
         

សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មានរួម 

សត្វផ្សោត្ទផ្លេផ្េគង្គដែលរសផ់្ៅអលេង្់ផ្ ើទាល នលអលតរព្រំព្រទលរ់វាង្ព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា
លិង្សាធារណៈរែឋព្រជាធិរផ្ត្យ្យព្រជាមាលិត្ឡាវរំរុង្ឈាលផ្ៅបាត្់រង្់ទាងំ្ព្សុង្ 

េតវសសោតទសនេសមគង្គ (Orcaella brevirostris) ដែលរេ់សៅដាច់ប្េយាលពីសគ ក្នុង្អនេង្់ស ើទាល េថិតជារ់នឹង្
ប្ពំប្រទល់ននសាធារណៈរែឋប្រជាធិរសតយ្យ ប្រជាមានិតឡាវ ក្ពុំង្ឈានសៅបាតរ់ង្់ទាងំ្ប្េុង្។ 

េតវសសោតទសនេសមគង្គ ប្តូវបានអនក្វទិាសាស្តេតចាត់ថ្នន ក្់ក្នុង្រញ្ជី ប្ក្ហមររេ់អង្គការ IUCN ជាប្រសេទេតវជិតសុត
ពូជ។ សៅក្នុង្ប្ពះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា េតវសសោតទាងំ្សនះក្ពុំង្រេ់សៅតាមទីជប្មក្េខំាន់ៗននទសនេសមគង្គ ចារ់ពីទីរួមសេតត
ប្ក្សចះ រហូតែល់ប្ពំប្រទល់ននប្រសទេឡាវ ប្តង្ដ់រ៉ែក្ខាង្សប្កាមននលាក្់សខាន ដែលមានចមាា យ្១៨០គម។ លទធសលជសំរឿន
េតវសសោតក្នុង្ឆ្ន  ំ ២០២០ បានបា៉ែ ន់ប្រមាណថ្នមានចនួំនប្តឹមដត៨៩ ក្ាលរ៉ែុសណាណ ះ សដាយ្មិនរារ់រញ្ចូ លចនួំនកូ្នសសោត
ដែលបានក្ត់ប្តាថ្មីៗ។ ប្ក្ុមេតវសសោតដែលរេ់សៅក្នុង្អនេង្់ស ើទាល គឺជាប្ក្ុមរេ់សៅដាច់សដាយ្ដែក្ពីប្ក្ុមេតវសសោត
ែនទសទៀត ដែលក្ពុំង្រេ់សៅតាមែង្ទសនេសមគង្គក្នុង្ប្រសទេក្មពុជា។ ដសែក្តាមការេិក្ោអសង្េត ចនួំនេតវសសោតសៅអនេង្់
ស ើទាលបានថ្យ្ចុះជារនតរន្ទា រ់មក្ប្តឹម៣ក្ាលក្នុង្ឆ្ន ២ំ០១៨ និង្១ក្ាលក្នុង្ឆ្ន ២ំ០២១។ តាមការពិនិតយជាក្់ដេតង្ 
អនេង្់ស ើទាលសនះ រង្នូវហានិេ័យ្េពេ់ ដែលសធវើឱ្យេតវសសោតរេ់ក្នុង្អនេង្់សន្ទះបានសាេ រ់ជារនតរន្ទា រ់ សដាយ្សារការដប្រ
ប្រួលរររទឹក្ដសនក្ខាង្សលើននទសនេសមគង្គ និង្កិ្ចចេហការក្នុង្ការទរ់សាេ ត់ការសនសាទសដាយ្សប្រើឧរក្រណ៍ហាមឃាត់ក្នុង្
តរំន់ប្ពំដែនននប្រសទេទាងំ្ពីរ។ ម៉ែាង្សទៀត េតវសសោតមួយ្ចនួំនសៅអនេង្់ស ើទាលសនះក្៏បានសាេ រ់ រណាត លមក្ពីអាយុ្
កាលសង្ដែរ។ ចនួំនេតវសសោតននអនេង្់អនតរប្ពំដែនឡាវ-ក្មពុជា បានធាេ ក្់ចុះជារនតរន្ទា រ់សនះ អនក្វទិាសាស្តេតបានប្រកាេ
រួចមក្សហើយ្កាលពីឆ្ន  ំ២០១៦ ថ្ន ហវូង្សសោតដែលរេ់សៅក្នុង្អនេង្់ស ើទាលសនះនឹង្ឈានសៅសុតពូជសៅនថ្ាខាង្មុេ។ 

