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េសចក្តី្របកស រពត៌មន សមូកុំេចញផ យមុនេម៉ង ១២:០០នទី្រពឹក ៃថងទី ១៩ ែខកញញ  ២០១១ 

 

ចំនួនសត្វទេន ងេ្រចើនជងេគេនេលើពិភពេ ករសេ់ន 
កនងុ្របេទសកមពុជ កពំុងរងករគំ មកំែហងពកីរបរបញ ់
និងករបត់បង់ទជី្រមក 

ករ្រ វ្រជវេធ្វើេឡើងេ យ អងគករ WWF និង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនប៉ន់្របមណថចំនួនសត្វទេន ងមនេន្ល ះពី 
២៧០០ េទ ៥៧០០កបល រស់េនកនុងតំបន់ៃ្រពភគខងេកើតៃនកមពុជ។ េនះជចំនួនសត្វទេន ងេ្រចើនជងេគបំផុតេន
េលើពិភពេ ក ខណៈេពលែដរករប៉ន់្របមណចំនួនសត្វទេន ងេនេលើ កលេ កមន្របមណចេន្ល ះពី ៥៩០០ 
េទ ១១០០០កបល។ សត្វទេន ងរស់េនតំបន់ធមមជតិេផ ងេទៀតកនុង្របេទសៃថ និងឥណ្ឌូ េនសីុ មនចំនួនែតបុ៉នម នរយ 
កបលបុ៉េ ្ណ ះ។  

សត្វទេន ង (Bos javanicus) ជសត្វសថិតេនកនុង្របេភទសត្វេគ ទិស មនមឌធំ កម្ល ំងខ្ល ំង េហើយធន់។ ទំនងជ 
បុព្វបុរសៃនពពួកេគ ទិស្រសុកេនកនុងតំបន់ សីុ េគនយ៍។  េយងេទ ម្របភព អងគករ IUCN ចំនួនសត្វទេន ង 
េនកនុង្របេទសកមពុជបនធ្ល ក់ចុះជង ៩០% ចប់ ំងពីចុងទសវត ទី៦០មក។ ចប់ពីឆន ំ ១៩៩៦ សត្វទេន ង្រតូវបន 
េគ ក់បញចូ លកនុងបញជ ី្រកហមរបស់ អងគករ IUCN ថជ្របេភទសត្វកំពុងរងេ្រគះថន ក់ជិតផុតពូជជ កលេ យែផ្អក
េលើករធ្ល ក់ចុះយ៉ងខ្ល ំងៃនចំនួនសត្វ្របេភទេនះ។ 

មនតួនទីជម្រន្តីសមភគីៃន្រកសួងបរ ិ ថ ន និងជម្រន្តីកមមវធីិ្រ វ្រជវរបស់ អងគករ WWF េ ក ផន់ ចន់  ជ
អនកនិពន្ឋមន ក់ៃនរបយករណ៍្រ វ្រជវេចញផ យកនុងៃថងេនះ បននិយយថ៖ “លទ្ឋផលៃនករ្រ វ្រជវេនះ ជភស្តុ ង
យ៉ងចបស់ ស់បង្ហ ញពី រៈសំខន់ជ កលៃនតំបន់ៃ្រពភគខងេកើតកមពុជស្រមប់ករអភិរក សត្វទេន ង។” 

េ្រកពីសត្វទេន ង លទធផលៃនករ្រ វ្រជវក៏បនបង្ហ ញផងែដរពីករេកើនេឡើងៃនចំនួនថនិកសត្វមនមឌធំមួយ 
ចំនួនេទៀត ប់បញចូ លទំង្រជូកៃ្រព និងឈ្លូសកនុងតំបន់េនះ។ សត្វៃ្រពទំងេនះ ជ្របេភទសត្វជចំណីដ៏សំខន់ស្រមប់ 
សត្វខ្ល ធំ េហើយសុទធសឹងជ្របេភទសត្វែដលបនទទួលរងករធ្ល ក់ចុះយ៉ងធងន់ធងរកនុង្របេទសកមពុជ និងេន្របេទស 
ដៃទេទៀតកនុងទ្វីប សីុកនុងអំឡុងបុ៉នម នទសវត ចុងេ្រកយេនះ។  

