
 

 

បញឈប់ករបរេិភគសច់សតវៃរព េដីមបកីរពរសុខភពសធរណៈ  

និងអភិរកសធនធនធមមជតិកមពុជ 
 

រកងុែសនមេនរមយ េខតតមណឌ លគិរ៖ី ៃថងទ២ី២ ែខតុល ឆន ២ំ០២២ –  តរមូវករៃនបរេិភគសចស់តវៃរពគឺជកតត ចលករចមបង 

មួយ ែដលជរមុញឲយមនករបរបញ់ វបិតតអិនទ ក់ និងករជួញដូរសតវៃរពខុសចបប។់ វកជ៏កតត ែដលបេងកីនហនភិ័យៃនករ

ចមលងជងំឺពីសតវេទមនុសសផងែដរ ែដលគរំមកំែហងខល ងំដល់បរសិថ ន និងសុខភពសរធរណៈ។ 

 

របយករណ៍ករអនុវតតចបប់របស់រកមុអនុវតតចបប់ចល័តរបចេំខតតមណឌ លគិរបីនបងហ ញថ កនុងរយៈេពល១៨ែខចុងេរកយ

េនះ គិតចបព់ីឆន ២ំ០២១ សច់សតវៃរពសរុបចនំួន ១, ៣៥៣គីឡូរកម រតូវបនរបឹអូស ខណៈែដលសច់ទងំេនះមន

ចរចរណ៍កនុងទផីសរជញួដូរ។ រសបេពលជមយួគន េនះែដរ មរនទអីនុវតតចបបក់នុងេខតតសទឹងែរតង និងរតនៈគិរ ី របឹអូសបនសច់

សតវៃរពសរុបជង ២០០គីឡូរកម េពលចុះបរងបេនតមទីផសរ កនុងរយៈេពល៦ែខចុងេរកយេនះ។  

 

ឯកឧតតម េនរត ភរកក  រដឋេលខធកិរ និងអនកនពំកយរកសួងបរសិថ នបនមនរបសសនថ៍៖ «អនកបរេិភគសច់សតវៃរព េដីមបី

បំបន៉សុខភព ឬេដីមបពីយបលជងំឺេផសងៗ កដូ៏ចជសរមបប់៉ូវកមល ងំ ឬសរមបក់រេលីកកតតិយសខលួនេនះ គជឺករយល់ខុស

ទងំរសុង។ ផតុយេទវញិ ករបរេិភគសច់សតវៃរព មនិរតមឹែតបងកហនភិ័យដល់សុខភពអនកបរេិភគខលួនឯងេនះេទ ប៉ុែនតជ

អកុសល វកេ៏លីកទឹកចិតត ឲយមនករបរបញ់ ករដក់អនទ ក់ នងិករជួញដូរសតវៃរពែដលមនតៃមលជសកល។» 

 

េលក េសង េទៀក របធនអងគករ WWFកមពុជ បនេលីកេឡងីថ៖ «សតវៃរពែដលមនតៃមលជសកល ដូចជ សតវខល ធំ នងិ 

សតវេគៃរពបនផុតពូជរូចេទេហយី េដយសរករដក់អនទ ក់ ករបរបញ់ នងិករជញួដូរខុសចបប ់ ែដលសកមមភពទងំេនះ 

កំពុងេនែតបនតសមល ប់សតវៃរពជរបច ំែដលបណត លឲយចំននួសតវៃរពេផសងៗេទៀតេនកនុងតំបន់ករពរធមមជតិធល ក់ចុះយ៉ង 

គំហុក។» 

 

សតវៃរពែដលបនរងេរគះេដយសរតរមូវករសច់សតវៃរព និងករជួញដូរខុសចបប់ រប់បញចូល សតវរបេភទរកចកេជងី 

ចំពម  ដូចជ សតវឈលូស រជូកៃរព ទេនសង េរបីស ក៏ដូចជ សតវរតកតួ សំេពច អញីជេដមី។  ករសិកសជចេងក មមួយេដយ

រកសួងបរសិថ ន នងិអងគករ WWFកមពុជ បនបងហ ញថ កនុងចេនល ះឆន ២ំ០១០ ដល់ ឆន ២ំ០២២ ចនំួនសតវៃរពរបេភទរកចក

េជីងចពំមេនតំបន់េទសភពភគខងេកតីកនុងរបេទសកមពុជ បនថយចុះគួរឲយកត់សមគ ល់។ កនុងេនះ សតវទេនសងថយចុះ