ផ្ោររណឌិ ត្ Randall Reeves ប្រធានប្ក្ុមអនក្ជនំ្ទញវទិាសាស្តេតដសនក្ពពួក្ថ្និក្េតវទឹក្ននអង្គការេហភាពអនតរជាតិ
សែើមបអីេិរក្សធមមជាតិ (IUCN) បានមានប្រសាេន៍ថ្ន៖ «េតវសសោតននអនេង្់អនតរប្ពំដែនឡាវ-ក្មពុជានឹង្ឈានសៅបាត់រង្់
សហើយ្ សដាយ្សារវាសៅសេេេល់ចនួំនតិចតួចណាេ់ សហើយ្ប្តូវបានអនក្វទិាសាស្តេតែឹង្ថ្នវាបានរេ់សៅដាច់ឆ្ា យ្ពីហវូង្
ធំៗ ែនទសទៀត ដែលក្ពុំង្រេ់សៅក្នុង្អនេង្់ននដេសទឹក្ខាង្សប្កាមទសនេសមគង្គក្នុង្សេតតប្ក្សចះ និង្េាឹង្ដប្តង្»។  

សៅក្នុង្ឆ្ន  ំ ២០០៧ ការតាមដានសាថ នភាព និង្ចនួំនេតវសសោតសដាយ្ដសែក្សលើអតតេញ្ញា ណរូរថ្តដែលសធវើសែើង្
សដាយ្រែឋបាលជលសលននរាជរដាឋ េិបាលក្មពុជា និង្អង្គការ WWF បានក្ត់ប្តាទុក្េតវសសោតសពញវយ័្ចនួំន ៨ ក្ាល ដែល
ធាេ រ់បានរេ់សៅក្នុង្អនេង្់អនតរប្ពំដែនឡាវ-ក្មពុជាសនះ។ ការតាមដានសប្កាយ្ៗសទៀតដែលបានប្រប្ពឹតតសៅតាមវែតននការសធវើ
ជសំរឿនេតវសសោត បានរង្ហា ញថ្ន ចនួំនសនះបានធាេ ក្់ចុះ ប្តឹមចនួំន ៣ ក្ាល សៅក្នុង្ឆ្ន  ំ ២០១៨ និង្មក្សៅប្តឹមដតមួយ្
ក្ាលរ៉ែុសណាណ ះ សៅក្នុង្ឆ្ន  ំ២០២១ សនះ សដាយ្សសោតមួយ្ក្ាលសនះមានអតតសលេេមាគ ល់ សលេ ៣៥ ។ 



         

ឯរឧត្តេ រុ ំ សថុា ប្រតិេូរាជរដាឋ េិបាល ទទួលរនាុក្ជាប្រធានរែឋបាលជលសលបានមានប្រសាេន៍ថ្ន៖ « ការថ្យ្ចុះ
ចនួំនេតវសសោតសៅអនេង្់ស ើទាល (អនេង្់អនតរប្ពំប្រទល់) ដែលនឹង្ឈានសៅបាត់រង្់ន្ទសពលខាង្មុេ ជាេញ្ញា ប្រកាេ
អាេននមួយ្ែល់អន្ទគតននថ្និក្េតវែ៏េខំាន់ប្រសេទសនះ។ រចចុរបនន សទាះរីជា េតវសសោតសៅេល់ដតចនួំនមួយ្ក្ាលក្នុង្
អនេង្់ស ើទាលសនះក្៏សដាយ្ ក្រ៏ែឋបាលជលសលសៅដតរនតេិតេកំារពារ និង្ពប្ងឹ្ង្កិ្ចចេហការជាមួយ្ភាគីឡាវ ក្នុង្ការ
ប្គរ់ប្គង្ធនធានជលសលែ៏មានតនមេសនះ។  ឯរឧត្តេ រុ ំសថុា បានមានប្រសាេន៍រដនថមសទៀតថ្ន៖ «េតវសសោតទសនេសមគ
ង្គប្តូវបានការពារ និង្អេិរក្សយា៉ែ ង្តឹង្រងឹ្ សដាយ្ចារ់េតីពីជលសល និង្អនុប្កឹ្តយេតីពីការរសង្េើតតរំន់ប្គរ់ប្គង្ និង្ការពារ
េតវសសោតទសនេសមគង្គននប្ពះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា។ 

