
 

វត្តមានសត្វក្តត នដ់ែលជាប្រភេទកប្រកនុងប្រភទសករពុជាផ្តល់កតសីងឃរឹសប្មារ់ក្តរ 
អេិរកសភៅករពុជា និងពិេពភោក 
របាយក្តរណ៍ប្ាវប្ជាវឆ្ន ាំ២០២២ សតីពីាា នភាព និងរបាយសត្វក្តត ន ់ កនុងដែនជប្រកសត្វព្ប្ពដប្ពកប្រសពវព្នត្ាំរន់
ភទសភាពព្ប្ពលិចទឹកភរគងគកនុងភេត្តប្កភចេះ បានរង្ហា ញថាមានសត្វក្តត ន់សរុរចាំនួនប្រមាណ ៨៤កាល ។ លទធផ្លព្ន
ក្តរប្ាវប្ជាវក៏ភនេះបានរង្ហា ញផ្ងដែរពីវត្តមាន ព្នសត្វក្តត ន់វយ័ជាំទង់ និងកូនជាភប្ចីន ដែលជាសញ្ញា ណវជិជមានរង្ហា ញ ពី
ក្តររនតពូជររស ់សត្វែ៏កប្រប្រភេទភនេះភៅកនុងត្ាំរន់ទីជប្រកធរមជាតិ្។  

អនកវទិាាស្រសតធ្លា រ់បានសននិដ្ឋា នថាសត្វក្តត ន់បានផុ្ត្ពូជភៅភ យីពីប្រភទសករពុជា រ ូត្ែល់ឆ្ន ាំ២០០៦ ភទីរវាប្ត្ូវបាន
ភគរកភ ញីមានវត្តភ ងីវញិកនុងភេត្តប្កភចេះតាររយៈរូរភាពថត្ភដ្ឋយមា៉ា សុីនថត្សវ័យប្រវត្ត។ិ  

ភោក ភអៀរ សាំអន៊ ់ប្រធ្លនដផ្នកប្ាវប្ជាវ និងតារដ្ឋនជីវៈចប្ររេះព្នត្ាំរនភ់ទសភាពភរគងគព្នអងគក្តរWWF បានភរៀររារ់ថា
៖ «អស់រយៈក្តល១៦ឆ្ន ាំភ យីរន្ទា រ់ពីក្តររកភ ញីវត្តមានសត្វក្តត ន់ភ ងីវញិ ភនេះជាក្តរចងប្កងរបាយក្តរណ៍សតីពីចាំនួន
សត្វក្តត ន់ភៅករពុជាភលកីែាំរូងសប្មារ់ក្តរអេិរកសសត្វែ៏កប្រភៅ ភលីពិេពភោករួយប្រភេទភនេះ»។ 

សត្វក្តត ន់ជាប្រភេទសត្វពិបាកប្រទេះភ ញី និងអភងេត្ផ្ទា ល់ែូចប្រភេទសត្វប្កចកភជីងចាំពារែព្ទភទៀត្ណាស។់ ក្តរសិកា
ាា នភាព និងរបាយសត្វប្រភេទភនេះបានភធវីភ ងីភដ្ឋយក្តរពប្ង្ហយមា៉ា សុីនថត្សវយ័ប្រវត្តកិនុងត្ាំរន់ដែលវារស់ភៅ។ ក្តរ
ប្ាវប្ជាវភនេះបានស ក្តរភរៀរចាំភដ្ឋយប្កររជាំន្ទញសត្វព្ប្ពរកពីរនាីរររាិា នភេត្តប្កភចេះព្នប្កសួងររាិា ន អងគក្តរ
WWF  អងគក្តរBINCO និងមានក្តរចូលររួពីសាំណាក់សមាជិកស គរន៍ និងអាជាា ធររូលដ្ឋា នផ្ងដែរ។ 

