រសុីនថតរូប
ស្វ័យប្រវត្តិនៅតាមថ្លុកទឹកនានា។
 
មា៉្រសុីនថតរូបស្វ័យប្រវត្តិ ពិតជាមានសរៈសំខាន់
ណាស់សម្រ្រប់ថតប្រភ្រទសត្វ  ដ្រលមានភាពអៀន
ខា្ម្រស់ ស្ងប់ស្ង្រត់ ឫក៏ប្រភ្រទសត្វស្ល្របរស់នៅលើដី 
ដូចជាមាន់ោរពណ៌ប្រ្រក់ជាដើម។ 

មា៉្រសុីនថតរូបស្វ័យប្រវត្តិ
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សត្វស្ល្រប

តំបន់ព្រ្រឡង់ គឺជាទីជម្រកសត្វស្ល្របជាតិដ៏សំខាន់មួយ   ដ្រលក្នុងនោះក្រុមអ្នកស្រ្រវជ្រ្រវ
បានរកឃើញសត្វស្ល្របចំនួន ២៦៦ ប្រភ្រទកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រ្រឡង់។  ចំនួនន្រះ
ស្មើនឹង៤៤% ន្រប្រភ្រទសត្វស្ល្របទាំងអស់ដ្រលរស់នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។

សត្វស្ល្របចំនួន១៥ប្រភ្រទដ្រលមានកត់ត្រ្រក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN រួមបញ្ចូល
ទាំងសត្វដ្រលមានតាមតំបន់ និងជាសកល ដូចជាសត្វក្រងកងធំ (Buceros bicornis) ក៏
ត្រូវបានក្រុមអ្នកស្រ្រវជ្រ្រវរកឃើញនៅទីនោះផងដ្ររ។ ប្រភ្រទសត្វស្ល្របសំខាន់ៗផ្រស្រង 
ទៀតក្នុងចំណមនោះ មានដូចជា ទទាទ្រូងលឿង (Arborophila davidi) ក្ង្រក (Pavo 
muticus) ត្រស្រះដំរី (Mulleripicus pulverulentus) និងត្រដក់ធំ (Leptoptilos dubius)។ 

ត្រដក់តូច (Leptoptilos javanicus)  និង សត្វកស ឫត្រុំ (Ciconia episcopus) រស់នៅ
តាមត្រពាំង  និងវាលសៅ្ម្រទៅតាមរដូវកាល។  ប្រភ្រទសត្វស្ល្របទឹកមានមាឌធំដ្រល
ទទួលរងការគំរាមកំហ្រងជាសកលផ្រស្រងទៀតដូចជា សត្វត្រយងយក្រស (Thaumatibis  
gigantea) ត្រយងចង្កំកស (Pseudibis davisoni) និងសត្វក្រៀល (Grus Antigone)  ត្រូវ
បានប្រជាជនមលូដ្ឋ្រនផ្តលដ់ណំងឹឲ្រយមយា៉្រងច្របោស់អពំវីត្តមានរបសព់កួវា ហើយពកួវាកទ៏នំង 
ជាប្រើប្រ្រស់ត្រពាំងទាំងនោះជាញឹកញាប់ផងដ្ររ។ 
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ឧរង្គសត្វ និងថលជលិក

ថលជលិកសរុបចំនួន ២២ប្រភ្រទ  និងឧរង្គសត្វចំនួន ៤៥ប្រភ្រទ ត្រូវបានក្រុមអ្នកស្រ្រវជ្រ្រវរកឃើញនៅក្នុង
តំបន់ព្រ្រឡង់   រួមទាំងប្រភ្រទសត្វជាច្រើនដ្រលមាននៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN។ ឧរង្គសត្វថ្មីមួយ
ប្រភ្រទ Gekko petricolus ត្រូវបានក្រុមអ្នកស្រ្រវជ្រ្រវប្រទះឃើញនៅក្នុងតំបន់ព្រ្រឡង់ ក្នុងអំឡុងព្រលសិក្រសា
ស្រ្រវជ្រ្រវ ហើយក៏ជាលើកដំបូងបង្អស់ផងដ្ររសម្រ្រប់ប្រទ្រសកម្ពុជា។

របាយ  និងវត្តមានដ៏ច្រើនបំផុតរបស់ប្រភ្រទឧរង្គសត្វ  និងថលជិកដ្រលជាប្រភ្រទសត្វទទួលរងការគំរាម
កំហ្រងជាសកលដ្រលមានវត្តមានរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រ្រឡង់គឺជាចំនុចវិជ្ជមានមួយ    ដោយសរប្រភ្រទសត្វ 
ទាំងអស់ន្រះគឺជាសូចនាករន្របរិស្ថ្រនដ៏ល្អមួយ។ 