អនកនិពនធមន ក់េទៀតៃនរបយករណ៍្រ វ្រជវ បណ្ឌិ ត ថូម៉ស េ្រគហ៍   ជទី្របឹក ស្រមប់កមមវធីិ្រ វ្រជវជីវច្រមុះៃន
អងគករ WWF បនពនយល់ថ ទិដ្ឋភពសំខន់មួយៃនករ្រ វ្រជវ គឺករែស្វងយល់អំពីចំនួនៃន្របេភទសត្វជចំណី
របស់សត្វខ្ល ធំ ដូចជ ទេន ង ្រជូកៃ្រព និងឈ្លូស េហើយថ ជែផនកមួយៃនយុទធ ្រស្តអភិរក របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកនុង
ករែថរក  និងករពរតំបន់ៃ្រពភគខងេកើតស្រមប់ជទីជ្រមក ទិភពៃនសត្វខ្ល ធំេនកនុង្របេទសកមពុជ។  

េដើមបីជួយឲយសត្វខ្ល ធំមនចំនួនេកើនេឡើងវញិ ក ្ត ែដលចំបច់បំផុតមួយគឺករធននិរន្តរភពៃន្របេភទសត្វជចំណី 
ដូចជទេន ងជេដើម។ តំបន់ៃ្រពភគខងេកើតកមពុជ ្រតូវបនេគកំណត់ថជតំបន់ដ៏ល្អបំផុតមួយកនុងទ្វីប សីុស្រមប់ 
ករ ្ត រេឡើងវញិនូវចំនួនសត្វខ្ល ធំ េ យែផ្អកេលើលកខខ័ណ្ឌ ល្អ េហើយជទីជ្រមកមនទំហំធំ។ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ កិចចខិតខំ
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្របឹងែ្របងកនុងករងរ្រគប់្រគងតំបន់ករពរ និងករព្រងឹងករអនុវត្តន៍ចបប់ែដលបនេធ្វើេឡើងកនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ំកន្លង 
េទថមីៗេនះ សេ្រមចបនលទធផលគួរឲយកត់សមគ ល់។ 

កញញ  មីែហ ល អូវនិ ជ្របធនកមមវធីិអភិរក ៃន អងគករ WWF បននិយយថ៖ “ករខិតខំ្របឹងែ្របងខពស់កនុងករព្រងឹង
ករអនុវត្តន៍ចបប់របស់្រកុមលបតមនសមជិកចំនួន្របមណ ៦០នក់ ែដលេធ្វើករេដើរលបតជ្របចំទំងកនុង និងេ្រក
តំបន់ករពរ បនេធ្វើឲយអនក្របមញ់សត្វៃ្រពមនករខ្ល ចរ ។” កញញ  បនបន្តថ៖ “េទះជយ៉ងេនះក្តី ត្រមូវឲយមន
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ្រចើនបែនថមេទៀតេដើមបីកត់បនថយ    និងឈនេទលុបបំបត់ករបរបញ់ខុសចបប់េនកនុងតំបន់ៃ្រព
ភគខងេកើតដ៏មន រៈ សំខន់េនះ។” 

េ្រកពីករបរបញ់ តំបន់ៃ្រពភគខងេកើត និងតំបន់ៃ្រពដៃទេទៀតេនកនុង្របេទសកមពុជ បន និងកំពុងទទួលរងករ 
គំ មកំែហងពីសមបទនដី្រទង់្រទយធំកនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ំកន្លងេទេនះ។ សំពធពី្រកុមអនកវនិិេយគទុនជតិ និង
អន្តរជតិពក់ព័នធនឹងសមបទនកសិកមម ក៏ដូចជែផនករស្រមប់គេ្រមង ងសង់េហ ្ឋ រចនសមព័នធធំៗ គំ មកំែហង
ដល់តំបន់ៃ្រពភគខងេកើតែដលមនតៃម្លជ កល។  

