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េសចក�ី្របកសសរពតម៌ាន  ស្រមាបក់រេចញផ្សោយបនា� ន ់
 

លទ�ផលៃនករសកិ្សោស�ង់មតរិបសអ់ង�ករ WWF បង� ញថា សធារណៈជនអំពវ
នាវឱ្យរដ� ភិបាលបិទទីផ្សោរជួញដូរសត�ៃ្រពេនក�ងុតំបន់អសុអីេគ�យ ៍ស្រមាប់ជា

វិធានករេឆ�យតបនឹងកវូីដ១៩ 

 
ខណៈែដលពិភពេលកកំពុងែត្របឈមនឹងេ្រគាះអសន�សុខភាពសធារណៈដធ៏�នធ់�របផុំត ែដលមនិធា� បម់ាន 

ពីមុនមក  មហជនចំននួជាង ៩០% មកពី្របេទសក�ុងតំបនអ់សីុអេគ�យ ៍និងហុងកុងែដលបានចូលរមួក�ុងករ

សិក្សោស�ងម់តិ បានសែម�ងមតិគា្ំរទឱ្យមានចំណាតក់រមយួេឡងេដយរដ� ភបិាលក�ុងករបិទទីផ្សោរជួញដូរសត�ៃ្រព

ខុសច្បោប ់និងគា� នករអនុ�� តនានា។ េនះេបេយាងតមលទ�ផលៃនករសិក្សោស�ងម់តិមយួែដលបានេធ�េឡង

កលពីេពលថ�ីៗកន�ងេទេនះស្រមាបអ់ង�ករ WWF។ 

 

ករផ�ុះេឡងនូវវរីសុកូវដី១៩នាេពលថ�ីៗ េនះ េធ�ឱ្យមានករពនិិត្យយ៉ាងមុតមាេំទេលទំនាកទ់ំនងរវង្របេភទជំងឆឺ�ង

តមរយៈសត�ែដលជា្របេភទវរីសុឆ�ងពីសត�េទមនុស្ស ជាមយួនឹងទីផ្សោរជួញដូរសត�ៃ្រព។ ១ករសិក្សោស�ងម់តមិយួ

ែដលបានេធ�េឡងក�ុងែខមនីា មានអ�កចូលរមួចំនួន ៥ ០០០ នាក ់មកពហុីងកុង ជប៉ុន ភូមា ៃថ និង  េវៀតណាម 

បានបង� ញថា មនុស្សចំនួន ៨២% ៃនចំនួនមនុស្សសរបុែដលបានចូលរមួក�ុងករស�ងម់តិ មានករ្រព�យបារម�

យ៉ាងខ� ងំ និងយ៉ាងខ� ងំបំផុតចំេពះករផ�ុះេឡងនូវវរីសុកូវដី១៩េនះ េហយក�ុងចំេណាមចំនួនសរបុៃន អ�កចូលរមួ

ក�ុងករស�ងម់តិេនាះ មានមនុស្សចំនួន ៩៣% បានបេ��ញមតគិា្ំរទឱ្យរដ� ភបិាលរបស់ពកួេគដកេ់ចញ នូវ

ចំណាតក់រេដម្បលុីបបំបាតទ់ីផ្សោរជួញដូរសត�ៃ្រពខុស្រត�វ នងិគា� នករអនុ�� ត។ 

 

អ�ីែដលេនែតជាមន�លិសង្សយ័េនាះគឺ្របភពៃនករផ�ុះេឡងរបស់វរីសុកូវដី១៩ ប៉ែុន�អង�ករសុខភាពពិភពេលក 

(WHO) បានប�� កេ់ហយថាវជា្របេភទជំងែឺដលឆ�ងពីសត� េពលគឺវជា្របេភទវរីសុែដលចម�ងពីសត�ៃ្រពេទ

មនុស្ស។ កលពីៃថ�ទី២៤ ែខកុម�ៈ កន�ងេទេនះ រដ� ភបិាលចិនបាន្របកសអំពកីរហមឃាតដ់ចខ់តចំេពះករ

េ្រប្របាស់និងបរេិភាគសត�ៃ្រព។ លទ�ផលៃនករស�ងម់តិរបស់អង�ករ WWF បង� ញថា្របជាពលរដ�គា្ំរទឱ្យមាន

វធិានករ្របហក្់របែហលគា� េនះពីសំណាករ់ដ� ភបិាលេនក�ុង្របេទសដៃទេផ្សងៗេទៀតេនក�ុងតំបន។់ េនះជាសិក្សោ

