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េសចក�ី្របកសសរព័ត៌មាន ស្រមាប់េចញផ្សោយបនា� ន់ 

 

អជីវកម�សត�ៃ្រពគំរមកែំហងដល្់របព័ន�េអកឡូសូុធីម�ជាតិ នងិបង�     
ហនភិ័យៃនករចម�ងេមេរគពីសត�េទមនុស្ស 
របាយករណ៍ថ�ីមួយរបស់អង�ករ WWF បានេ្រកនរលឹំកថា ករដក់អនា� ក់បានក� យជាវបិត�ិ និងបង�ហនិភ័យធ�ន់ធ�រ

ដល់សត�ៃ្រពែដលកំពុងរស់េនក�ុងតំបន់អសីុអេគ�យ៍ ក៏ដូចជាបង�ហនិភ័យៃនករចម�ងេមេរគពីសត�េទមនុស្សែថម

េទៀតផង។ តមរយៈរបាយករណ៍េនះ វជាេលកដំបូងេហយែដលេគបានប៉ាន់្របមាណអំពីចំនួនអនា� ក់េនក�ុងតំបន់

ករពរធម�ជាតិែដលស�ិតក�ុង្របេទសមួយចំនួនក�ុងតំបន់ ក�ុងេនាះក៏មាន្របេទសកម�ុជាផងែដរ។  

ែផ�កេលរបាយករណ៍ែដលមានចំណងេជងថា៖ “វបិត�ិៃនករដក់អនា� ក់ក�ុងតំបន់អសីុអេគ�យ៍ ឬ Silence of the 

Snares: Southeast Asia’s Snaring Crisis” េគបានប៉ាន់្របមាណថា មានអនា� ក់ចំនួន្របមាណ ១២,៣ លន កំពុង

គំរមកំែហងដល់កររស់រនរបស់សត�ៃ្រពេនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិៃន្របេទសកម�ុជា ឡាវ និងេវៀតណាម។ 

ភាគេ្រចនៃនអនា� ក់ទំងេនះ្រត�វបានផលិត និងៃច�េឡងេដយេ្របែខ្ស ឬែខ្សកប។ ករដក់អនា� ក់បេង�នឱកសដល់

មនុស្សក�ុងករប៉ះពល់េដយផា� ល់នឹងសត�ៃ្រព ែដលវជាទេង�អចបង�លទ�ភាពៃនករចម�ងេមេរគពីសត�េទមនុស្

ស។ ជាក់ែស�ង ្រក�មអ�ក�សវ្រជាវបានរកេឃញថាសត�្រជ�កៃ្រព សំេពច និងសត�ព្រង�លស�ិតក�ុងចំេណាមសត�េ្រចន

្របេភទេទៀតែដលជាេគាលេដៃនករដក់អនា� ក់ េហយសុទ�សឹងជា្របេភទសត�ែដលបង�ហនិភ័យខ�ស់បំផុតៃនករ

ចម�ងេមេរគ។  

េលក Stuart Chapman ្របធានកម�វធីិសត�ខ� ្របចំតំបន់ៃនអង�ករ WWF មាន្របសសន៍ថា៖ “អនា� ក់បានសមា� ប់

និងបង�របួសធ�ន់ធ�រដល់ជីវតិសត�ៃ្រពេដយមិនេរ ស្របេភទេឡយ។ អនា� ក់េនះេហយែដលបាន និងកំពុងបំផា� ញជីវតិ

សត�ៃ្រពសំខន់ៗេនក�ុងតំបន់ចប់តំងពី្របេភទសត�ធំៗដូចជា សត�ខ� ធំ និងសត�ដំរអីសីុ រហូតដល់សត�ព្រង�ល និង

សត�សំេពច េហយបែន�មេលេនះ វឈនេទេធ�ឱ្យតំបន់ៃ្រពទំងមូលែលងមានវត�មានសត�ៃ្រពេទៀតផង”។ េលក

បន�ថា៖“សត�ៃ្រពអចបន�រស់រនបាន លុះ្រតែតរដ� ភិបាលៃនបណា� ្របេទសក�ុងតំបន់អសីុអេគ�យ៍ចត់វធិានករ

បនា� ន់ចំេពះវបិត�ិអនា� ក់េនះ”។ 

ត្រម�វករសច់សត�ៃ្រពនិងផលិតផលសត�ៃ្រពរបស់មនុស្សរស់េនតំបន់ទី្រក�ងស្រមាប់ភាពសីុវល័ិយជាកត� ជ្រម�ញឱ្យ

ករដក់អនា� ក់េដម្ីបចប់សត�ៃ្រពេកនេឡង េហយបានបង�ហនិភ័យដល់ថនិកសត�រស់េនេលេគាកក�ុងតំបន់្របមាណ

