
ខខខ្មែរគគ្របប់គគ្នាមានសសទទស ដដងយលប់នសងសស្គាលប់
បងងស្គាលនសងខខខ្សែបនន្ទាតប់គពព្រំខដន
ជជព្រំវ សញគបងទសខខខ្មែរទព្រំងមមូល

***
បមូរណភាពទដកដដគបងទសខខខ្មែរទព្រំងមមូល

អាចការពារបានលជលុះគត្រាខតខខខ្មែរ
សស្គាលប់បងងស្គាលនសងខខខ្សែបនន្ទាតប់គពព្រំខដនខខខនឯងងនៅកខនខងណ

ងអាយចច្បាសប់
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ងគលបព្រំណង
● បងចច្ចេកងទសជា ជព្រំនខយ ងដដមមដគ្រមូសខខខ្សែបនន្ទាតប់គពព្រំខដន 

● បងងស្គាលគពព្រំខដន ត្រាមសនទសសញញ្ញា ថថថ្ងៃ ២៧  ធគ្នាមូ ឆគ្នាព្រំ ១៩៨៥ 

● ងផន្ទាផ្ទៀងផន្ទាតប់ចព្រំណជចភមូមសសសសស្ត្រ បងងស្គាល ត្រាមរយលុះ ឧបករណណ៏  GPS

ឯកសរ Cambodge Info



គ្រងគមាង
១   អារមម្ភកថ
២   បងចច្ចេកងទសជា ជព្រំនខយ
៣   សនទសសញញ្ញាញ្ញា្ នសង កសចច្ចេគពមងគពផ្ទៀង ជាមខយ ងវវៀតណម ត្រាព្រំងពដឆគ្នាព្រំ ១៩៧៩
៤   ការងបាលុះបងងស្គាលត្រាមគពព្រំខដន
៥   ការងបាលុះបងងស្គាលត្រាមគពព្រំខដនកមមជជា ងវវៀតណម 
៦   ទដបញច្ចេបប់
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១   អារមម្ភកថ
មាគត្រា២ រដទធមខ្មែនជញញ្ញាថនគពលុះរាជាណចគកកមមជជា

● បមូរណភាពទដកដដរបសប់គបលុះគបលុះគពលុះរាជាណចគកកមមជជា មសនអាចរព្រំងលោភ 
បានដាចប់ខាតកគ្នាជងគពព្រំខដនរបសប់ខខខនថដលមានកព្រំណតប់កគ្នាជងខផនទដខាគ្នាត 
១/១០០ ០០០ ងធធដងនៅចងនខលុះឆគ្នាព្រំ ១៩៣៣  - ១៩៥៣ 
ងហដយខដលគតត្រូវ បានទទខលសស្គាលប់ជាអនស្ត្ររជាតសងនៅចងនខលុះឆគ្នាព្រំ 
១៩៦៣   - ១៩៦៩។
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២   បងចច្ចេកងទសជា ជព្រំនខយ សគមាបប់
➲ គ្រមូសខខខ្សែបនន្ទាតប់គពព្រំខដន ជាមខយគបងទស

● ងវវៀតណម  - លោវ  - ងសវៀម ត្រាមរយលុះផន្ទាព្រំងខផនទដគកដាសប់
 
● ងដាយងគបដបងចច្ចេកងទស  Geographic Information System

ខខខ្សែបនន្ទាតប់គពព្រំខដន ទព្រំងអសប់ងនលុះអាចងគបដ
● ងលដភគ្នាព្រំ កគ្នាជងថគព ងលដខផនដដ ងលដសមជគទ ងលដអាកាស ងគកាមខផនដដ

➲ ចព្រំណជចណកណ៏ងដាយងនៅងលដខខខ្សែបនន្ទាតប់គពព្រំខដន វាមាន នសយាមកាភមូមសសសសស្ត្រ របសប់វា 
រយលុះបងណណ្ដោយ នសង រយលុះទទដង (longitude, latitude)

ឯកសរ Cambodge Info



២   បងចច្ចេកងទសជា ជព្រំនខយ សគមាបប់

➲  ងផន្ទាផ្ទៀងផន្ទាតប់ ចព្រំណជចនសយាមកាខដលមានងលដខខខ្សែបនន្ទាតប់គពព្រំខដន ជាកប់ខសណ្ដោងងលដខផនដដ 