ឯកឧត្តរ ភនប្ត្ េស្រក្តត  រែាភលខាធិក្តរ និងជាអនកន្ទាំពាកយប្កសងួររាិា ន បានមានប្រាសន៍ថា៖ «ប្កសួងររាិា ន មានភស
ចកតីភប្ត្កអរ និងមានភមានត្ភាពជាខាា ាំងដែលធរមជាតិ្ព្នប្រភទសករពុជាផ្តលទី់ជប្រកសុេានត សប្មារ់ក្តររស់រានររស់
ប្រភេទសត្វសាំខាន់ៗជាសកលែូចជាសត្វក្តត ន់ដែលប្តូ្វបានអនកវទិាាស្រសតរញ្ញជ ក់ពីវត្តមាន និងក្តររនតពូជររស់វាភៅ
កនុងដែនជប្រកសត្វព្ប្ពដប្ពកប្រសពវ។ ភដ្ឋយារករពុជាមានសនតិភាពភពភញភលញ និងភសារភាពនភោបាយលអប្រភសីរ វា
បានផ្តលឱ់ក្តសភពញភលញែល់ប្កសងួររាិា ន ស គរន ៍អាជាា ធររូលដ្ឋា ន និងអងគក្តរព្ែគូន្ទន្ទ ភែីរបបី្គរ់ប្គង និង
អេិរកសធនធ្លនជីវៈចប្ររេះកនុងត្ាំរន់ភនេះ ដែលកនុងភន្ទេះធនធ្លនធរមជាតិ្ប្តូ្វបានក្តរពារ រឯីប្រភេទសត្វរួយចាំនួនបានភកីន
ភ ងី។ ភយងីចាំបាច់ប្ត្ូវរនតពប្ងឹងកិចចស ក្តរររួគ្នន រដនារភទៀត្កនុងក្តរពារ និងអេិរកសជីវៈចប្ររេះដែលមានភៅកនុងត្ាំរន់
ក្តរពារធរមជាតិ្ររសភ់យងីភែីរបជីាប្រភោជន៍ែល់ក្តរជប្ររញភសែាកិចចរូលដ្ឋា នឲ្យប្រភសីរភ ងីជាពិភសសតាររយៈវសិ័យ
ភទសចរណ៍ធរមជាតិ្ ក៏ែូចជាប្រភោជន៍ែល់ប្រព័នធភអកូ ូសុសីប្មារក់រពុជា និងសកលភោក»។ 

«ប្កសួងររាិា ន ររួជារួយនឹងអងគក្តរWWF បាននិងកាំពុងរនតកិចចេិត្េាំប្រឹងដប្រងររស់េាួនកនុងក្តរក្តរពារ និងអេិរកស 
សត្វក្តត ន់ែ៏កប្រភនេះតាររយៈក្តររភងេីនជីវភាពស គរន៍រូលដ្ឋា ន ក្តរអរ់រ ាំផ្សពវផ្ាយ និងក្តរពប្ងឹងក្តរអនុវត្តចារ់ 



ភែីរបទីរ់ាេ ត់្ក្តរក្តរ់ទស្រន្ទា នែីព្ប្ពរាល់ក្តរររបាញ់ និងក្តរដ្ឋក់អន្ទា ក់ប្គរ់ប្រភេទកនុងត្ាំរន់ក្តរពារភធវីោ៉ា ងណា ធ្លន្ទ 
ក្តររសរ់ានររសស់ត្វក្តត ន ់និងសត្វព្ប្ពែ៏មានត្ព្រាជាសកលែ៏ព្ទភទៀត្ភៅកនុងទីជប្រកធរមជាតិ្ររស់ពួកវា»។ 

ភប្ៅពីមានវត្តមានភៅកនុងប្រភទសករពុជា សត្វក្តត នភ់នេះក៏មានរស់ភៅផ្ងដែរកនុងប្រភទសឥណាា  ភនបាល ់រ៊ូតាន់ រង់ក្តា ភែស 
េូមា និងព្ថ ភ យីអនកវទិាាស្រសតភជឿថាសត្វក្តត ន់ប្រដ លបានផុ្ត្ពូជបាត់្ភៅភ យីពីប្រភទសចិន ឡាវ និងភវៀត្ណារ។ 

