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េសចក្តីសេងខបសខំន់ៗ 
 

សត្វេផ តកបល្រតេ កមនរស់េនកនុងទេន្លេមគងគៃន្របេទសកមពុជចបពី់េខត្ត្រកេចះបន្តេទលបក់
េខនសថិតេនែបក៉ខងតបូងៃន្របេទស វ។ កលពីមុន សត្វេផ ត្របេភទេនះកធ៏្ល បប់ន្របទះេឃើញេន ម
ចរន្តទឹកខងេ្រកមៃនទេន្លេមគងគកនុង្របេទសេវៀត ម និងកនុងបឹងទេន្ល បៃន្របេទសកមពុជផងែដរ។ បចចុបបនន
េនះ សត្វេផ តកបល្រតេ កពំុមនវត្តមនេន្រគបទី់កែន្លងែដលជែដនជ្រមករបស់ ពីមុនេឡើយ េហើយេគ
គិតថ ចំននួសរុបរបស់ មនក្រមតិតិចតួចេបើេ្រប បេធៀបេទនឹងចំននួសរុបែដលធ្ល បម់នពីមុនមក។ ប៉ុែន្ត
មកទល់េពលេនះ េគេនែតមនិដឹងចបស់ថ សត្វេផ តសរុបប៉ុនម នកបលេនរស់ នមនជីវតិ េហើយចំនួនសរុប
របស់ េនែតបន្តធ្ល កចុ់ះ ឬកអ៏តេ់នះែដរ។ 
 

ចប់ ងំពីេដើមឆន ២ំ០០៧  គេ្រមងអភរិក សត្វេផ តទេន្លេមគងគកមពុជែដលជគេ្រមងសហ្របតិបត្តិ
កររ ងរដ្ឋបលជលផល និងអងគករ WWF កមពុជ បននិងកំពុងេធ្វើករសិក អេងកតេលើករប៉ន្់របមណចំនួន 
សរុបៃនសត្វេផ តេនកនុងទេន្លេមគងគ េ យេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តថតរូបភព្រគបស់ត្វេផ តទងំអស់េនកនុងទេន្ល
េមគងគ។ ករប៉ន្់រមមណពីភពសមបូរណ៍ែបប និងក ្ត េផ ងៗែដលពកព់នធន័ឹងករប៉ន្់របមណេលើចំនួន
សរុប (ឧទៈ ចំនួនសរុបសត្វេផ តែដលេនរស់ និងករកត្់រ បែនថមវត្តមនរបស់សត្វេផ តថម)ី ជួបករលំបក
េ្រចើន ពីេ្រពះករ ម បស់ត្វេផ តេន មជ្រមកកនុងធមមជតិមនិែមនជករងយ្រសួលេនះេឡើយ េហើយករ
បស់ត្វេផ តទំងេនះពឹង ្រស័យេលើ ្ល កសំគល់េលើដងខ្លួនរបស់  (ឧទៈ ន មរ ត់េលើែសបក និងទ្រមង់

េផ ងៗរបស់្រពុយខនងជេដើម)  េហើយសត្វេផ តមយួចំនួនេទៀតពំុមនចំនុចសំគល់ចបស់ ស់េនេលើដងខ្លួន
េឡើយ។ វធីិ ្រស្តវភិគទិនននយ័ចុងេ្រកយេគ (Analytical Advances) នេពលេនះ ចឲយេយើងេ្របើ្របស់
កន់ែត្របេសើរនូវ ល់ទិននន័យទំងអស់្របមូលបន មរយៈករអេងកតទំងេលើសត្វេផ តែដលមនចំនុចសំគល់ 
និងមនិមនចំនុចសំគល់េលើដងខ្លួន ។ េយើងបនេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តវភិគទំេនើបទងំេនះេធ្វើករប៉ន្់របមណ
ពីចំនួនសត្វេផ តែដលេនរស់កនុងអំឡុងេពលអេងកត១១េលើកេធ្វើេឡើងកនុងរយៈឆន ២ំ០០៧-២០១០ េដើមបី យ
តៃម្លពីបែ្រមប្រមួលចំនួនសរុប និង្របសិទធិភពរបស់វធីិ ្រស្តអេងកតកនុងេគលបំណង ម នពីភពែ្រប្របួល 
ចំនួនសរុបេនះ។ ករវភិគទងំអស់េ្របើ្របស់វធិី ្រស្ត Mark-Resight  េដើមបបីញចូ លទិនននយ័រូបថត
សត្វេផ តែដល គ ល់ភនិភគ និងថតបន ជថមីកនុងេគលបំណងេធ្វើករប៉ន្់របមណពីចំនួនសត្វេផ ត
ែដលេនរស់ និង ថ នភពអន្តរកល។ េយើងកេ៏្របើ្របស់វធីិ ្រស្ត Reverse Time ពិនតិយេមើលទិនននយ័
្របមូលបននេពលកន្លងមកេដើមបេីធ្វើករប៉ន្់របមណពីចំនួនសរុប។ ករវភិគទំងអស់េធ្វើេឡើងេ យ 
េ្របើកមមវធិី Mark ( Solfware Programme Mark )។ 

 