ត្រាម ឧបករណណ៏  GPS
➲ ផផ្សាយ ត្រាមរយលុះ Internet ខខខ្សែបនន្ទាតប់គពព្រំខដន ងដដមមដងអាយ គបជាពលរដទ 

ទមូទព្រំងគបងទសបានដដងទព្រំងអសប់គគ្នា ។
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៣   សនទសសញញ្ញាញ្ញា្ នសង កសចច្ចេគពមងគពផ្ទៀង ជាមខយ ងវវៀតណមត្រាព្រំងពដឆគ្នាព្រំ ១៩៧៩

សនទសសញញ្ញាញ្ញា្
ថថថ្ងៃ ១៨ កជមម្ភម្ភៈ ១៩៧៩

កសចច្ចេគពមងគពផ្ទៀង
តព្រំបនប់ទដកគបវតស្ត្រសសសសស្ត្រ
ថថថ្ងៃ ៧ កកក្កដា ១៩៨២

កសចច្ចេគពមងគពផ្ទៀងនសង
សនទសសញញ្ញាញ្ញា្
 ថថថ្ងៃ ២០ កក្កក្កដា ១៩៨៣ 

សនទសសញញ្ញាញ្ញា្ 
ថថថ្ងៃ ២៧ ធគ្នាមូ ១៩៨៥  

សនទសសញញ្ញា
បព្រំងពញបខនន្ថែម 

ថថថ្ងៃ ១០ តជលោ ២០០៥ 
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៤   ការងបាលុះបងងស្គាលត្រាមគពព្រំខដន
➲ ងគ្រគតត្រូវងបាលុះបងងស្គាលត្រាមគពព្រំខដនងទៅត្រាមនសយាមការបសប់ចព្រំណជចងលដខខខ្សែបនន្ទាតប់គពព្រំខដន 

ខដលងគ្របានកព្រំណតប់ងគសចជាមជនរវាងគបងទសខដនមានគពព្រំខដនជាបប់គគ្នា

➲ បងងស្គាល គ្រគងបាលុះងលដខផនដដងអាយងទៅត្រាមនសយាមការបសប់ចព្រំណជចងលដខខខ្សែបនន្ទាតប់គពព្រំខដន

➲ ងបដខខខ្សែបនន្ទាតប់គពព្រំខដនមសនទនប់បានទទខលសស្គាលប់ជាផខមូវការងទការងបាលុះបងងស្គាលកណ៏មសនគតត្រូវងធធដខដរ

➲ បងងស្គាលគពព្រំខដនបញញ្ជាកប់នសយាមការបសប់ចព្រំណជចភមូមសសសសស្ត្រមខយងលដខខខ្សែបនន្ទាតប់គពព្រំខដនណមខយ

➲ ងនៅត្រាមចងនខលុះបងងក្កលពដរ មានខតខខខ្សែបនន្ទាតប់គពព្រំខដនងទខដលបងង្ហាញបញញ្ជាកប់ថគពព្រំខដន ងនៅកខនខងណ ។
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៥   ការងបាលុះបងងស្គាលត្រាមគពព្រំខដនកមមជជា ងវវៀតណម ត្រាមសសនទសសញញ្ញា ថថថ្ងៃ ២៧ ធគ្នាមូ ១៩៨៥ 

➲ ងដដមមដបព្រំងរ ដការងរងបាលុះបងងស្គាលគពព្រំខដន ងគ្របានបងងក្កដតខផនទដគបងភទថខ្មែដមខយ ខដលងគ្រងហៅថ 
ខផនទដមានចព្រំងណលងបាន  (projection de Bonne ងមដលរមូបភាពខាងងគកាម)

➲ ខផនទដ ទព្រំងអសប់ងនលុះ មានខតងឈខ្មែលុះងបាន  (Bonne) ខតគខ្មែនលកក្ខណម្ភៈបងចច្ចេកងទសជាខផនទដ 
មានចព្រំងណលងបានដមូចបារាព្រំងងគ្រងធធដងឡដយ។

➲ ខផនទដ ទព្រំងអសប់ងនលុះ កណ៏មសនខមន ជាខផនទដមានចព្រំងណលងបានខដរ ងដាយងហតជ
●  គខ្មែនចព្រំណជចចព្រំងណលងបាន projection de Bonne (Mo : 116 grades Est, Lo : 19 

grades)
● គខ្មែនចព្រំណជចងដដម ងដដមមដ គ្រមូស គកឡា បញញ្ជាកប់ នសយាមកាភមូមសសសសស្ត្រងលដខផនទដ 