 

 

៨៩% ឈលូសថយចុះ៦៥% និងរជូកៃរពថយចុះ១៥%។ ករសិកសដែដលេនះ ក៏បនបងហ ញែដរថ វតតមនៃនសតវរមងំ ខទីង 

និងេរបីស េនកនុងតំបន់ៃរពេទសភពមនករមតិទប។ 

 

ករបរេិភគ នងិករជួញដូរសតវៃរព ក៏ជកតត បងកឱកសសរមប់ករប៉ះពល់េដយផទ ល់រវងមនុសសនងិសតវៃរពផងែដរ តួរយ៉ង 
តមរយៈសកមមភពជញួដូរេនតមទផីសរ និងេភជនីយដឋ ន ែដលជឱកសបេងកីនហនិភយ័ៃនករចមលងេមេរគពីសតវេទ 
មនុសស។ ករបរេិភគសច់សតវៃរពមនិរតឹមែត បេងកនីហនភិ័យធងន់ធងរដល់សុខភព មនុសសប៉ុេណណ ះេទ ែតវក៏បនបងកឱកស
ដល់ករចមលងេមេរគពីសតវេទមនុសស កនុងរគបដ់ណំកក់លទងំអស់ៃនែខសសងវ កជ់ួញដូរសច់សតវៃរពេនះ៖ ករបរបញ់ខុស
ចបប់ ករដកឹជញជូ ន  កររកសទុក ករែកៃចន ករជញួដូរ  នងិករលក់ដូរសចស់តវៃរព។  
 

អនកនិយមបរេិភគសច់សតវៃរពភគេរចីនមិនបនយល់ដងឹពីហនភិ័យ ែដលខលួនរបឈម នងិផលវបិកដល់ រគួសរ សហគមន ៍

និងសងគមេនះេទ េនេពលែដលខលួនសេរមចចតិតទិញសច់ៃរពទងំេនះ។ េបីតមករប៉នរបមណ កនុងចំេណមជំងឆឺលងរបេភទ

ថមីៗ ែដលរសេដៀង ឬមនសថ នភពេរគះថន កជ់ងជងំឺកូវដី១៩  មនយ៉ងេហចណស់៦០% សុទធសឹងែតជជំងឆឺលងពីសតវេទ

មនុសស។ ជក់ែសតង ករផទុះេឡងីៃនជងំឆឺលងដូចជ ជំងឆឺលងផលូវដេងហមី SARS  ជងំឺផលូវដេងហីមមជឈមិបូព៍ MERS ជំងផឺត សយរជកូ 

H1N1 ជងំឺរគនុផត សយបកស ីH5N1 ជេដមី សុទធែតជរបេភទជំងឆឺលងពីសតវេទមនុសស។  

 

យុទធនករបញឈបក់រជួញដូរសតវៃរពែដលរតូវបនរបរពធេបីកជផលូវករេនៃថងេនះ េដយរកសួងបរសិថ ន រដឋបលេខតត

មណឌ លគិរ ី រដឋបលេខតតមណឌ លគិរ ីអងគករWWF នងិៃដគូរេផសងេទៀត មនេគលបំណងបញឈបក់របរេិភគ នងិករជញួដូរ

សតវៃរព េហយីអំពវនវឲយរបជពលរដឋទងំអស់ចូលរមួេបតជញ ចិតតមិនបរេិភគសច់សតវៃរព េដយចូលេទេគហទំពរ័៖ 

https://zerowildmeat.org/kh/ ។ យុទធនករបញឈប់ករជួញដូរសតវៃរពជែផនកៃនយុទធនករធំ៖ «យុទធនករអនទ ក់សូនយ» 

ែដលរតូវបនេរៀបចំេឡងី េដីមបផីល ស់បតូរផនតគ់ំនតិ នងិអកបបកិរយិែដលមនិរតមឹរតូវរបស់របជពលរដឋ ពក់ពន័ធនងឹករបរេិភគ

សច់សតវៃរព េហយីងកមកចូលរមួអភិរកសសតវៃរពកមពុជ នងិករពរសុខភពសធរណៈឲយេចៀសផុតពីជងំឆឺលងននេនេពល

អនគត។  

 

ឯកឧតតម េនរត ភរកក  រដឋេលខធកិរមនរបសសនប៍ែនថមថ៖ «េនះគឺជេពលេវលដ៏សំខនម់ួយ ែដលអនកនិយមចូលចតិត