េតវសសោតទសនេសមគង្គបានប្រ មនឹង្ការគរំាមក្ដំហង្កាន់ដតខាេ ងំ្សែើង្ៗអេ់រយ្ៈកាលជាសប្ចើនទេវតសរម៍ក្  
សហើយ្។ ក្តាត គរំាមក្ដំហង្ដែលជាមូលសហតុចរំង្ៗដែលបានរណាត លឱ្យចនួំនេតវសសោតសៅក្នុង្អនេង្់អនតរប្ពំដែនធាេ ក្់ចុះ
ជារនតរន្ទា រ់រួមមានការសាេ រ់សដាយ្ជារ់នឹង្មង្សនសាទ ការអេិវឌ្ឍទនំរ់វារអីគគីេនីសៅដេសទឹក្ដរក្ខាង្សលើសមគង្គដែលរង្េ
ការរាងំ្នូវលហូំរទឹក្ជាធមមជាតិ ការសនសាទហួេក្បំ្មិត និង្ការអនុវតតវធីិសាស្តេតសនសាទដរររផំ្លេ ញ ែូចជាការសប្រើ
ឧរក្រណ៍ឆក្់ជាសែើម។ ក្តាត គរំាមក្ដំហង្ទាងំ្សនះក្៏ក្ពុំង្រនតដាក្់េមាព ធខាេ ងំ្សែើង្ៗសលើការរេ់រានមានជីវតិររេ់េតវសសោត
ននទសនេសមគង្គទាងំ្មូល។ 

សៅក្នុង្ឆ្ន  ំ ២០២០ និង្ក្នុង្ឆមាេទី ១ ននឆ្ន  ំ ២០២១ សនះ ការង្ហរលាតតាមទីជប្មក្ររេ់េតវសសោត តាម
រសណាត យ្ែង្ទសនេសមគង្គ ក្នុង្សេតតប្ក្សចះ និង្េាឹង្ដប្តង្ បានេសប្មចបានលទធសលេខំាន់ៗែូចជាការររឹអូេនូវមង្សនសាទ
េុេចារ់ េរុរប្រដវង្ប្រមាណ ១១២.០០០ ដម៉ែប្ត ប្ពមទាងំ្ររឹអូេនូវេនាូចរនង្ដាក្ក់្នុង្ទីជប្មក្សសោតេរុរប្រដវង្
ប្រមាណជាង្ ១៣១.០០០ ដម៉ែប្តសង្ដែរ។ ការង្ហរលាតក្៏បានទរ់សាេ ត់និង្ររឹអូេសង្ដែរនូវការសនសាទសដាយ្ឧរក្រណ៍
ឆក្េ់រុរចនួំន ២០ ក្រណីសង្ដែរ។ 

ឯរឧត្ដេ រុំ សថុា បានមានប្រសាេន៍ថ្ន៖ «េូមអាជាា ធរពាក្ព័់នធននប្រសទេទាងំ្ពីរ ពប្ងឹ្ង្កិ្ចចេហប្រតិរតតិការជិតេនិទ 
រដនថមសទៀត សែើមបចូីលរួមប្គរ់ប្គង្ធនធានជលសលសៅតរំន់អនតរប្ពំប្រទល់ ដែលជាប្រសយាជន៍ែល់េហគមនមូ៍លដាឋ ន
ននប្រសទេទាងំ្ពីរ និង្ការរេ់រានននេតវសសោតដែលសៅេល់ក្នុង្អនេង្់ស ើទាលសនះ»។ 