េយង មសំដីរបស់ េ ក នីក ខកស៍ ជ្របធនកមមវធីិអភិរក សត្វៃ្រពៃន អងគករ WWF បនឲយដឹងថករផ្តល់ដី 
សមបទនេសដ្ឋកិចចកនុងតំបន់ករពរ េបើេទះបីជសមបទនេនះមន្រទង់្រទយតូចក្តី ក៏ បងកឲយមនេ្រគះថន ក់ និង 
េហតុប៉ះពល់អវជិជមននន េហើយមិនែតបុ៉េ ្ណ ះ បំផ្ល ញតៃម្លៃនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករងរអភិរក ែដល ជរ ្ឋ  
ភិបលកមពុជ និងៃដគូរបស់ខ្លួន រមួគន សេ្រមចបនេនកនុងទសវត ចុងេ្រកយេនះ។ 

េ ក បនពនយល់ថ៖ “ មនន័យថ តំបន់ករពរេនកនុង្របេទសកមពុជ ប់បញចូ លទំងតំបន់ែដលមន្របេភទ 
សត្វៃ្រពមនតៃម្លជ កលរស់េន មិន្រតូវបនករពរេ យចបប់ដូចែដលេគធ្ល ប់បនគិតេនះេទ។” 
 
អងគករ WWF ទទួចសំុឲយ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជជួយពេន្ល នដំេណើ រករក ង និងអនុវត្តែផនករចត់ថន ក់តំបន់ស្រមប់
តំបន់ករពរេដើមបីករពរតំបន់ែដលមនតៃម្លជីវច្រមុះខពស់ មុននឹងឈនេទេធ្វើករសេ្រមចចិត្តថមី មួយពក់ព័នធនឹង
សមបទនដី។  
 
េ ក នីក ខកស៍ បននិយយថ៖ “េដើមបីជួយខ្ល ធំ និង្របេភទសត្វជចំណីរបស់  ប់បញចូ លទំងសត្វទេន ងែដល
ជ្របេភទសត្វកំពុងរងេ្រគះថន ក់ជិតផុតពូជជ កល ឲយមនចំនួនេកើនេឡើងវញិេនកនុងតំបន់ៃ្រពភគខងេកើត េគចំ
បច់្រតូវជ្រមុញឲយករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរមនភពរងឹមំ និង្របេសើរជងមុន េហើយមិនែតបុ៉េ ្ណ ះថន ក់ដឹកនំជន់
ខពស់ននៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ្រតូវផ្តល់ករគំ្រទ និងមនឆនទៈចំេពះករអភិរក ។”  េ ក បនបន្តថ៖ “្របសិនេបើ
គម នករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរល្អ្របេសើរ េហើយគម នករគំ្រទែផនកេគលនេយបយពីថន ក់ដឹកនំកំពូលេទ េនះសមិទធិផល 
ជេ្រចើនៃនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងរយៈេពល ១០ឆន ំចុងេ្រកយេនះ នឹង្រតូវបត់បង់។ តំបន់ៃ្រពភគខងេកើត គឺជតំបន់
ៃ្រពធមមជតិមួយែដលេនេសះសល់ចុងេ្រកយកនុងតំបន់ សីុ េគនយ៍ េហើយ្របសិនេបើបត់បង់ នឹងបត់បង់ជេរៀងរហូត។” 
 
 
 



 
WWF ម តំបន់េមគងគ
កមមវធីិអភិរក េនកមពុជ 
ផទះេលខ ២១ ផ្លូវេលខ ៣២២ 
សងក ត់បឹងេកងកង១ 
្របអប់សំបុ្រតេលខ ២៤៦៧ ភនំេពញ