ជារួម  វាមិនទាន់ហួសព្រលនៅឡើយទ្រដើម្របីការពារតំបន់ព្រ្រឡង់  ប៉ុន្ត្រប្រភ្រទឧរង្គសត្វ  និងថលជលិក
ជាច្រើនផ្រស្រងទៀតនៅក្នុងតំបន់ន្រះ កំពុងរងគ្រ្រះថា្ន្រក់ពីការបរបាញ់សម្រ្រប់ធ្វើជាអាហារ និងអាជីវកម្ម។ 
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សត្វឥតឆ្អឹងកង

មិនម្រនជាការភា្ញ្រក់ផ្អើលទ្រ ខណៈតំបន់ព្រ្រឡង់ដ្រលគ្របដណ្តប់ទៅដោយព្រ្រតំបន់ត្រូពិចដ៏ធំ
មួយ  គឺជាទីជម្រកសម្រ្រប់សត្វឥតឆ្អឹងកងជាច្រើនប្រភ្រទ និងសម្រ្រប់សត្វជាច្រើនប្រភ្រទផ្រស្រង
ទៀតដ្រលក្រុមអ្នកវិទ្រយោសស្ត្រមិនទាន់បានរកឃើញ។  ក្នុងអំឡុងព្រលស្រ្រវជ្រ្រវន្រះមានសត្វ
ជាច្រើនប្រភ្រទត្រូវបានក្រុមអ្នកស្រ្រវជ្រ្រវរកឃើញនៅតាមកន្ល្រងជាច្រើនក្នុងតំបន់ព្រ្រឡង់ ដូចជា 
សត្វកន្ទុំរុយ ដ្រលមានមាឌតូចបំផុត (Nannophya pygmaea) នៅលើពិភពលោក (រូបខាងឆ្វ្រង) 
សត្វពីងពាងរូបរាងចម្ល្រក (fearsome-looking whip spiders) និងសត្វក្អ្រប (scutigerid centipedes) 
ដ្រលរស់នៅតំបន់រូងភ្នំថ្មកំបោរ។
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រុក្ខជាតិ

ក្នុងចំណមរុក្ខជាតិជាច្រើនប្រភ្រទនៅក្នុងតំបន់ព្រ្រឡង់
មានរុក្ខជាតិ និងដើមឈើចំនួន ១១ប្រភ្រទ ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជី
ក្រហមរបស់អង្គការIUCN។  រុក្ខជាតិសំខាន់ចំនួន ១៥ប្រភ្រទ
ក្នុងចំណម ២០ប្រភ្រទ ដ្រលកំណត់ដោយគម្រ្រងគ្រ្រប់
ពូជឈើកម្ពុជារបស់រដ្ឋបាលព្រ្រឈើឆ្ន្រំ២០០៣  ក៏ត្រូវបាន
រកឃើញនៅក្នុងតំបន់ព្រ្រឡង់ដ្ររ។
 
នៅក្នុងចំណមរុក្ខជាតិ  និងដើមឈើដ្រលរកឃើញទាំង
អស់នោះមានប្រភ្រទដើម    រុក្ខជាតិមំសសី      (carnivorous
pitcher plant) (រូបភាពខាងក្រ្រម)  និងដើមអរគីដ្រពណ៌
សដ៏កម្រ (white orchid) ដ្រលន្រះជាលើកដំបូងដ្រលក្រុម  
អ្នកស្រ្រវជ្រ្រវប្រទះឃើញនៅប្រទ្រសកម្ពុជា។ 
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តំបន់ព្រ្រឡង់   គឺជាអាងស្តុកទឹកដ៏សំខាន់មួយសម្រ្រប់បឹង
ទន្ល្រសប ហើយព្រ្រឈើតំបន់ន្រះជួយកាត់បន្ថយការ
ហូរកាកសំណល់ទៅក្នុងទីជម្រកសម្រ្រប់ជលផលដ៏សំខាន់
ន្រះ។ ការកាប់ឈើខុសច្របោប់  កំពុងផ្ល្រស់ប្តូរសមាសភាព
និងរចនាសម្ព័ន្ធព្រ្រឈើ    ព្រមទាំងផ្ល្រស់ប្តូរអាកាសធាតុ
ទីនោះ  និងបង្កើនដីល្របោប់នៅតាមផ្លូវទឹក។   បញ្ហ្រទាំងអស់  
ន្រះមិនត្រឹមត្រមានផលប៉ះពាល់ដល់ការបាត់បង់ទីជម្រក
និងកន្ល្រងបន្តពូជសម្រ្រប់វារីជាតិប៉ុណ្ណ្រះទ្រ ប្រសិនបើ 
មិនមានការត្រួតពិនិត្រយមទ្រនោះ វានឹងអាចមានផល ប៉ះពាល់ 
កាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរនៅប៉្រកខាងក្រ្រមទន្ល្រ។

