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និងការនេសាទខុសច្បាប់
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សេចក្តីផ្តើម
ដងទន្លេមេគង្គនៅចន្លោះខេត្តចំប៉ាសាក់នៃភាគខាងត្បូងប
 ្រទេសឡាវ

និងទីរួមខេត្ត ក្រចេះនៃភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជា ជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

ការនេសាទត្រីខុសច្បាប់នៅ
តាមដងទន្លេមេគង្គ

ទន្លេដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ ដែលសម្បូរទៅដោយទីជម្រក

៣១០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ ក្នុងចន្លោះ ៨៣-៥៧៥ គីឡូក្រាម) មាន

ដាក់លក់នៅទីផ្សារ។ ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ការជួញដូរត្រីនេះគឺចាប់ផ្តើមពី

អ្នកន
 េសាទទៅកាន់ឈ្មួញកណ្តាល បន្ទាប់មកពីឈ្មួញកណ្តាលទៅកាន់
អ្នកលក់រាយ និងពីអ្នកលក់រាយទៅកាន់ អតិថិជន។ ការជួញដូរត្រីនេះ

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
•

ប្រមូលផ
 ្តុំនៅទីតាំងធំៗចំនួនបី រួមមាន នៅកោះខ្ញែ អូរម្រះ និងត
 ្បូងខ្លា។

ស្របច្បាប់ និងខុសច្បាប់។

ទីផ្សារនៅខេត្តស្ទឹងត្រែង បន្ទាប់មកបញ្ជូនទៅខេត្តរតនគិរី និងប
 ន្ត

ប្រភេទ។ ល
 ក្ខណៈពិសេសរបស់ដងទន្លេនេះ គឺនៅត្រង់ថា វាមាន

ទៅប្រទេសវៀតណាម ហើយដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសឡាវដោយ

ទឹកជន់នាចតាមរដូវកាល វាលទំនាបល្បាប់រាបស្មើ និងអំណោយផលនៃ 

កាត់តាមអន្លង់ឈើទាល និងទៅកាន់ក្រុងភ្នំពេញ និងខេត្តសៀមរាប

សេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ដែលទ្រទ្រង់ដល់តម្រូវការទឹកសាប និង

•

តាមរថយន្តឈ្នួល។ ទីតាំងប្រមូលផ្តុំការជួញដូរត្រី នៅក្នុងស្រុកសំបូរ

សុវត្ថិភាពស្បៀងអាហារ។ ទិន្នផលជលផលត្រីទឹកសាបដែលមា
 ន

ខេត្តក្រចេះ និងទៅរាជធានីភ្នំពេញ។

ប្រមាណជា ៦១ លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់អាងទន្លេ

មេគង្គក្រោម (Bartley et al.2015)។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ធនធាន

•

ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលក្រចេះ បានធ្វើការសិក្សាអង្កេតនៅតាមទីផ្សារ
ដោយប្រើរយៈពេលខ្លីដើម្បីស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃប្រភេ

ទត្ររីងការគំរាមកំហែង ដែលត្រូវបានចាប់តាមដងទន្លេមេគង្គចន្លោះ

ខេតក
្ត ្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែង។ ការសិក្សាអង្កេតនេះគឺជាការវាយតម្លៃ
មួយដោយប្រើរយៈពេលខ្លីដើម្បីស្វែងយល់អំពីបរិមាណនិងប្រភេទត្រី

ដែលបា
 នដាក់លក់នៅតាមផ្សារក្នុងខេត្ត កំណត់អំពីអត្រាចាប់នប
ៃ ្រភេទ
ផ្សេងគ្នា  បរិមាណត្រី និងភាពចម្រុះនៃប្រភេទត្រី ដែលប្រមូលបានមក
ពីសកម្មភាពនេសាទតាមទន្លេមេគង្គ។

ការសិក្សាអង្កេតនេះប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រពីរ រួមមានការអង្កេតនៅ
 តា
 ម