ជាង ៧០០ ្របេភទ ក�ុងេនាះរួមមានសត�សំខន់ៗែដលជា្របេភទកំពុងរងេ្រគាះថា� ក់បំផុតក�ុងតំបន់ដូចជាសត�ដំរអីសីុ 

សត�ខ� ធំ សត�ទេន្សោង និងរមំាងជាេដម។ 

របាយករណ៍ដែដលបានបង� ញថាមានអនា� ក់សរុបចំនួន ២៣៤.២៩១ ្រត�វបានេដះនិង្របមូលេចញពីក�ុងតំបន់

ករពរធម�ជាតិចំនួន ៥ េនក�ុង្របេទសកម�ុជា គិតចប់ពីឆា� ំ២០១០ មកទល់ឆា� ំ ២០១៩។  

http://www.wwf.org.kh/
http://www.panda.org/
mailto:wwfcambodia@wwf.org.kh


េលក េសង េទៀក នាយកអង�ករ WWF កម�ុជា បានមាន្របសសន៍ថា៖“អនា� ក់ជាកត� គំរមកំែហងចម្បងចំេពះករ

រស់រនរបស់សត�ខ� ធំេនក�ុងតំបន់ េហយវក៏ជាកត� រមួចំែណកដ៏ធំមួយដល់ករែដលេគសន�ត់ថាសត�ខ� ធំេនះបាន

បាត់បង់េទេហយពីក�ុងៃ្រពធម�ជាតិក�ុង្របេទសកម�ុជា ឡាវ និងេវៀតណាម”។ 

វបិត�ិអនា� ក់េនះក៏ជាកត� សំខន់មួយែដលនំាឱ្យមានករថយចុះនូវចំនួន្របេភទសត�សីុសច់ជាអហរមួយចំនួនេទៀត

ែដរេនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ ែដលគំា្រទេដយអង�ករ WWF ដូចជាសត�ខ� រខិន ខ� ពពក និងសត�ែឆ�ៃ្រព ្រពមទំង

្របេភទសត�ជាចំណីរបស់ពួកវដូចជា ទេន្សោង ឈ�ូស ្រជ�កៃ្រព ខ�ីង រមំាង និងសត�េ្របស។ 

េលក េសង េទៀក មាន្របសសន៍ថា៖“ខ�ុំសូមេកតសរេសរចំេពះកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងអនុវត�ច្បោប់េដយម�ន�ីឧទ្យោនុ

រក្សនិងម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់ទំងអស់ៃន្រកសួងបរសិ� ននិង្រកសួងកសិកម�រុក� ្របមាញ់និងេនសទ េហយខ�ុំក៏មានក�ីេ្រតក

អរចំេពះករដក់េចញនូវេសចក�ីែណនំាេលខ ៥ របស់អភិបាលេខត�មណ� លគិរឆីា� ំ ២០១៩ ែដលហមឃាត់ករទិញ

ករលក់ ករដឹកជ��ូ ន ករេ្រប្របាស់ផលិតផលសត�ៃ្រព និងករបរេិភាគសច់សត�ៃ្រព េហយបានឈនេទផ�ល់ផល

វជិ�មានក�ុងករកត់បន�យនូវចរចរសច់សត�ៃ្រពេនតមទីផ្សោរនិងេភាជនីយដ� នក�ុងមូលដ� ន”។ 

យ៉ាងណាក៏េដយ េលក េសង េទៀក បែន�មេទៀតថា៖“អនា� ក់េនែតជាក�ីបារម�ចំបងចំេពះកររស់រនរបស់សត�ៃ្រព។ 

េហយករដកអនា� ក់េចញពីៃ្រពែតមួយមុខេនមិនទន់្រគប់្រគាន់េទ។ ករព្រងឹងបទប��ត�ិច្បោប់បែន�មេទៀត ករបេង�ន

្របសិទ�ភាពក�ុងអនុវត�នីតិវធីិតុលករ និងករដក់េទសទ័ណ� ឱ្យធ�ន់ធ�រដល់ជនេល�សច្បោប់ សុទ�សឹងជាត្រម�វករ

ចំបាច់ណាស់េដម្ីបប�� ប់ករេធ�ពណិជ�កម�សត�ៃ្រពែដលជាេគាលេដៃនករដក់អនា� ក់ ជាពិេសសពពួកថនិកសត�

មាន្រកចកេជងចំពម ពពួកបក្ីស និងពពួកល�ូនេផ្សងេទៀតែដលមានហនិភ័យខ�ស់ក�ុងករចម�ងេមេរគដល់មនុស្ស។ 

វបិត�ិបង�េដយ កូវដី១៩ បានបង� ញឱ្យេឃញថា ្រត�វែតមានករផា� ស់ប�ូរជាលក�ណៈ្របព័ន� េដម្ីបេដះ�សយកត�      

