
 

 

 

 

 

           រជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០២៣ 

េសចក�ី�ប�សពត៌�នរួម 

�នស��ប��ក់� �ន�រេកើនេឡើងចនំួនសត���បក�មេ�ក��ង�បេទសកម��� 

សត�្រតយងចង�ំកសគឺជា្របេភទសត�ស� បដ៏ក្រមបំផុតេនេលីពិភពេលក េហយីមានករ្របឈមនឹង

ហនិភ័យខ�ស់ៃនករផុតពូជជាសកល ្របសិនេបីកត� គំរមកំែហងនានាេនែតបន�េកីតមាន ក�ុងេនាះមានករ

បរបាញ់ ករដក់អនា� ក់ និងករបាត់បង់ទីជ្រមក។ ចំនួន្របជាស�ស�ជាសកលៃនសត�ស� ប្របេភទេនះមាន

ចំនួន្របែហល១០០០ក្បោលែតបុ៉េណា� ះ។ ករេធ�ីជំេរឿនទូទងំ្របេទសកម�ុជាក�ុងឆា� ២ំ០២២ បានកត់្រត

ចំនួន ៧៩២ក្បោល ែដលេស�ីនឹង ៨០%ៃនរបាយេលពិីភពេលក។ 

សត�្រតយងចង�ំកស (Pseudibis davisoni) ្រត�វបានេគ្របទះេឃញីេនទូទងំទ�ីបអសុីអេគ�យ ៍ បុ៉ែន�សព�ៃថ�

េនះ េគ្របទះេឃញី ្របេភទសត�សត�្រតយងចង�ំកស មានវត�មានេនតំបន់ៃ្រពរេល្បោះភាគខងេជីង និងខង

េកីតៃន្របេទសកម�ុជា និងចំនួនរបាយេផ្សងេទៀត្រត�វបានេគរកេឃញីេនេលីេកះ Borneo ៃនឧបទ�ីបអសុី
ខងត្ូបង។ សត�្រតយងចង�ំកស្រត�វបានេគចត់ចូលជា្របេភទរងេ្រគាះជិតផុតពូជក�ុងប�� ី្រកហម IUCN Red 

List។  

េនក�ុងឆា� ២ំ០១៩ ្រកសួងបរសិ� ន រដ�បាលៃ្រពេឈ ី និង្រក�មអង�ករអភិរក្ស បានរមួគា� ចប់េផ�ីម អេង�តតម

ដនចំនួនសត�្រតយងចង�ំកសេនក�ុង្របេទសកម�ុជា េដយេធ�ីកររប់ចំនួនសត�េនក�ុងរដូវវស្សោ។ កររប់េនះ

្រត�វបានេធ�ីេឡងីជាេរៀងរល់ែខចប់ពីែខកក�ដ ដល់ែខតុល េដយេធ�ីកររប់ចំនួនេនេពលសត�េហរីចូល្រទនំ 

េនេពលល� ច និងរប់ចំនួនេនេពលសត�េហរីចកេចញពី្រទនំេន្រពឹកបនា� ប់។ ករេធ�ីែបបេនះជាករប៉ាន់ 

្របម៉ាណចំនួន និងករបែ្រមប្រម�លចំនួន្របជាស�ស�ៃន្របេភទសត�េនះ។ ចំនួនខ�ស់បំផុត្រត�វបានរប់ក�ុងឆា� ំ

២០១៣ ែដលបានកត់្រតសត�ស� ប្របេភទេនះចំនួន ៩៧៣ក្បោល និងមានករកត់្រតទបបំផុត្រតឹមចំនួន

៥៣១ក្បោល ក�ុងឆា� ២ំ០១៨ គឺមានករថយចុះ្របមាណ ៤៧%។ ក�ុងកំឡុងេពលៃនករថយចុះេនះ ្របេទស

កម�ុជាបានទទួលរងនូវករបាត់បង់ៃ្រពេឈកី្រមិតខ�ស់ ពិេសសេនទីតងំសម្បទនដីេសដ�កិច�។ ករបាត់បង់

ទីជ្រមកគួបផ្សនឹំងមានកររខំនេនកែន�ងសំបុកពងកូន និង្រទនំរកចំណី បានជះឥទ�ិពលយ៉ាងខ� ងំដល់ករ

ធា� ក់ចុះៃនរបាយសត�្របេភទេនះក�ុង្របេទសកម�ុជា។  



េនឆា� ២ំ០២២ ជាឆា� ទីំ៤ ែដលបានបង� ញពីចំនួនៃនករេធ�ីជំេរឿងបានកត់្រតទិន�័យខ�ស់បន�បនា� ប់

គា� ។ លទ�ផលេនះ គឺជាករេលីកទឹកចិត�ែដលបានបង� ញថា ករអភិរក្សមានភាពល�្របេសីរេឡងី េទះជាេន