ផ្សារនិងកា
 រចុះទៅតាមតំបន់គោលដៅក្នុងមូលដ្ឋាន។ ក្នុងអំឡុងព
 េល

សិក្សាអង្កេតពីថ្ងៃទី៧ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ត្រីដែលដាក់ល
 ក់
នៅតាមផ្សារក្នុងទីរួមខេត្តក្រចេះ ត្រូវបានកត់ត្រាដោយមានទិន្នន័យដែល
ត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកទៅតាមស្ថានភាពសត្វទទួលរងការគំរាម

កំហែងរបស់អង្គការសហភាពអន្តរជាតិសម្រាប់អភិរក្សធម្មជាតិ IUCN

ច្បាប់ស
 ្តីអំពីជលផលនិងបញ្ជីប្រភេទត្រីទទួលរងគ្រោះថ្នាក់របស់រដ្ឋបាល
ជលផលកម្ពុជា។ ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធឈ្មោះប្រភេទត្រី បរិមាណត្រីដែល

បាននាំចូលមកលក់ក្នុងទីផ្សារ ទម្ងន់ជាមធ្យមនិងតម្លៃ  ត្រូវបានកត់ត
 ្រា

សម្រាបធ
់ ្វើការវិភាគ។ ក្រៅពីការប្រមូលទិន្នន័យនៅតាមផ្សារ ក្រុមការងារ

ក៍បានធ្វើការសម្ភាសន៍ផងដែរ ជាមួយអ្នកនេសាទចំនួនប្រាំពីរនាក់ ឈ្មួញ
លក់ដូរត្រីបួននាក់ ឆ្មាំទន្លេបីនាក់ និងសមាជិកសហគមន៍នេសាទចំនួន
បួននាក់នៅ
 តាមដងទន្លេ ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពនេសាទ
នានានៅតាមមូលដ្ឋាន ក៏ដូចជាស្វែងយល់អំពីខ្សែសង្វាក់ទីផ្សារ
ទិញលក់ត្រីផងដែរ។

កង្វះខាតវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បី បញ្ឈប់ការជួញដូរ និង

ការនេសាទខុសច្បាប់នៅតាមទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់ការពារសត្វផ
 ្សោត
ក៏ដ
 ូចជាកង្វះខាតការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់អ្នកលក់ត្រីនៅតា
 ម

លឿននៃប្រព័ន្ធជលសាស្ត្រ ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនី ការនេសាទ
អង្គការ WWF-កម្ពុជា ក្នុងកិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋបាលជលផល និង

ស្តីពីជលផល និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិនានា ពាក់ព័នន
្ធ ឹងក
 ិច្ច
ប្រភេទក
 ំពុង រងគ្រោះថ្នាក់

ទាំងនេះកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈម ក្រោមឥទ្ធិពលនៃបម្រែបម្រួលយ៉ាង
ត្រីហួសកំណត់ និងការបាត់បង់ទីជម្រកធម្មជាតិ។

អ្នកទិញត្រី និងឈ្មួញកណ្តាល មិនសូវយល់ដឹងអ
 ំពច
ី ្បាប់

ការពារ និងការគ្រប់គ្រងប្រភពធនធានជលផល ទេ ជាពិសេសក
 ្រុម

និងឃុំសណ្តាន់ ជាចំណុចឆ្លងកាត់ សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនត្រីបន្តទៅទីរួម

នៅតាមដងទន្លេនេះទ្រទ្រង់ដល់របរចញ្ចឹមជីវិតផ្សេងៗរបស់មនុស្ស

ទឹកជ្រៅនៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងនិងការពារសត្វផ្សោតដោយ

អ្នកនេសាទនៅតាមមូលដ្ឋានដែលជាអ្នក ប្រើប្រាសទា
់ ំងឧបករណ៍

ត្រីដែលបានប្រមូលទិញពីទីតាំងទាំងនេះ ត្រូវបានដឹកជ
 ញ្ជូនទៅ
 

ធម្មជាតិដែលចាំបាច់សម្រាប់ការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់សត្វជាង

៨៥០

ត្រីដែលបានដាក់លក់នៅផ្សារ គឺជាត្រីដែលត្រូវបានចាប់ពីអន្លង់

ទីផ្សារមិនឱ្យលក់ក្រុមប្រភេទត្រីកំពុង រងគ្រោះថ្នាក់
ចំនួនមងនេសាទដែលត្រូវបានកត់ត្រាចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ឆ្នាំ ២០១៩ ក្នុងពេលដំណើរចុះព
 ិនិត្យតាមដាន