បរេិភគ និងជួញដូរសតវៃរពទងំអស់មកចូលរមួ េដីមបេីធវីករផល ស់បតូរជវជិជមន េដីមបបីញឈប់ករបរេិភគ ឬជញួដូរសតវៃរព 

េហយីែរបកល យសកមមភពទងំេនះមកជករករពរសតវៃរព នងិធនធនធមមជតិ សរមប់ជកររមួចំែណកដល់ករអភិវឌឍ

េសដឋកចិច និងេទសចរណ៍ធមមជតិ និងជរបេយជន៍ដល់ករករពររបព័នធេអកូឡូសីុទងំកនុងរបេទសកមពុជ នងិកនុងសកល 



 

 

េលក។ ករទប់សក ត់ និងករបញឈប់ករជួញដូរ នងិករបរេិភគសច់សតវៃរព គឺជកតពវកចិចរបស់េយងីទងំអស់គន ។ ទនទមឹនងឹ

ករពរងឹងករអនុវតតចបប់ រកសួងបរសិថ ន និងៃដគូរកប៏នេផត តជសំខន់េទេលីករអភិវឌឍន៍េសដឋកចិចមូលដឋ ន េដីមបបីេងកីន

ចំណូល បេងកតីមុខរបរ ផតល់ជេរមីសថមីជូនដល់របជពលរដឋ េដីមបកីត់បនថយសំពធេទេលីធនធនធមមជត។ិ ករចួលរមួរបស់

រគប់មជឈដឋ នទងំអស់មនភពចបំច់ េដមីបឈីនេទសេរមចនូវេគលេដរមួ គឺែថរកសសតវៃរពេនកនុងៃរពធមមជតិ េដមីបទីញ

ផលរបេយជន៍េសដឋកចិចតមរយៈេទសចរណ៍ធមមជតិ ខណៈបនតចូលរមួករពររបព័នធេអកូឡូសីុឲយបនរងឹម ំ និងអភិរកស

ធនធនជីវៈចរមុះេនកនុងតបំន់ករពរធមមជត។ិ» 

 

យុទធនករបញឈបក់រជួញដូរសតវៃរព នងឹអនុវតតកនុងដណំកក់លដំបូងមនរយៈេពល៦សបត ហ៍កនុងែខតុល នងិែខវចិឆកិ ឆន ំ

២០២២េនះ។ យុទធនករ នងឹសហករជមួយេភជនយីដឋ នចនំួន៣២កែនលង េនកនុងេខតតមណឌ លគិរ ី េដីមបេីលីកទកឹចតិតឲយ

ចូលរមួេបតជញ ចតិតបញឈប់ករលក់មហូបសចស់តវៃរព និងបនតផសពវផសយអំពយុីទធនករេនះឲយបនទូលំទូលយ។  

 

េលក េសង េទៀក បនបែនថមថ៖ «ករយល់ដងឹរបស់ អនកទញិ អនកលក់ អនកជួញដូរអំពីហនិភយ័ដល់សុខភព តមរយៈករ

បរេិភគ នងិករជួញដូរសតវៃរព មនសរៈសំខន់ណស់ េដមីបអីចឲយពូកេគចូលរមួេបតជញ ចតិតបញឈប់ករទិញ ករលក់ ករជញួ

ដូរ និងបរេិភគ។  

 

េលក ចន់ រតន អភិបលរងេខតតមណឌ លគិរមីនរបសសន៍ថ៖ «វធិនករអនុវតតចបបរ់បស់េខតតមណឌ លគិរ ីមនដូចជ 

េសចកតីែណនេំលខ៥ បនរមួចំែណកកត់បនថយវតតមនផលិតផលសតវៃរព នងិសច់សតវៃរពេនតមផសរ នងិេភជនីយដឋ ន

កនុងេខតត។ ប៉ុែនត តរមូវករសច់សតវៃរពែដលេនែតបនតមន បនគរំមកំែហងដល់ជីវតិរបស់សតវៃរព េហយីបេងកីនបទេលមីសសតវ

ៃរពបែនថមេទៀត ក៏ដូចជអចបងកហនិភ័យៃនករអចចមលងជំងពឺសីតវេទមនុសស។ កនុងនមរដឋបលេខតតមណឌ លគិរ ីខញុសូំមអំពវ

នវដល់របជពលរដឋកនុងរបេទសកមពុជ ឲយនិយយថេទចំេពះសច់សតវៃរព េហយីចូលរមួ 

កនុងករែថរកសធនធនធមមជតកិមពុជឲយបនគង់វងស។»  