ចលករែដលនំាឱ្យមានកររលដលជំងឺជាសកល។ េនក�ុងេសកនាដកម�េនះ ក៏មានកលនុវត�ភាពមួយស្រមាប់

ផ្សះផ្សោទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សជាមួយធម�ជាតិេឡងវញិ និងេដម្ីបបន�ូរបន�យហនិភ័យៃនកររលដលជំងឺេផ្សង

េទៀតនាេពលអនាគត។ យ៉ាងណាក៏េដយ អនាគត្របេសរមួយអចចប់េផ�មេទរចួ ទល់ែតរដ� ភិបាលនានា បណា�

្រក�មហុ៊ន និង្របជាជនរស់េនក�ុងតំបន់អសីុអេគ�យ៍ ក�ុងេនាះមាន្របេទសកម�ុជាផងែដរ ចប់េផ�មេធ�េសចក�ីសេ្រមច

ចិត�្រតឹម្រត�វពីៃថ�េនះេទ។ 

អង�ករ WWF កំពុងអំពវនាវជាសកលឱ្យមានករទទួលស� ល់និងអនុវត�េគាលករណ៍ សុខភាពែតមួយ ‘One 

Health’ េដយផ្សោរភា� ប់សុខភាពរបស់មនុស្ស សត� និងបរសិ� ន ែដលេយងពឹងអ�ស័យរមួគា�  េហយទទូចសំុឱ្យ

េគាលករណ៍េនះ្រត�វបានដក់ប��ូ លេទក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចស�ីពីសត�ៃ្រព និងករេ្រប្របាស់ដីធ�ី។ េគាល

ករណ៍េនះក៏គួរ្រត�វបានដក់ប��ូ លេទក�ុងេសចក�ីសេ្រមចនានាែផ�កធុរកិច�និងហិរ��វត�ុផងែដរ ជាពិេសសេសចក�ី

សេ្រមចពក់ព័ន�នឹងសុខភាពពិភពេលក”។ 

************************** 
ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមទក់ទង៖ 

េលក េទព អស� រទិ� ្របធានកិច�ករសធារណៈ និង្រគប់្រគងព័ត៌មានៃនអង�ករ WWF-កម�ុជា 

អីុេម៉ល៖ asnarith.tep@wwf.org.kh  ទូរស័ព�៖ ០១២ ៩៥៧ ៩១៩ 

 
ព័ត៌មានស្រមាប់អ�កនិពន�៖ 

សូមអនរបាយយករណ៍ទំង�ស�ង េដយទញយករបាយករណ៍ពីតំណរេនះ៖ https://wwf.to/3f8rzTb  

សូមទញយករបូភាពតមរយៈតំណរេនះ៖ https://rb.gy/xww248  

mailto:asnarith.tep@wwf.org.kh
https://wwf.to/3f8rzTb
https://rb.gy/xww248


 

អំពីWWF  

អង�ករមូលនិធិសកលស្រមាប់ធម�ជាតិ (WWF) ជាអង�ករអភិរក្សធម�ជាតិឯករជ្យមួយ ែដលមានអ�កគំា្រទជាង៣០

លននាក់ និងមានបណា� ញេបសកកម�េនក�ុង១០០្របេទសេលពិភពេលក។ េបសកកម�របស់េយងគឺប�្ឈប់ករ     

េរចរលឹៃនបរសិ� នធម�ជាតិរបស់ភពែផនដី និងេដម្ីបកសងអនាគតមួយែដលមនុស្សរស់េនេដយសុខដុមជាមួយនឹង

ធម�ជាតិ តមរយៈករអភិរក្សជីវៈច្រម�ះរបស់ពិភពេលក ធានាករេ្រប្របាស់េដយចីរភាពនូវធនធានកេកតេឡងវញិ 

និងេលកកម�ស់ករកត់បន�យករបំពុលនិងករេ្រប្របាស់ខ�ះខ� យ។ 

សូមចូលចូលេទកន់ទំព័រ  Facebook និង Twitter របស់េយងេដម្ីបទទួលបាននូវដំណឹងថ�ីៗ និងសូមចូលេទកន់  

េគហទំព័ររបស់េយងគឺ www.wwf.org.kh េដម្ីបទទួលបានព័ត៌មានេផ្សងៗេទៀត។ 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FWWFCambodia%2F&data=02%7C01%7CMarianne.Henkel%40wwf.de%7C0c90a7ac1c044098655308d8224b9ec8%7C06adf4349aae4c878a6a0b06ba0813d8%7C0%7C0%7C637297055468505934&sdata=PVJ9sUxc9kYWGFfebx7JJqNapA2EZfqx7%2BzBbMpakr0%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FWWFCambodia&data=02%7C01%7CMarianne.Henkel%40wwf.de%7C0c90a7ac1c044098655308d8224b9ec8%7C06adf4349aae4c878a6a0b06ba0813d8%7C0%7C0%7C637297055468505934&sdata=ttv86GcnXbE1jgWREB9cIjuR5YhhcrlY1VrUZiiYEKc%3D&reserved=0
http://www.wwf.org.kh/