•

សត្វផ្សោតប្រចាំខែ នៅតាមដងទន្លេមេគង្គចន្លោះខេត្តក្រចេះ និងស្ទឹងត្រែង។

ដើម្បីដោះស្រាយកង្វះខាតការយល់ដឹងអ
 ្នកលក់តន
្រី ិងឈ
 ្មួញត្រី

កណ្តាល ត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីច្បាប់ស្តីពជ
ី លផល និង
លិខិតប
 ទដ្ឋានគតិយុត្តិនានាពាក់ព
 ័ន្ធទៅនឹង កិច្ចការពារ និង

នៅប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ គេសង្កេតឃើញថា អ្នកនេសាទនៅតាមទនម
្ល េគង្គ

ការគ្រប់គ្រងប
 ្រភពធនធានជលផល។

ចន្លោះព
 ីខេត្តក្រចេះទៅខេត្តស្ទឹងត្រែង ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ន
 េសាទ
ច្រើនប្រភេទ ទាំងឧបករណ៍ដែលច្បាប់ស្តីពីជលផល អនុញ្ញាត

និងហា
 មឃាត់ ដែលរួមមាន សំណាញ់ មងបណ្តែត និងមងកាំង  

សន្ទូច និងឧបករណ៍ឆក់ទៀតផង។ ចំនួនមងនេសាទដែលត្រូវបាន
អង្កេតចា
 ប់ពីឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ ២០១៩ បង្ហាញថាពេលវេលាដែល
មងនេសាទត្រូវបានប្រើញឹកញាប់បំផុតនោះគឺនៅចន្លោះខែ

តុលា និងវិច្ឆិកា បន្ទាបម
់ កគឺខែឧសភា។ ក្នុងអំឡុងពេលវាយតម្លៃ  

(ខែមករា ឆ្នាំ២០២០) ក្រុមអ្នកប្រមូលទិន្នន័យបានកត់សំគាល់លើ

ការប្រើប្រាស់មងនេសាទចំនួនប្រាំករណី នៅក្នុង/ជុំវិញអន្លង់ទឹកជ្រៅ 

ប្រភេទត្រីទទួងរងការគំរាមកំហែងដែលប្រទះឃើញដាក់លក់នៅតាមទីផ្សារក្នុងទ
 ីរួមខ
 េត្តក្រចេះ ចន្លោះថ្ងៃទី០៧
ដល់ទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ (CR៖ ក្រុមប្រភេទជិតផុតពូជ  EN៖ ក្រុមប
 ្រភេទក
 ំពុងរងគ្រោះថ្នាក  
់ VU៖
ក្រុមប្រភេទងាយ រងគ្រោះ NT៖ ក្រុមប្រភេទជិត រងគ្រោះ និងDD៖ ក្រុមប្រភេទមិនទា
 ន់មានទិន្នន័យ

អនុសាសន៍
•

គ្រប់គ្រាន់)

អង្គការសហភាពអន្តរជាតិសម្រាប់អភ
 ិរក្សធម្មជាតិ IUCN  និងប
 ញ្ជី
ក្រុមប
 ្រភេទសត្វកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជា
 ធ្វើ

បំលាស់ទីពីអន្លង់មួយទៅកាន់អន្លង់ផ្សេងទៀត។

យុទ្ធនាការជំរុញកិច្ចការពារក្រុមប្រភេទត្រីដែលកំពុងរងគ្រោះ

លទ្ធផលនៃការអង្កេត
លទ្ធផលនៃការអង្កេតទីផ្សារលក់ដូរត្រី ក្នុងខេត្តក្រចេះ បានរកឃើញ

•

បន្តស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពឆក់ត្រី និងកំណត់ខ្សែសង
 ្វាក់ជួញដូរត្រី

•

ពង្រឹងកា
 រអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីជលផលដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រមូលផលត្រី