ស�ងម់តជិាសធារណៈដំបូងេគបង�ស់េហយែដលបានេធ�េឡងស�ីអំពទីំនាកទ់ំនងរវងវរីសុកូវដី១៩ និងករជួញដូរ

សត�ៃ្រពេនក�ុងតំបនអ់សីុ។ 

http://www.wwf.org.kh/
http://www.panda.org/
mailto:wwfcambodia@wwf.org.kh
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េសចក�ី្របកសសរពតម៌ាន  ស្រមាបក់រេចញផ្សោយបនា� ន ់
 

េលក ្រគីស�ី វលីេលៀមស៍ (Christy Williams) នាយក្របចតំំបនអ់សីុប៉ាសីុហ�ិកៃនអង�ករ WWF 

បានមាន្របសសនថ៍ា៖ “្របេទសចិនបានចតវ់ធិានករសំខន់ៗ មយួចនំួនេដម្បហីមឃាតក់របរបាញ់ ជួញដូរ 

ចរចរណ៍ និងករបរេិភាគសត�ៃ្រព េហយ្របេទសេវៀតណាមកក៏ំពុងែតេរៀបចវំធិានករ្រសេដៀងគា� េនះែដរ។” 

េលកបានបន�ថា៖ “រដ� ភបិាលៃនបណា� ្របេទសក�ុងតបំនអ់សីុដៃទេទៀតគួរេធ�តមគំរេូនះ េដយបិទទីផ្សោរសត�ៃ្រព

នានាក�ុង្របេទសរបស់ខ�ួន និងប�្ឈបក់រជួញដូរសត�ៃ្រពទងំអស់េដម្បកីរពរជីវតិមនុស្ស និងបង�  វបិិត�សង�មនិង

េសដ�កិច� ែដលមនុស្សទូទងំសកលេលកកំពុងទទលួរងេ្រគាះេនះ កុឱំ្យេកតេឡងជាថ�មី�ងេទៀត។” 

 

េលក េសង េទៀក នាយកអង�ករ WWF ្របចកំម�ុជា បានមាន្របសសនថ៍ា៖ “េនក�ុង្របេទសកម�ុជា កចិ�ខិតខំ 

្របឹងែ្របងក�ុងករព្រងឹងករអនុវត�ច្បោបេ់ដយ្រកសួងបរសិ� ន និង្រកសួងកសិកម� រកុ� ្របមាញ់ និងេនសទ បាន 

បង� ញឱ្យេឃញនូវករយកចតិ�ទុកដកព់ិត្របាកដមយួ េហយទន�ឹមនងឹេនះែដរ េសចក�ីែណនា ំេលខ ៥ ដកេ់ចញ 

ក�ុងឆា�  ំ២០១៩ របស់គណៈអភបិាលេខត�មណ� លគិរ ីបានចូលរមួកតប់ន�យវត�មានៃនផលិតផលសត�ៃ្រព 

និងសចស់ត�ៃ្រព េនេលទីផ្សោរ កដូ៏ចជាេនតមបណា� តបំនរ់ម្យនីយដ� នេទសចរណ៍សំខន់ៗ ក�ុងេខត�។”  

េលកបានបន�េទៀតថា៖ “េគចបំាច្់រត�វប�្ឈបក់រជួញដូរសត�ៃ្រព្រគប្់របេភទ ជាពិេសស្របេភទ ថនិកសត� 

ពពួកបក្ស ីនងិ្របេភទសត�ល�ូននានា ែដលសុទ�សឹងជា្របេភទសត�ែដលអចមានហនភិយ័ខ�ស់ក�ុងករ ចម�ង

វរីសុដល់មនុស្ស េដម្បធីានាឱ្យបាននូវសុវត�ិភាព និងសុខភាពសធារណៈល�ជូនដល់្របជាជនកម�ុជាទងំអស់ 

កដូ៏ចជាេដម្បបីេ�� �សកុឱំ្យមានករផ�ុះេឡងនូវវរីសុឆ�ងេចញពី្របេទសេយង។” 

 

មនុស្សចនំនួ ៩ ភាគរយ ៃនចនំួនមនុស្សសរបុែដលបានចូលរមួក�ុងករសិក្សោស�ងម់តេិធ�េឡងេដយស� បន័េឈ� ះ 