ទូរស័ពទ៖ +៨៥៥ ២៣ ២១៨ ០៣៤ 
ទូរ រ៖ +៨៥៥ ២៣ ២១១ ៩០៩ 
www.cambodia.panda.org    
 

 
េសចក្តី្របកស រពត៌មន សមូកុំេចញផ យមុនេម៉ង ១២:០០នទី្រពឹក ៃថងទី ១៩ ែខកញញ  ២០១១ 

 
ស្រមប់ពត៌មនបែនថម សូមទក់ទងៈ 
េ ក េទព អ ន រទិធ  
ករយិល័យ រពត៌មន និងកិចចករ ធរណៈ 
អងគករ WWF ម តំបន់េមគងគ ករយិល័យកមមវធីិអភិរក េនកមពុជ 
ទូរស័ពទៈ +៨៥៥ (០)២៣ ២១៨ ០៣៤ 
អីុែមលៈ asnarith.tep@wwf.panda.org  

ពត៌មនស្រមប់អនកនពិនធ៖ 

 សូមទញយករបយករណ៍្រ វ្រជវ និង លកប័្រតពត៌មន មរយៈ៖ 
http://www.mediafire.com/?crb2lxz0z3age 

 របូថត៖ សូមទញយករបូភពសត្វទេន ង ទីជ្រមក ករគំ មកំែហង និងសកមមភព្រ វ្រជវ មរយៈ៖ 
https://picasaweb.google.com/wwfcambodia/PhotosForBantengRelease1?authkey=Gv1sRgCLHwodGzp
InyGg# 

 របូភពវេីដអូ៖ សូមទក់ទង Chris Chaplin មរយៈ៖ អីុែមល cchaplin@wwf.sg          និងេលខទូរស័ពទ             
+៦៥ ៩៨២៦ ៣៨០២ 

 ស្រមប់ពត៌មនបែនថមអំពី្របវត្តិៃនសត្វទេន ង សូមេទកន់៖ 

 http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/2888/0 

 អងគករ WWF និង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េធ្វើករ្រគប់្រគងរមួគន នូវតំបន់ករពរចំនួនពីរគឺ ៃ្រពករពរមណ្ឌ លគិរ ី
និងែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនំេ្រពចែដលមនៃផទ្រក សរបុ្របមណ ៦០០០ គីឡូែម៉្រតកេរ ៉េដើមបីអភិរក ថនិកសត្វ 
្របេភទជិតផុតពូជដូចជ ខ្ល ធំ ដំរ ី សីុ ្រកបីៃ្រព ទេន ង ខទីង រមំង ្រពមទំងសត្វ ្ល ប្របេភទជិតផុតពូជ 
ជេ្រចើនេទៀត។ គេ្រមងមនទិសេ ែថរក  និងករពរបណ្តុំ ៃ្រពេទសភពែដលេនេសសសល់ចុងេ្រកយ 
េនះឪយមនសភព្រសស់ ្អ ត េហើយតភជ ប់គន  ្រពមទំងជួយ្របជជនកនុងករករពរធនធនសត្វៃ្រព និង 
េលើកកមពស់ករចិញច ឹមជីវតិរបស់ពួកេគ្របកបេ យនិរន្តរភព។ 

 របយករណ៍្រ វ្រជវមនចំណងេជើងថ៖ “ករបេងកើតទិននន័យមូល ្ឋ នៃនដង់សីុេត្របេភទសត្វ្រកចកេជើងពីរ 
េនកនុងៃ្រពករពរមណ្ឌ លគីរ ី និងែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនំេ្រពច” ្រតូវបនេចញផ យេនៃថចេនះ កនុងេគលបំណង 
ចូលរមួអបអរ ទិ សត្វខ្ល ពិភពេ ក ៃថងទី ២៩ ែខកញញ  ឆន ំ ២០១១។  

 

 