ព្រ្រក្នុងតំបន់ព្រ្រឡង់  ក៏រួមចំណ្រកទប់ស្ក្រត់ទឹកជំនន់នៅ
រដូវវស្រសាចនោ្ល្រះពីខ្រសីហា ដល់ខ្រកញ្ញ្រផងដ្ររ  ហើយ
ត្រូវបានគ្រជឿជាក់ថា   រួមចំណ្រកយា៉្រងចំបងដល់ការរក្រសា
ទឹកក្រ្រមដីនារដូវប្រ្រំង។ 

ស្រវាកម្មបរិស្ថ្រនដ៏ាំបាច់ទាំងអស់ន្រះគួរត្រត្រូវបានគិត
គូរយា៉្រងយកចិត្តទុកដក់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្រសានានាស្តីអំពី
ការអភិវឌ្រឍនាព្រលអនាគត ឫក៏ការការពារតំបន់ព្រ្រឡង់។ 

ធារាសស្រ្ត
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ការប្រមូលជ័រទឹក

ប្រជាសហគមន៍ជាង   ២៥០,០០០នាក់រស់នៅក្នុងភូមិ
ចំនួន៣៤០   ដ្រលស្ថិតនៅក្នុង និងជុំវិញតំបន់ព្រ្រឡង់
ពឹងអាស្រ័យស្ទើរត្រទាំងស្រុងទៅលើតំបន់ព្រ្រឡង់
សម្រ្រប់ជីវភាពរស់នៅ។  ប្រជាជនភាគច្រើន គឺជាជន
ជាតិដើមភាគតិចគួយ  ហើយព្រ្រឈើគឺជាផ្ន្រកមួយ
ន្រវប្របធម៌ និងជំនឿសសនារបស់ពួកគ្រ។ 

ការប្រមូលក្រវាញ  ទឹកឃ្មុំព្រ្រ  ផ្ត្រ  ឫស្រសី   និងផ្ល្រឈើ
ព្រ្រ  គឺជាសកម្មភាពដ្រលអាចរកប្រ្រក់ចំណូលរបស់
ពួកគត់នៅក្នុងតំបន់ព្រ្រឡង់ន្រះ។

ការចោះយកជ័រទឹក   គឺជាមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតសំខាន់
មួយសម្រ្រប់ប្រជាជនរស់នៅក្នុងព្រ្រ ហើយជ័រទឹកជា 
របស់ដ៏មានតម្ល្រ។ នៅតំបន់ព្រ្រឡង់ន្រះ   មានប្រភ្រទ
ដើមច្របោះជ័រ   Dipterocarp   ចំនួនប្រ្រំប្រភ្រទដ្រល
អាចផ្តល់ជាជ័រទឹកបាន។ ប្រភ្រទដើមច្របោះទាំងន្រះ 
រួមមានប្រភ្រទដើមដ្រលផ្តល់ជ័រទឹកចំនួនបី (០៣) 
ប្រភ្រទគឺ: Dipterocarpus costatus, D. alatus និង D. 
intricatus ព្រមទាំងប្រភ្រទដើមដ្រលផ្តល់ជ័រចុងចំនួន 
២ ប្រភ្រទគឺ Shorea obtusa និង S. siamensis។   អ្នក 
ដងជ័រទឹកមានភាពសកម្មក្នុងការការពារដើមជ័ររបស់
ពួកគត់។ កតា្ត្រន្រះ នាំឱ្រយមមានការអភិរក្រសតំបន់ព្រ្រឡង់ 
ាំផ្តើមពីប្រជាសហគមន៍ ខណៈដ្រលប្រជាសហគមន៍ 
ភាគច្រើន   មិនចង់ឃើញព្រ្រឈើរបស់ពួកគត់ទទួល
រងការបំផ្ល្រញ ពីព្រ្រះព្រលដ្រលព្រ្រឈើបាត់បង់ 
ដើមច្របោះជ័រក៏ត្រូវបាត់បង់ដ្ររ។ 
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ការកាប់ឈើខុសច្របោប់  កើតមានយា៉្រងប្រត្រយមក្រសនៅទូទាំងតំបន់ព្រ្រឡង់ក្នុង
អត្រ្រមួយខ្ពស់។ ប្រភ្រទឈើមានតម្ល្រខ្ពស់បំផុតដូចជា ឈើប្រង គឺស្ទើរត្រ
បាត់បង់គ្ម្រនសល់នៅតំបន់ន្រះ  ហើយអ្នកកាប់ឈើខុសច្របោប់កំពុងត្របន្ត
កាប់ប្រភ្រទឈើមានតម្ល្របំផុតបនា្ទ្រប់។ ដីព្រ្រក៏ត្រូវបានគ្រកាប់ឆ្ក្ររសម្រ្រប់ 
ធ្វើកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសរ និងអាជីវកម្ម។ 