ហ��ូបេស�ន (GlobeScan) បានប�� កថ់ា ខ�ួនេគផា� ល់ ឬអ�កដៃទេផ្សងេទៀតែដលេគបានស� ល់ ធា� បប់ានទិញសត�

ៃ្រពក�ុងរយៈេពល ១២ ែខចុងេ្រកយេនះ ពទីីផ្សោរសត�ៃ្រពែដលដកល់កជ់ាចំហរ  ខណៈែដលមនុស្សចនំួន ៨៤% 

ៃនអ�កែដល្រត�វបានេគស�ងម់តិ បាន្របាបថ់ាពួកេគនងឹមនិទិញសត�ៃ្រពេទចបព់ីេពលេនះតេទ។ 

 

េលក ម៉ាកូ ឡាមប៊តឺធីន ី(Marco Lambertini) អគ�នាយកៃនអង�ករ WWF អន�រជាត ិបានមាន្របសសនថ៍ា៖

“សធារណៈជនក�ុងតំបនអ់សីុបានបេ��ញទស្សនៈរបស់ខ�ួនេហយៗ ្របជាពលរដ�ែដលរស់េនក�ុង្របេទសនានា

ែដលមានទីផ្សោរជួញដូរសត�ៃ្រព កំពុងទមទរឱ្យមានវធិានករនានាេដម្បហីមឃាតក់រេ្រប្របាស់និងបរេិភាគសត�

ៃ្រព កដូ៏ចជាបិទេចលទងំ្រស�ងនូវរល់ករជួញដូរសត�ៃ្រពខុសច្បោបន់ិងគា� នករអនុ�� តទងំអស់។ ្របជាពលរដ�

http://www.wwf.org.kh/
http://www.panda.org/
mailto:wwfcambodia@wwf.org.kh
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េសចក�ី្របកសសរពតម៌ាន  ស្រមាបក់រេចញផ្សោយបនា� ន ់
 

មានករ្រព�យបារម�យ៉ាងខ� ងំ េហយគា្ំរទចំណាតក់រេដយរដ� ភបិាលរបស់ខ�ួន េដម្បទីបស់� តហ់និភយ័សុខភាព

ពិភពេលកែដលអចេកតេចញពីទផី្សោរសត�ៃ្រព េនេពលអនាគត។”  េលកបានបន�េទៀតថា៖ “វដល់េពលេហយ

ែដលមនុស្ស្រត�វែស�ងយល់ពទីំនាកទ់ំនងរវងករជួញដូរសត�ៃ្រព ករសឹករចិរលិៃនបរសិ� ន និងេ្រគាះមហន�រយ

ចំេពះសុខភាពមនុស្ស។ ករចតវ់ធិានករក�ុងេពលឥឡូវេនះគឺពតិជាមានភាពចបំាចណ់ាស់េដម្បជីា្របេយាជន ៍

ៃនមនុស្សជាត ិកដូ៏ចជាកររស់រនមានជីវតិរបស់្របេភទសត�ៃ្រពជាេ្រចនែដលរងេ្រគាះេដយសរករេ្រប្របាស់ 

បរេិភាគ និងករជួញដូរ។” 

 

អង�ករសុខភាពពិភពេលក (WHO) បានេចញរបាយករណ៍ថាជំងឺកូវដី១៩ ែដលរលដលជាសកលនាេពល

បច�ុប្បន�េនះ បូករមួទងំធាតុបង�ជំងទឺងំអស់េនេលខ�ួនមនុស្សចំនួន ៦១% ផង គឺមាន្របភពឆ�ងមកពីសត� ែដល

ករជួញដូរសត�ៃ្រពជាកត� បង�េ្រគាះថា� កខ់� ងំជាងេគមយួក�ុងករេធ�ឱ្យរកីរលដលៃនជំងឺឆ�ងតមរយៈសត�។ ជំងឺ
ឆ�ងរលដលេផ្សងៗេទៀតដូចជា ជំងហឺ្សោរស៍ (SARS) េមស៍ (MERS) និងេអបឡូា (Ebola) ក្៏រត�វបានេគ

រកេឃញថាបណា� លមកពីវរីសុែដលឆ�ងពីសត�មកមនុស្សផងែដរ។ 

 

ករជួញដូរសត�ៃ្រពែដលគា� ននិរន�រភាពជាកត� គំរមកំែហងេដយផា� ល់ធំបំផុតលំដបទ់២ីចំេពះធនធានជីវៈច្រម�ះ 