ថាត្រីសរុបចំនួន ៣៥ ប្រភេទ ដោយមានរាប់បញ្ចូលទាំង ត្រីគល់រាំង

កត់ត
 ្រាត្រីដែលមានបរិមាណ សរុប ៥.៥៩៦ គីឡូក្រាម (ជាធម្យម

ខុសច្បាប់ឱ
 ្យបានច្បាស់លាស់

និងផ
 ្លូវដឹកជញ្ជូនត្រីដែលបានមកពីសកម្មភាពនេសាទខុសច
 ្បាប់

(ឧ.ការឆក់ត្រី)នៅតាមទន្លេ និងការលក់ក្រុមប្រភេទត្រីដែលក
 ំពុង

(Catlocarpio siamensis) ត្រីខ្លា (Datnioides undecimradiatus)
ផ្សារត្រីក្នុងខេត្តក្រចេះ។ ការអង្កេតដោយប្រើពេលសរុបចំនួន១៨ថ្ងៃ បាន

អ្នកលក់ត្រី និងឈ្មួញកណ្តាល អំពីច្បាប់ស្តីពីជលផល និងល
 ិខិត
បទដ្ឋានគ
 តិយុត្តិនានាដោយរាប់បញ្ចូលទាំងបញ្ជីក្រហមរបស់

ក្នុងស្រុកសៀមបូក ដែលជាផ្លូវទឹកសំខាន់សម្រាប់សត្វផ្សោតធ្វើការ

និងត្រីត្រចៀកដំរី (Osphronemus exodon) មានដាក់លក់នៅតា
 ម

បង្កើនកា
 រអប់រំនិងផ
 ្សព្វផ
 ្សាយដើម្បប
ី ញ្ជ្រៀបការយល់ដឹងជ
 ូនដ
 ល់

រងគ្រោះថ្នាក់ នៅតាមទីផ្សារ ដោយមានការចូលរួមរបស់អជ្ញាធរ

ខ្សែសង្វាក់ការជួញដូរត្រីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គ។ អ្នកនេសាទនៅតាមដងទន្លេមេគង្គលក់ត
 ្រីទៅឱ
 ្យឈ
 ្មួញ

មូលដ្ឋាន

កណ្តាល(អ្នកប្រមូលទិញត្រីចល័ត) និងចែកចាយវាបន្តទៅកាន់អ្នកលក់រាយនៅតាមផ្សារក្នុងទ
 ីរួមស
 ្រុក
ឬទីរួមខេត្តនានា។

•

ក្រុមល្បាតចល័តដែលដឹកនាំដោយប្រធាន និងអនុប្រធានក្រុមឆ្មាំ

ទន្លេត្រូវចាត់វិធានការចំពោះការជួញដូរត្រីខុសច្បាប់ដែលរួមមាន
ការជួញដូរក្រុមប
 ្រភេទត្រីកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ផងដែរ

•

រៀបចំការប្រជុំដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាអ
 ង្កេត

នេះទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដែលរួមមានរដ្ឋបាលជលផលរដ្ឋបាលខេត្ត
ក្រចេះ និងស្ទឹងត្រែង មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងន
 េសាទ និង
ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តក្រចេះ និងស្ទឹងត្រែង និងអាជ្ញាធរឃុំ
និងស្រុក។

ត្រគ
ី ល់រាំងត
 ្រូវបា
 នគដា
េ ក់លក់នៅ
 ផ
 ្សារថ្មីក្នុងរា
 ជធានីភ្នំពេញ។ © Tep Asnarith / WWF-Cambodia

ចំនួនត្រីសរុបដែលត្រូវបានរាប់ និងផលស្តុកត្រីដែលបានប៉ាន់ប្រមាណ ក្នុងអ
 ំឡុងព
 េលអង្កេតថ
 ទ
្ងៃ ី០
 ៧

ទីតាំងមិនអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ដោះដូរត្រីនៃកន្លែងប្រមូលទិញធំៗដែលត្រីត្រូវបានដឹកទៅកាន់ ទីផ្សារនានាក្នុង

ដល់ទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នៅផ្សារផែលើ ទីរួមខេត្តក្រចេះ។

ទីរួមខេត្តក្រចេះ និងស្ទឹងត្រែង និងបន្តចែកចាយទៅរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសវ
 ៀតណាម ន
 ិងប្រទេសឡាវ។
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