ភោកប្ស ីភអង សុេន សមាជិកស គរន៍លាត្សមប័្គចិត្ត ភៅស គរនភ៍ប្ជាយរន្ទា យព្នដែនជប្រកសត្វព្ប្ពដប្ពកប្រសពវ 
បានភរៀររារ់ថា៖ «ភោកប្សីមានភមាទនភាពដែលសត្វកប្រែូចសត្វក្តត ន់ភៅដត្មានកនុងព្ប្ពធរមជាតិ្កនុងភេត្តប្កភចេះ ភ យី 
ភោកប្សីបាន និងកាំពុងចូលររួកនុងក្តរលាត្ព្ប្ព និងភដ្ឋេះអន្ទា ក់កនុងដែន ជប្រកសត្វព្ប្ពដប្ពកប្រសពវ។ ភោកប្សីថា៖ “េាុ ាំ
ក៏ែូចជាសមាជិកប្កររលាត្ែ៏ព្ទភទៀត្ដែរមានចិត្តភមាេះរុត្កនុងចូលររួ ក្តរពារសត្វព្ប្ព ចុេះលាត្ ភដ្ឋេះ អន្ទា ក់ភចញពីព្ប្ពទី
ជប្រក ក្តរពារព្ប្ពសប្មារ់ភអាយសត្វប្ជកភក្តន ភធវោី៉ា ងណាដថរកា សត្វព្ប្ព និងធនធ្លនធរមជាតិ្ សប្មារ់កូនភៅជាំន្ទន់
ត្ភៅរុេភទៀត្»។ 

សត្វក្តត ន ់ ប្តូ្វបានចត់្ថាន ក់កនុងរញ្ជ ីប្ក រររស់អងគក្តរ IUCN  ជាប្រភេទសត្វកាំពុងរងភប្គ្នេះថាន ក់ជិត្ផុ្ត្ពូជជាសកល។ 
ក្តររសរ់ានររសស់ត្វក្តត ន ់ ប្តូ្វបានគាំរារកាំដ ងភដ្ឋយក្តរបាត់្រង់ទីជប្រក ក្តរររបាញ់េុសចារ់ និងវរិត្តិអន្ទា ក់ដែល រ
ណាត លរកពីក្តរជួញែូរសត្វព្ប្ពេុសចារ់។ 

ភោក ភសង ភទៀក ន្ទយកអងគក្តរWWF បានមានប្រាសនថ៍ា៖ «លទធផ្លប្ាវប្ជាវន្ទភពលភនេះរិនប្តឹ្រដត្បានភធវីឲ្យ
ភកត្ន្ទរររសក់រពុជាភលចប្ត្ដែត្ភលីឆ្កអនតរជាតិ្រ៉ាុភណាណ េះភទ វាដថរទាំងបានរង្ហា ញពីារៈសាំខាន់ជាសកលព្នត្ាំរន់
ភទសភាពភរគងគជាទីជប្រកែ៏សាំខានស់ប្មារក់្តររស់រានររសស់ត្វព្ប្ពទាំងភលីភគ្នក និងកនុងទឹកប្គរ់ប្រភេទ»។ ភោកបាន
រដនារថា៖ «អងគក្តរWWF សូរភក្តត្សរភសីរ និងសូរអរគុណចាំភពាេះកិចចេិត្េាំប្រឹងដប្រងររស់ប្កររប្ាវប្ជាវ និងក្តរ
ពប្ងឹងក្តរអនុវត្តចារ់ររស់រស្រនតីឧទានុរកស ភដ្ឋយមានក្តរចូលររួោ៉ា ងសករមពីអាជាា ធរ និងស គរន៍រូលដ្ឋា នភែីរបី
ក្តរពារត្ាំរន់សត្វព្ប្ពទាំងភនេះសប្មារជ់ាប្រភោជន៍ររសធ់រមជាតិ្ និងរនុសសប្គរ់ជាំន្ទន់»។ 

វធិ្លនក្តរអេិរកសររួគ្នន រន្ទា ន់រដនារគឺចាំបាច់ណាស់ ភែីរបធី្លន្ទថាទីជប្រកចុងភប្ក្តយររស់សត្វក្តត ន់ែ៏កប្រភនេះគ្នម នក្តរ
គាំរារកាំដ ងភដ្ឋយសករមភាពេុសចារ់ ភពាលគឺគ្នម នក្តរដ្ឋក់អន្ទា ក់ គ្នម នក្តរររបាញ់ និងក្តរជួញែូរសត្វព្ប្ពកនុងត្ាំរន់។ 
ក្តរាត រចាំនួន និងទីជប្រកសត្វក្តត ន់ ប្ពរទាំងក្តររនតពប្ងឹងជភប្រីសជីវភាពររស់ស គរន៍កនុងត្ាំរន់គឺជាវធិ្លនចាំបាច់ផ្ង
ដែរដែលប្គរ់ភាគីពាក់ព័នធទាំងអស់ប្តូ្វចូលររួភរៀរចាំ និងអនុវត្ត។  