តំបន់ខ�ះមានករថយចុះ ែតចំនួនសរុបមានករេកីនេឡងី។   

ចំនួនខ�ស់បំផុត្រត�វបានកត់្រតេនែដនជ្រមកសត�ៃ្រពេសៀមប៉ាង (៣៧៧ក្បោល) និងេនតំបន់ៃ្រព

លិចទឹកទេន�េមគង� (៣២៦ក្បោល)។ កររប់ចំនួនេផ្សងេទៀត ្រត�វបានេធ�ីេឡងីេនតំបន់េកះ្រសឡាយ ែដន

ជ្រមកសត�ៃ្រពគូែលន-្រពហ�េទព លំផាត់ ែ្រសពក និងភ�ំេ្រពច។ ករេធ�ីជំេរឿន្របចឆំា�  ំ្រត�វបានស្រមបស្រម�ល

េដយ្រក�មករងរអភិរក្សសត�្រតយងកម�ុជា (CIWG) ែដលបានបេង�ីតេឡងីេដយ ្រកសួងបរសិ� ន រដ�បាល

ៃ្រពេឈ ីមជ្ឈមណ� លអង�រស្រមាប់ករអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ(ACCB) អង�ករជីវតិធម�ជាតិេនកម�ុជា(NLC) ្រក�ម

ហុ៊ន រ៉យហ្ុសងីហ�និីក(RP) អង�ករសមាគមអភិរក្សសត�ៃ្រព(WCS) និងអង�ករមូលនិធិសកលស្រមាប់អភិ

រក្សធនធានធម�ជាតិ(WWF)។ 

ឯកឧត�ម េន្រត ភ�ក�  រដ�េលខធិករ និងជាម�ន�ីនាពំក្យៃន្រកសួងបរសិ� ន បានមាន្របសសន៍ថា៖  

«រជរដ� ភិបាលកម�ុជា សូមវយតៃម�ខ�ស់ចំេពះកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរមួ ក�ុងករករពរនិងអភិរក្សធនធានធម�

ជាតិ និងសត�ៃ្រព ែដលលទ�ផលេពលេនះបានបង� ញពីករេកីនេឡងីនូវ្របេភទសត�ៃ្រពមួយចំនួនក�ុងេនាះ

មានសត�្រតយងកង�ំកសផងែដរ។ េនះបង� ញពី្របសិទ�ភាពៃនករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពនានារបស់្រកសួង

បរសិ� ន និងអង�ករៃដគូ និងបង� ញពីភាព្របេសីរេឡងីៃនករអភិរក្សធនធានធម�ជាតិេនកម�ុជា ករយល់ដឹង

របស់្របជាពលរដ� ករផា� ស់ប�ូរឥរយិាបថសធារណជនចំេពះសត�ៃ្រព។ ្រកសួងបរសិ� ននិងៃដគូទងំអស់នឹង

បន�កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងបែន�មេទៀតេដីម្បផី�ល់ជ្រមកសុវត�ិភាពដល់សត�ៃ្រពតមរយៈករអនុវត�ច្បោប់ ករបេង�ីត 

េសដ�កិច�មូលដ� ន និងករេធ�ីយុទ�នាករេផ្សងៗេដីម្បផីា� ស់ប�ូរឥរយិាថសធារណជន។ ្រកសួងបរសិ� នបន�

អំពវនាវដល់្របជាពលរដ�ប�្ឈប់ករដក់អនា� ក់ ករបរបាញ់ និងករហូបសច់សត�ៃ្រព និងករជួញដូរសត�

ៃ្រព»។  

េលក េសង េទៀក នាយកអង�ករមូលនិធិសកលស្រមាប់អភិរក្សធនធានធម�ជាតិ(WWF)្របចំ

្របេទសកម�ុជា បានសទរចំេពះកំេណីនៃនចំនួនសត�្រតយងចង�ំកសក�ុង្របេទសកម�ុជា។ េលកថាេនះជា

លទ�ផលវជិ�មានៃនកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរមួគា�  ក�ុងករអភិរក្ស្របេភទសត�រងេ្រគាះថា� ក់ជិតផុតពូជបំផុតេនេលី
ពិភពេលក។ សត�្រតយងចង�ំកសចំនួន ៣២៦ ក្បោល ្រពមទងំ្រទនំរបស់ពួកវចំនួន ១៧កែន�ង  ្រត�វបាន

កត់្រតថា េឃញីមានេនែដនជ្រមកសត�ៃ្រពសំបូរក�ុងតំបន់េទសភាពៃ្រពលិចទឹកេមគង� នាេខត�្រកេចះ ែដល

ចំនួនេនះបានេកីនេឡងី ២៩% ក�ុងឆា� ២ំ០២២ េធៀបនឹងចំនួន ២៥២ ក្បោល ែដលបានកត់្រតក�ុងឆា� ំ