លទធផលអេងកតចេន្ល ះឆន ២ំ០០៧-២០១០ បនបង្ហ ញឲយដឹងថ ចំនួនប៉ន្់របមណសរុបៃនសត្វេផ ត 
េពញវយ័មន ៨៥កបល (េ យ បប់ញចូ លទងំសត្វេផ តែដលមនចំនុចសំគល់  និងមនិមនចំនុចសំគល់
េលើដងខ្លួន)។ េយើងសំគល់េឃើញថ  តួេលខេនះខពស់ជងតួេលខែដលទទួលបនពីករសិក អេងកតចំនួនពីរ 
ដង េលើកទីមយួកនុងឆន ២ំ០០៧ ែដលមនចំនួនែត ៧១កបល (េនចេន្ល ះពី ៦៦-៨៦ និងក្រមិតេជឿជកម់ន 
ដល់េទ ៩៥%)។ េយើងេជឿជកថ់ ករប៉ន្់របមណេនះមនក្រមតិខពស់ជងចំននួសរុបែដលទទួលបនកនុង 
ឆន ២ំ០០៧ ពីេ្រពះេយើងបនវភិគបណ្តុ ំ ទិនននយ័ែដលមនបរមិណេ្រចើនជងមុន េហើយបនេ្របើ្របស់វធិី 
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្រស្តទំេនើបចុងេ្រកយបង្អស់ែដលវធីិ ្រស្តេនះមនិទនម់នេនេឡើយកលពីឆន ២ំ០០៧។ សូមេធ្វើករកត់
សំគល់ថ េបើេទះជចំនួនប៉ន្់របមណេនះមនក្រមិតខពស់ជងចំនួនប៉ន្់របមណេនកនុងឆន ២ំ០០៧ កេ៏ យ 
ក៏ក្រមិតខពស់ជងេនះមនិបនបង្ហ ញពីករេកើនេឡើងៃនចំនួនសត្វេផ តកនុងចេន្ល ះឆន ២ំ០០៧-២០១០ េនះ 
េឡើយ។  ផទុយេទ វញិ តួេលខៃនកំេណើ នចំនួនប៉ន្់របមណសរុប (០.៩៧៨) បង្ហ ញឲយេឃើញពីករធ្ល កចុ់ះកនុង
ក្រមតិទបៃនសត្វេផ តែដលបន គ ល់ភនិភគ (សត្វេផ តែដលបនកត់្រ េនកនុងបញជ ីទិននន័យ) េហើយចំនួន 
ប៉ន្់របមណសរុប៨៥កបលេនចេន្ល ះឆន ២ំ០០៧-២០១០  តិចជងចំនួន១១៥កបលែដលប៉ន់្របមណេ យ 
អនក្រ វ្រជវមុនៗេនចេន្ល ះឆន ២ំ០០៤-២០០៥។ េយើងកពិ៏និតយេឃើញែដរថ កំណត្់រ ថមីរបស់សត្វេផ ត 
េពញវយ័ែដលបនមកពីករវវិត្តនៃ៍នសត្វេផ តវយ័ជំទងម់នក្រមតិទបបំផុត េហើយេយើងេជឿជកថ់ ក្រមតិ 
ទបបផុំតៃនករវវិត្តនេ៍នះ បង្ហ ញពីករធ្ល កចុ់ះជបេណ្តើ រៗៃនចំនួនសរុបរបស់សត្វេផ ត ពីេ្រពះពំុមនសត្វ 
េផ តថមីកនុងចំននួ្រគប្់រគន្់រតូវបន កជំ់នួសសត្វេផ តែដលបនបតប់ងេ់នះេឡើយ។ ករវភិគសថិតិេ យ 
េ្របើវធិី ្រស្ត Statistical Power បនឲយដឹងថ ករសិក អេងកតេលើចំនួនសរុបសត្វេផ តនេពលបចចុបបននរក 
េឃើញពីករធ្ល កចុ់ះ៣%ៃនចំនួនសរុប្របចំឆន កំនុងរយៈេពលបីឆន កំន្លងមកេនះ។ 

 

េយើងសននិ ្ឋ នថ េបើពំុមនវធិនករអភរិក សម្រសបេទេនះ នឹងមនករគំ មកំែហងែដលនឲំយ
សត្វេផ តនឹង្រតូវបតប់ងពី់ទេន្លេមគងគ។ សត្វេផ តែដលេនមនចំនួនតិច្រតងទី់ជ្រមក មបេ ្ត យ្រពំ្របទល់ 
កមពុជ- វកំពុងទទួលរងនូវករគំ មកំែហងយ៉ងធងនធ់ងរ ពីេ្រពះចំនួនសរុបេនេសសសល់្របមណ ពី៧េទ 
៨កបលប៉ុេ ្ណ ះ។  េបើេទះជសកមមភព្រគប់្រគងនេពលបចចុបបននេនះ (ឧទៈ កិចចករពរេ យចបប់ 
ករបញឈបក់រេន ទខុសចបប ់ ករ មឃតេ់លើករេ្របើ្របស់មង) ទំនងជជួយ ដល់សត្វេផ តកេ៏ យ 
កេ៏យើងេជឿជកថ់ ករកំណតឲ់យបនចបស់ ស់េលើេគលេ ្ត រចំនួនសរុបេឡើងវញិ និងចំ ត់ករេលើ 
សកមមភពសំខន់ៗ ែដលរមួចំែណកជួយ សេ្រងគ ះសត្វេផ ត គឺជភពចបំចេ់ដើមបកីរពរសត្វេផ តកបល 
្រតេ កកំុឲយផុតពូជពីទេន្លេមគងគ។ 
 

 

  