ផ្ោរព្សរីណឌិ ត្ Uzma Khan អនក្េប្មរេប្មួលក្មមវធីិអេិរក្សេតវសសោតទសនេ និង្ប្រព័នធទសនេប្រចាតំរំនអ់ាេីុននអង្គការ 
WWF និង្ជាេមាជិក្ននប្ក្ុមអនក្ជនំ្ទញវទិាសាស្តេតដសនក្ពពួក្ថ្និក្េតវទឹក្ននអង្គការេហភាពអនតរជាតិសែើមបអីេិរក្ស       ធមម
ជាតិ (IUCN) បានមានប្រសាេន៍ថ្ន៖ «សយ្ើង្ក្ពុំង្ដតសមើលស ើញការបាត់រង្់ែ៏គួរឱ្យសសាក្េសប្ង្ង្នូវេតវសសោតអនតរប្ពំ
ប្រទល់ដែលជាេតវនិមិតតរូរែេ៏ខំាន់មួយ្ប្រសេទសនះ។ វាពិតជាការសសាក្សាត យ្មួយ្ែ៏ខាេ ងំ្ពន់សពក្។» 

ផ្ោរព្ស ី បានរដនថមសទៀតថ្ន៖ «េណៈសពលដែលការឈានជិតសៅសុតពូជររេ់េតវសសោតននអនេង្់អនតរប្ពំប្រទល់នឹង្
ចូលមក្ែល់ សយ្ើង្េូមអពំាវន្ទវែល់រដាឋ េិបាលឡាវ និង្ក្មពុជាក្នុង្ការរួមេហការគ្នន សែើមបរីញ្ឈរ់ការសប្រើប្បាេ់មង្ និង្វធីិ



         

សនសាទេុេចារ់ែនទៗសទៀតទាងំ្សៅក្នុង្ និង្ជុវំញិអនេង្់អនតរប្ពំប្រទល់ ក្៏ែូចជារួមគ្នន រន្ទា ន់សែើមបសីរៀរចដំសនការសាត រសែើង្
វញិនូវទីជប្មក្សដាយ្រក្ោ និង្ធាន្ទឱ្យបាននូវលហូំរទឹក្ជាធមមជាតិ េប្មារ់ការរេ់រានររេ់េតវសសោត និង្ ប្តីសមពូជសសស
ង្ៗជាសប្ចើនប្រសេទសទៀត»។ 

ប្រតិរតតិការទនំរវ់ារអីគគីេនីសៅតាមែង្ទសនេសមគង្គ បានរង្េឱ្យមានសលវបិាក្យា៉ែ ង្ធាន់ធាររួចសហើយ្ែល់ប្រព័នធទសនេដែល
េថិតសៅដសនក្ខាង្សប្កាមននទនំរទ់ាងំ្សន្ទះ។ រាល់គសប្មាង្សាង្េង្់ទនំរ់វារអីគគីេនីែនទៗសទៀតដែលបានសេនើសែើង្សៅសលើ
ែង្ទសនេសមគង្គនឹង្រសង្េើនសហតុរ៉ែះពាល់ និង្សលវបិាក្កាន់ដតធាន់ធាររដនថមសទៀតែល់ការរេ់រានមានជីវតិររេ់េតវសសោត
ដែលសៅសេេេល់ក្នុង្ទសនេសមគង្គ ប្ពមទាងំ្ធនធានជលសលជាសប្ចើនប្រសេទសសសង្ៗសទៀត។ 

ឯរឧត្ដេ រុំ សថុា បានទទូចសេនើែល់ប្រសទេសៅដសនក្ខាង្សលើននែង្ទសនេសមគង្គថ្ន៖ «រាល់ការអេិវឌ្ឍ ជាពិសេេ ការសាង្
េង្់ទនំរ់វារអីគគិេនី គួរសធវើការេិក្ោ និង្វាយ្តនមេសហតុរ៉ែះពាល់ររសិាថ ន ធនធានធមមជាតិ និង្េង្គម ឱ្យបានសពញសលញ 
មុននឹង្សធវើការេសប្មចចិតតជាចុង្សប្កាយ្។ ឯរឧត្តេព្រត្ិភូ ក្៏បានដថ្េង្អណំរគុណែល់រាជរដាឋ េិបាលននប្ពះរាជាណា
ចប្ក្ក្មពុជា ដែលបានេសប្មចពនាសពលននការអនុម័តគសប្មាង្វារអីគគិេនីសៅតាមែង្ទសនេសមគង្គ ែូចជា គសប្មាង្ទនំរ់វារ ី
អគគិេនីេរូំរ ក្នុង្សេតតប្ក្សចះ ជាសែើម។   