បុគ្គលិកសន្តិសុខ និងកម្មករដ្រលជួលដោយក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម ក៏រួមចំណ្រក 
ក្នុងការកាប់ឈើ ន្រសទ និងបរបាញ់សត្វព្រ្រខុសច្របោប់ផងដ្ររ។
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ការកាប់បំផ្ល្រញព្រ្រឈើ



ការជួញដូរសត្វព្រ្រ 

ការជួញដូរសត្វព្រ្រខុសច្របោប់ កំពុងរីកខា្ល្រំងនៅក្នុងតំបន់ព្រ្រឡង់ 
ហើយប្រភ្រទថនិកសត្វ សត្វស្ល្រប និងឧរង្គសត្វជាច្រើន ត្រូវបាន 
គ្រប្រទះឃើញលក់នៅក្នុងផ្រសារក្នុងតំបន់ ឬក៏ត្រូវបានស្តុកទុក 
សម្រ្រប់លក់ឱ្រយមឈ្មួញកណា្ត្រល      ដើម្របីនាំច្រញទៅកាន់ប្រទ្រសចិន 
និងវៀតណាម។  ការបរបាញ់  បង្កការគំរាមកំហ្រងដល់ប្រភ្រទ
សត្វសំខាន់ៗជាច្រើនដ្រលមានវត្តមាននៅតំបន់ព្រ្រឡង់ន្រះ។ 
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តម្ល្រផ្ន្រកជីវៈចម្រុះ   គួរឱ្រយមកត់សមា្គ្រល់របស់ព្រ្រ
ឡង់ គឺជាឃ្ល្រំងស្តុកទឹក និងឱកាសស្រដ្ឋកិច្ចដ៏
សំខាន់របស់តំបន់ព្រ្រឡង់។   កតា្ត្រន្រះបងា្ហ្រញ
ឱ្រយមឃើញថា  ព្រ្រឡង់ត្រូវ ការ ការពារក្នុងកម្រិត
ខ្ពស់បំផុត។ ោះជាយា៉្រងន្រះក្តី តំបន់ព្រ្រឡង់
ន្រះកំពុងមានការផ្ល្រស់ប្តូរជាអវិជ្ជមាន ហើយ
ក្នងុកម្រតិកើនឡើងមួយខ្ពសមិ់នធា្ល្រប់មាន។
នៅទូទាំងតំបន់ព្រ្រឡង់ មានការបាត់បង់ទីជម្រក
គួរឱ្រយម កត់សមា្គ្រល់ភាគច្រើនគឺនៅប៉្រកខាងត្របូង
និងខាងជើងន្រតំបន់ព្រ្រស្រ្រងផ្ន្រកកណា្ត្រល។

ប្រសិនបើមិនមានការធ្វើសកម្មភាពជាបនា្ទ្រន់
ណាមួយដើម្របីការពារព្រ្រឡង់នោះទ្រ  តំបន់
ព្រ្រដ្រលមានជីវៈចម្រុះដ៏មានតម្ល្រ  និងស្រវា
កម្មព្រ្រឈើ  ដ្រលផ្តល់កម្រ្រច្រើនមួយន្រះនឹង
ត្រូវបាត់បង់ជារៀងរហូត។

សរៈសំខាន់ន្រការការពារព្រ្រឡង់
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Man did not weave the web of life, he is merely a strand in it. 
Whatever he does to the web, he does to himself.
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អាស័យដ្ឋ្រន

អង្គការអភិរក្រសអន្តរជាតិ
ប្រអប់សំបុត្រល្រខ៖ ១៣៥៦
ទីក្រុងភ្នំព្រញ ប្រទ្រសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទល្រខ +855 (023) 214 627
Info-cicambodia@conservation.org                   

www.conservation.org 

អង្គការវីនរ៉ក់អន្តរជាតិ
គម្រ្រងគំទ្រព្រ្រឈើ និងជីវចម្រុះរបស់  USAID
បន្ទប់ល្រខ ៥៨៨ អាគរ F មជ្រឈមណ្ឌលភ្នំព្រញ
មហាវិថីសុធារស ក្រុងភ្នំព្រញ ប្រទ្រសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទល្រខ៖ +855 (0)23 220 714
infosfb@winrock.org 
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