២០២១។ េលកបន�ថា៖ «អង�ករWWF មានេសចក�ីេសមនស្សរកីរយ និងសូមអបអរសទរចំេពះលទ�

ផលវជិ�មានៃនជំេរឿនសត�្រតយង៉ចង�ំកសក�ុងឆា� េំនះ។ សូមអរគុណដល់្រកសួងបរសិ� ន សមាជិកទងំអស់ៃន

្រក�មករងរអភិរក្សសត�្រតយង៉ចង�ំកសេនកម�ុជា សហគមន៍មូលដ� ន និងអ�កពក់ព័ន�ែដលចូលរមួយ៉ាង



សកម�ក�ុងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងក�ុងករងរអភិរក្សសត�ក្រម។ ក�ុងនាមជាសមាជិកៃន្រក�មករងរអភិរក្សសត�្រត

យង៉ចង�ំកសកម�ុជា អង�ករWWFេប�ជា� បន�កិច�សហកររមួគា� ជាមួយអជា� ធរែដលមានទំនួលខុស្រត�វ អង�ករ

េ្រករដ� ភិបាលជាៃដគូ រមួនឹងសហគមន៍មូលដ� នករពរសត�កំពុងរងេ្រគាះថា� ក់ជិតផុតពូជបំផុតេនះ តមរ

យៈករគា្ំរទករអនុវត�ច្បោប់ក�ុងករករពរទីជ្រមក ក៏ដូចជាយន�ករករពរសំបុកេដយសហគមន៍មូលដ�

ន។ អង�ករWWF បានេ្រតៀមខ�ួនរចួជាេ្រសចក�ុងករចូលរមួក�ុងកិច�សហ្របតិបត�ិករក�ុងែផនករសកម�ភាព

អភិរក្សរមួ េដីម្បេីធ�ីយ៉ាងណាអចេអយសត�ស� បដ៏ក្រមេនះរស់រន�កន់ែត្របេសីរនាៃថ�អនាគត»។  

េលក Jonathan Charles Eames OBE, ្របធាន្រក�មហុ៊ន Rising Phoenix Co. Ltd. បានមាន្របសសន៍

ថា៖ «េន្រក�មហុ៊ន Rising Phoenix បានខិតខំ្របឹងែ្របងយ៉ាងខ� ងំ មិន្រតឹមែតរប់ចំនួនសត�បុ៉េណា� ះេទ 

បុ៉ែន�ែថមទងំបានចត់វធិានករេដីម្បកីរពរទីជ្រមកសត�ដ៏ធំបំផុតែដលស�ិតេនខងេ្រក ែដនជ្រមកសត�ៃ្រព

េសៀមប៉ាង។ ្រក�មករងររបសេ់យងី បានខិតខំ្របឹងែ្របង និងលះបង់េពលេវល ក�ុងករករពរធនធានដ៏

សំខន់េនះ េដយេធ�ីករែស�ងរក និងតមដនសំបុកសត�្រតយងចង�ំកស ែដលបានរកេឃញីសំបុក្របមាណ

៤៥ សំបុកក�ុងមួយឆា� »ំ។  

េលក បូ៊ វរសក្ស នាយកអង�ករធម�ជាតិេនកម�ុជា បានមាន្របសសន៍ថា៖ «្របេទសកម�ុជាគា្ំរទដល់ចំនួន

្របជាស�ស�សត�្រតយងចង�ំកសេ្រចីនជាងេគេនេលីពិភពេលក លទ�ផលជំេរឿងក�ុងឆា�  ំ ២០២២េនះ បាន

បង� ញពីអនាគតដ៏េជាគជ័យ។ អង�ករជីវតិធម�ជាតិេនកម�ុជា សូមែថ�អំណរគុណចំេពះ្រកសួងបរសិ� ន 

ែដលបានដឹកនា្ំរក�មករងរអភិរក្សសត�្រតយងកម�ុជា។ េយងីមានេសចក�ីេសមនស្សរកីរយ ក�ុងករគា្ំរទដល់ 

្រក�មករងរអភិរក្សេនះ េដីម្បេីរៀបចំនិងអនុវត�ែផនករសកម�ភាពអភិរក្សសត�្រតយងកម�ុជាកំុឱ្យផុតពូជ»។  

 
ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមទក់ទង៖  
ឯកឧត�ម េន្រត ភ�ក�  
រដ�េលខធិករ និងជាអ�កនាពំក្យៃន្រកសួងបរសិ� ន  
ទូរស័ព�: +855 12 483 283 

អីុែមល: pheaktra.neth@moe.gov.kh 
 
េលក បូ៊ វរសក្ស  

នាយកអង�ករធម�ជាតិេនកម�ុជា (BirdLife in Cambodia) 

ទូរស័ព�:: +855 12 222 073 

អីុែមល: vorsak.bou@naturelifecambodia.org 