ងដដមមដងអាយងយដងគសស្រួលងមដល 700 Km ouest/Mo, 1000 Km Sud/Lo
● ងហតដមូងចគ្នាលុះ បានជាងគ្រមសនអាចគ្រមូស គកឡា ១ គ្រដឡមូខមម៉ែគត បខនគជជ្រុងបាន (1km x 1km)។
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 ៥    ខផនទដគពព្រំខដនផខមូវការបព្រំងរ ដងអាយការងរងបាលុះបងងស្គាលគពព្រំខដន 
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➲ បញង្ហាទកប់ទងនដង ការងគបដខផនទដមានចព្រំងណលងបាន ងនលុះ
● ខផនទដ ងនលុះមសនអាចយកងទៅងគបដងដដមមដគ្រមូសខខខ្សែបនន្ទាតប់គពព្រំខដនបានងទ
● ខផនទដ ងនលុះកណ៏មសនអាចយកងទៅងគបដងដដមមដងបាលុះបងងស្គាលគពព្រំខដនបានខដរ
● ងដាយងហតជ ខផនទដទព្រំងងនលុះគខ្មែន គបពព័នទ នសយាមកា ភមូមសសសសស្ត្រ

(Système de Coordonnées Géographiques) 
ខដលបងង្ហាញងអាយងយដងដដងថងនៅងលដខផនដដងយដងងនៅកខនខងណ 
រយលុះបងណណ្ដោយ (Longitude) បម៉ែជនខ្មែន  រយលុះទទដង (Latitude) បម៉ែជនខ្មែន

➲ ដមូងចគ្នាលុះងយដងគតត្រូវគសងប់យកនសយាមកា GPS បងងស្គាល ខដលបានងបាលុះងហដយ 
មកងផន្ទាផ្ទៀងផន្ទាតប់ងឡដងវ សញ ជាមខយខផនទដ ខាគ្នាត ១ /១០០ ០០០ 
ខដលគតត្រូវងគបដជាផខមូវការ។

៥   ការងបាលុះបងងស្គាលត្រាមគពព្រំខដនកមមជជា ងវវៀតណម ត្រាម
សសនទសសញញ្ញា ថថថ្ងៃ ២៧ ធគ្នាមូ ១៩៨៥ 
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៥   ការងបាលុះបងងស្គាលត្រាមគពព្រំខដនកមមជជា ងវវៀតណម ត្រាម
សសនទសសញញ្ញា ថថថ្ងៃ ២៧ ធគ្នាមូ ១៩៨៥ 

➲ សសនទសសញញ្ញា ថថថ្ងៃ ២៧ ធគ្នាមូ ១៩៨៥ កព្រំណតប់ចព្រំណជចទព្រំងអសប់  ២០៨ គសងប់ងចញពដ
● ខផនទដខាគ្នាត  ១ /១០០ ០០០ គបភពបារាព្រំង  (Service géographique de 

l'Indochine) មានទព្រំងអសប់ ២៦ ផន្ទាព្រំង 
● នសង ខផនទដខាគ្នាត  ១  /៥០ ០០០ គបភព កងទព័ព អាងមរ ស ក  (US Army) 

មានទព្រំងអសប់ ៤០ ផន្ទាព្រំង 
● ងគ្របានបញញ្ជាកប់ថ នសយាមកា របសប់  ចព្រំណជចទព្រំងអសប់ ២០៨ ងនលុះ ជា 

នសយាមកា   UTM ខាគ្នាត ១ /៥០ ០០០
➲ ងយដងបានយក បងចច្ចេកងទស ទព្រំងនដបមកងគបដ ងដដមមដបញញ្ជាកប់កខនខងភមូមសសសសស្ត្រ 

របសប់ចព្រំណជចទព្រំង ២០៨ ងនលុះ ត្រាមរមូបភាពខាងងគកាម
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៥    ចព្រំណជច ទព្រំងអសប់ ២០៨ ត្រាម សសនទសសញញ្ញា ថថថ្ងៃ ២៧ ធគ្នាមូ ១៩៨៥ 
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៦   សមតន្ថែភាពបងចច្ចេកងទសរបសប់ងញដង
➲ ងយដងមាន បងចច្ចេកងទស គគ្របប់គគនប់ ងដដមមដគ្រមូសខខខ្សែបនន្ទាតប់គពព្រំខដនជជព្រំវ សញគសជ្រុកខខខ្មែរ ងដាយងគបដ 