 

េលកេវជជបណឌិ ត យ ីេសងេដឿន អនុរបធននយកដឋ នរបយុទធនងឹជងំឺឆលងៃនរកសួងសុខភិបល បនមនរបសសនថ៍៖  

«សុខភពែតមួយមនសរៈសំខន់សរមប់ករពរសុខភពសធរណៈពីហនិភយ័ៃនករឆលងជំងពឺីសតវេទមនុសសទងំនេពល

បចចុបបនន នងិ េពលអនគត» ។ េយងីរតូវែតេធវីកររមួគន េដីមបបីេញច ៀសករទិញ ករលក់ ករដឹកជញជូ ន បរេិភគនងិេរបីរបស់

របេភទសតវៃរព បងកឲយមន ហនភិ័យខពស់កនុងករចមលងជំងពឺីសតវេទមនុសស ពីេរពះសតវៃរពមួយចំននួជរបភពៃនករផទុកេម

េរគ េហយីអចចមលងេទមនុសសបនរគប់េពលតមរយៈករប៉ះពល់េដយផទ ល់ និងរបេយលជមយួសតវៃរពទងំេនះែដល

ផទុកេមេរគ។»  



 

 

 

 

អនករសី Jan Vertefeuille ទីរបកឹសជនខ់ពស់ែផនកកចិចករសធរណៈៃនអងគករWWFរបចេំនសហរដឋអេមរកិ បនេលីកេឡងី

ថ៖ «ខណៈែដលេយងីមនិអចកំណត់ទុកមុនថ េតីេនេពលណនឹងមនករផទុះេឡងីៃនជំងឆឹលងពីសតវេទមនុសសេនះេទ 

េយងីអចេធវីករអប់រឥំរយិបថៃនករនិយមសចស់តវៃរព ែដលវជកតត  ែដលបេងកនីហនភិ័យៃនករចមលងជំងឆឺលងពីសតវេទ 

មនុសស។ េយងីសងឃមឹថអនកនយិមបរេិភគសច់សតវៃរពទងំអស់នឹងចូលរមួជមយួេយងីកនុងករផល ស់បតូរឥរយិបថ េហយី

រចនេចលនូវករបរេិភគសច់សតវៃរព ែដលសកមមភពែបបេនះវនងឹរមួចំែណកបងក ករផទុះេឡងីៃនជងំឺឆលងថមីៗ េទៀត។»  

 

េលក អ៊ួ សុភកតី នយខណឌ រដឋបលៃរពេឈមីណឌ លគិរ ីមនរបសសន៍ថ៖ «េនះគឺជេពលេវលែដលេយងីរតូវរមួគន បនទ ន់  

កនុងករេរៀបច ំនងិអនុវតតនូវវធិីសរសតថមីេដយមនភពៃឆនរបឌតិ េដីមបេីដះរសយវបិតតិដល់ឬសគល់ៃនករធល កចុ់ះ នងិករជញួ

ដូរសតវៃរព េហយីរមួគន អនុវតតកមមវធិីសត រសតវៃរព និងធមមជតិេឡងីវញិ។» 

 

យុទធនករបញឈបក់រជួញដូរសតវៃរពក៏នងឹបេញជ ៀបសរសំខន់ៗរបស់ខលួនដល់សធរណៈជនទូទងំរបេទសតមរយៈ 

បណត ញសងគមនន។ េលីសពីេនះ យុទធនករកន៏ឹងមនេរៀបចំឲយមនករផសពវផសយបែនថមតមរយៈករេរៀបចកំិចចពិភកស 

ែដលមនករចូលរមួពអីនកជំនញសុខភបិលសតអីំពហីនភិ័យសុខភពសធរណៈ ែដលអចេកីតេចញពី ករបរេិភគសច់

សតវៃរព។ យុទធនកររសេដៀងគន េនះ ក៏រតូវបនេបកីដំេណីរករេនកនុងរបេទសេផសងេទៀតកនុងតំបន់អសីុេគនយ ៍ របប់ញចូ ល

របេទសេវៀតណម នងិឡវ ែដលមនករគរំទេដយអងគករWWF និងៃដគូរេផសងេទៀតកនុងរបេទសទងំេនះ ដូចជ រកមុហុ៊ន

ផសពវផសយ Vero និង TwoWays PR ៕   

 

 

 

 