ឯកឧត្តរ ភនប្ត្ េស្រក្តត  បានមានប្រាសនថ៍ា៖ “ប្កសួងររាិា នសូរភលីកទឹកចិត្តែលប់្រជាពលរែារសភ់ៅជុាំវញិត្ាំរន់
ក្តរពារធរមជាតិ្ចូលររួអេិរកសធនធ្លនធរមជាតិ្ និងជីវៈចប្ររេះភដ្ឋយភបាេះរង់ភចលក្តរររបាញ់ និងដ្ឋក់អន្ទា ក់  រញ្ឈរក់្តរ
ទិញ ក្តរររភិភាគាច់សត្វព្ប្ព ភែីរបចូីលររួដថរកា និងអេិរកសប្រភេទសត្វកប្រែូចជាសត្វក្តត ន់ភនេះសប្មារជ់ាប្រភោជន៍
រនុសសជាំន្ទន់ភនេះ និងជាំន្ទន់ភប្ក្តយៗភទៀត្ភៅអន្ទគត្យូរអដងវង និងសប្មារ់ពប្ងឹងក្តរអេិវឌ្ឍជីវភាពររសស់ គរន៍
រូលដ្ឋា ន»។ 

ប្កររអនកជាំន្ទញប្ាវប្ជាវនឹងរនតពប្ងឹងទិននន័យវទិាាស្រសតសតពីីរបាយសត្វក្តត ន់ឲ្យក្តន់ដត្សុប្កិត្ដថរភទៀត្ ភដ្ឋយភប្រី
ប្បាស់រភចចកវទិាទាំភនីរប្ែូនជារួយមា៉ា សុីនថត្ភប្រីកាំភៅភៅទូទាំងដែនជប្រកទាំងរូល។ 



ដែនជប្រកសត្វព្ប្ពដប្ពកប្រសពវ ដែលជាទីជប្រកធរមជាតិ្ររសស់ត្វក្តត ន់ភនេះ សាិត្ភប្ក្តរក្តរស ក្តរពារោ៉ា ងតឹ្ងរងឹ 
ភដ្ឋយរស្រនតីឧទានុរកសព្នប្កសួងររាិា ន គ្នាំប្ទភដ្ឋយអងគក្តរ WWF និងចូលររួភដ្ឋយប្កររលាត្ស គរន៍។ រចចុរបននប្ក 
សួងររាិា ន និងព្ែគូន្ទន្ទកាំពុងភរៀរចាំយុទធន្ទក្តរណ៍ អន្ទា ក់សូនយភែីរបជួីយសភស្រង្ហគ េះសត្វក្តត ន់ និងសត្វព្ប្ពសាំខាន់ៗ ជាស
កលជាភប្ចីនប្រភេទភទៀត្កនុងប្រភទសករពុជាពីក្តរររបាញ់ និងក្តរដ្ឋក់អន្ទា ក់ ភដ្ឋយមានភគ្នលភៅលុររាំបាត់្ ក្តរដ្ឋក់
អន្ទា ក់ប្គរប់្រភេទ និងរញ្ច រ់ក្តរជួញែូរសត្វព្ប្ពេុសចារ់។ ភយងីសូរដថាងអាំណរគុណចាំភពាេះក្តរផ្តល់រូលនិធិ និងក្តរគ្នាំ
ប្ទពី WWFដរល សកិ រដ្ឋា េិបាលប្រភទសដរល សកិ (DGD) រូលនិធិភាពជាព្ែគូប្រព័នធភអកូ ូសុសីាំខាន់ៗ (CEPF) 
ទីភាន ក់ង្ហរសវីសសប្មារ់ក្តរអេិវឌ្ឍនិងកិចចប្រតិ្រត្តិក្តរ(SDC) និងBinco ។ 

-end- 

ត្ាំណរភៅក្តន់ររូភាព វភីែអូ និងព័ត៌្មាន៖ 
1. Hog Deer Report (Photos and Video Package for Journalists) 
(https://drive.google.com/drive/folders/1VRuZ5BRntYsQOOb6Qi5YCqWYv0EcZEIT?usp=sharing)  
 2. Hog Deer Report in Khmer on Exposure (multimedia platform) (https://wwf-
cambodia.exposure.co/d6a030e46d2854125775b92c6e5d1345)  
 3. Hog Deer Report in English on Exposure (multimedia platform) (https://wwf-
cambodia.exposure.co/dd87e00e4a9be81ee7421c304e8523b7?edit)  
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