Geographic Information System
➲ ងយដងអាចងផន្ទាផ្ទៀងផន្ទាតប់ចព្រំណជចទព្រំងអសប់ត្រាមខខខ្សែបនន្ទាតប់គពព្រំខដនជជព្រំវ សញគសជ្រុកខខខ្មែរ ជាមខយចព្រំណជចងលដខផនដដ 

ងដាយយកឧបករណណ៏  GPS មកងគបដ
➲ ងយដងអាចងផន្ទាផ្ទៀងផន្ទាតប់នសយាមកាបងងស្គាលខដលបានងបាលុះងហដយជាមខយខផនទដ ខដលគតត្រូវងគបដជាផខមូវការ
➲ ខខខ្សែបនន្ទាតប់គពព្រំខដន ទព្រំងអសប់ងនលុះអាចងគបដ ងលដភគ្នាព្រំ កគ្នាជងថគព ងលដខផនដដ ងលដសមជគទ ងលដអាកាស 

ងគកាមខផនដដ
➲ ខខខ្សែបនន្ទាតប់គពព្រំខដន ងនលុះឯងខដលបញញ្ជាកប់យាម៉ែងចច្បាសប់ ថគពព្រំខដនរបសប់គបងទស ខដលមានគពព្រំខដន 

ជាបប់គគ្នាងនៅកខនខងណ
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៦   សមតន្ថែភាពបងចច្ចេកងទសរបសប់ងញដង

➲ ងយដងអាចផផ្សាយ ត្រាមរយលុះ  Internet ខខខ្សែបនន្ទាតប់គពព្រំខដន ងដដមមដងអាយ 
គបជាពលរដទខខខ្មែរ ទមូទព្រំងគបងទសបានដដងទព្រំងអសប់គគ្នា 

➲ សងស្គាមសជដវ ដលអាចជខយ ផខ្សែបប់ផផ្សាយងអាយ  គបជាពលរដទខខខ្មែរ ដដង ថ 
គពព្រំខដនរបសប់ខខខនងនៅកខនខងណ ជាមខយ គបងទស ងវវៀតណម លោវ នសង ងសវៀម ។
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៦   គបភពបញង្ហា

➲ បញង្ហាទកប់ទងនដង ការងគបដខផនទដមានចព្រំងណលងបាន  ខដលងគ្របងងក្កដតថខ្មែដ នថថថ្ងៃ 
២៧  ខខ ធគ្នាមូ ឆគ្នាព្រំ ១៩៨៥

● ខផនទដ ងនលុះ មសនអាចយកងទៅងគបដងដដមមដគ្រមូសខខខ្សែបនន្ទាតប់គពព្រំខដនបានងទ

● ខផនទដ ងនលុះ កណ៏មសនអាចយកងទៅងគបដងដដមមដងបាលុះបងងស្គាលគពព្រំខដនបានខដរ
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៦   វ សភាកទនភាខមៗ របសប់ងញដង 
ងតដអធដខខលុះជាវ សភាកទនភាខមៗ របសប់ងញដងងដដមមដងដាលុះគសយ  បញង្ហាគពព្រំខដន 

ខខខ្មែរ ជាមខយគបងទស ងវវៀតណម លោវ  នសង ងសវៀម ?

ងផន្ទាផ្ទៀងផន្ទាតប់នសយាមកាបងងស្គាលខដលបានងបាលុះងហដយ 
ជាមខយខផនទដ ខដលគតត្រូវងគបដជាផខមូវការ

ងយដងទមទរងអាយ រដទបាលទទខលខជសគតត្រូវងលដបញង្ហាគពព្រំខដន ផខ្សែបប់ផផ្សាយជាសធារណម្ភៈ
● នសយាមការបសប់បងងស្គាលទព្រំងអសប់ខដលបានងបាលុះងហដយជាមខយគបងទសជាបប់ 

គពព្រំខដន ខខខ្មែរ មាន : ងវវៀតណម នសង លោវ
● ខផនទដទព្រំងអសប់ខដលបានងគបដកគ្នាជងការងរងបាលុះបងងស្គាលទព្រំងងនលុះ ។
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