េនេលសកលេលក បនា� បព់កីរបំផ�ិចបំផា� ញទជី្រមកធម�ជាតិរបស់សត�ៃ្រព។ ចំនួន្របេភទសត�ឆ�ឹងកងទងំអស់

េលភពែផនដបីានធា� កចុ់ះចំនួន្របមាណ ៦០% ជាមធ្យម ចបត់ងំពីឆា� ១ំ៩៧០ េហយរបាយករណ៍ឆា� ២ំ០១៩ 

របស់េវទិកេគាលនេយាបាយ-វទិ្យោស�ស� អន�ររដ� ភបិាលស�ីអំពជីីវៈច្រម�ះ និងេសវកម�េអកូឡូសីុ (IPBES) បាន

សន�តថ់ាជាមធ្យម ្របេភទសត�នានាេលសកលេលកចំនួន្របមាណ ២៥% កំពុងទទលួរងេ្រគាះថា� កជ់ិតផុតពូជ។ 

 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន�ម សូមទនំាកទ់នំង៖ 

េលក េទព អស� រទិ�  

្របធានកិច�ករសធារណៈ នងិ្រគប្់រគងពត័ម៌ាន 

WWF-កម�ុជា 

អុីេមល៉៖ asnarith.tep@wwf.org.kh 

េលខទូរស័ព�៖ ០១២ ៩៥៧ ៩១៩ 

 

http://www.wwf.org.kh/
http://www.panda.org/
mailto:wwfcambodia@wwf.org.kh
mailto:asnarith.tep@wwf.org.kh
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េសចក�ី្របកសសរពតម៌ាន  ស្រមាបក់រេចញផ្សោយបនា� ន ់
 

ពត័ម៌ានស្រមាបក់រនីិពន�៖ 

សូមចូលេមលលទ�ផលករសិក្សោស�ងម់តេិនទីេនះ៖  https://bit.ly/34td9sf   

 

(១) ករសិក្សោស�ងម់តិតម្របពន័�អុិនធេឺណត ្រត�វបានេធ�េឡងេដយ ហ��ូបេស�ន (Globescan) 

ចេនា� ះៃថ�ទី៣ និងទ១ី១ ែខមនីា ឆា� ២ំ០២០ េដម្បទីទលួបានអ�កផ�ល់ចេម�យចំនួន ៥ ០០០ ចេម�យ មកពហុីងកុង 

ជប៉ុន ភូមា ៃថ និងេវៀតណាម ។ ចេម�យចូលរមួ្រត�វបានេគេ្រជសេរ សេដយវធិសី�ស�េ្រជសេរ សេដយៃចដន្យ 

(random selection) េដយក�ុងេនាះមានច្រម�ះេភទ និងអយុ។ 

 

េនក�ុង្របេទសែដល្រត�វបានេធ�ករសិក្សោស�ងម់តិទងំអស់ េលកែលងែត្របេទសជប៉ុន បានបង� ញថា មនុស្ស

េ្រចនជាង ៩០% គឺគា្ំរទ និងគា្ំរទខ� ងំឱ្យរដ� ភបិាល និង្រកសួងសុខភបិាលៃន្របេទសខ�ួន ចតវ់ធិានករបិទទី
ផ្សោរជួញដូរសត�ៃ្រពខុសច្បោប ់និងគា� នករអនុ�� តទងំអស់េនក�ុង្របេទសេនាះ។ េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ 

មនុស្សចំននួ ៥៩% ក�ុងចំេណាមអ�កចូលរមួករស�ងម់តិេនក�ុង្របេទសជប៉ុន បានេឆ�យថា គា� នទផី្សោរជួញដូរសត�

ៃ្រពែបបេនាះេនក�ុង្របេទសរបស់ខ�ួនេឡយ។ េនក�ុង្របេទសជប៉ុន ទីផ្សោរជួញដូរសត�ៃ្រពែបបចំហរ

មនិសូវមានវត�មានេទ។ ដូេច�ះេហយ េទបមានមនុស្សចនំួនែត ៥៤% ៃនអ�កែដល្រត�វបានេគសិក្សោស�ង់

មតិទងំអស់ បានប�� កថ់ាពួកេគគា្ំរទរដ� ភបិាលក�ុងករបិទទីផ្សោរជួញដូរសត�ៃ្រព។ 

http://www.wwf.org.kh/
http://www.panda.org/
mailto:wwfcambodia@wwf.org.kh
https://bit.ly/34td9sf