ផ្ោរ គង្់ ចាល់ធី ប្រធានរណាត ញេហគមន៍សនសាទ ប្េុក្រុរអូីរសាវ យ្ដេនជ័យ្ ក្នុង្សេតតេាឹង្ដប្តង្ននប្រសទេក្មពុជា
បានដថ្េង្ថ្ន៖ «េតវសសោតទសនេសមគង្គប្តូវបានប្រជាជនក្មពុជាសគ្នរព និង្ចាត់ទុក្ថ្នជាេតវែពិ៏េិែឋ សប្ពាះវាគ្នបំ្ទែល់ការ
ចិញ្ចឹ មជីវតិររេ់សយ្ើង្ សដាយ្សតល់នូវប្រេពេប្មារ់រក្ប្បាក្់ចណូំល និង្ការង្ហរយា៉ែ ង្េខំានមួ់យ្ែល់ប្រជាជនេហគមន៍
ដែលប្រក្ររររសទេចរណ៍ធមមជាតិសមើលេតវសសោត»។ ផ្ោរ គង្់ ចាល់ធី បានរដនថមសទៀតថ្ន៖ «ប្រជាជនក្មពុជាមាន
ជសំនឿថ្ន ទីណាមានសសោត ទីសន្ទះមានប្តី។ សរើគ្នម នប្តី និង្គ្នម នសសោតសទ ការរេ់សៅររេ់េហគមន៍សយ្ើង្ក្៏នឹង្ប្តូវអនតរាយ្
សង្ដែរ»។ 

ឯរឧត្តេ រុំ សថុា និង្សោក្ ផ្សង្ ផ្ទៀរ ន្ទយ្ក្អង្គការ WWF ប្រចាបំ្រសទេក្មពុជា បានឯក្ភាពគ្នន ថ្ន ន្ទសពលអន្ទគត 
ប្រេិនសរើេតវសសោតមួយ្ក្ាលដែលក្ពុំង្រេ់សៅក្នុង្អនេង្់ស ើទាលសនះ បានបាតរ់ង្់រដនថមសទៀត រែឋបាលជលសល និង្
អង្គការ WWF   នឹង្សរៀរចសំធវើរូរេណំាក្េតវសសោត   ដាក្់តាងំ្សៅសលើប្ចាងំ្ទសនេសមគង្គននអនេង្់ស ើទាល  សែើមបរីលឹំក្ែល់
សាធារណៈជន និង្កូ្នសៅជនំ្ទន់សប្កាយ្ បានចង្ចានូំវវតតមានេតវសសោត ដែលធាេ រ់រេ់សៅទីសន្ទះ។  

-end- 

ព័ត៌មានេប្មារ់ការនិីពនធ៖ 

តណំរេប្មារ់រូរភាពននេតវសសោតអនតរប្ពំប្រទល់មានអតតសលេេមាគ ល់ សលេ ៣៥  ៖ https://bit.ly/3Ci74yM  

នថ្ាទី២៤ ដេតុោ ជាទិវាេតវសសោតទឹក្សារអនតរជាតិ 

https://bit.ly/3Ci74yM


         

អង្គភាពរែឋបាលជលសលននរាជរដាឋ េិបាលក្មពុជា និង្អង្គការ WWF ក្ពុំង្សធវើការយា៉ែ ង្េក្មមជាមួយ្អាជាា ធរមូលដាឋ នប្គរ់
ជាន់ថ្នន ក្់ ប្រជាេហគមន៍ និង្នែគូែនទសទៀត សែើមបពីប្ងឹ្ង្ការអនុវតតចារ់េតីពីជលសល និង្រប្មាមននការសប្រើប្បាេ់មង្
សនសាទក្នុង្ទីជប្មក្ររេ់េតវសសោត និង្រនតសតល់នូវជសប្មើេមុេរររេប្មារ់ការចិញ្ចឹ មជីវតិែល់ប្រជាេហគមន៍ដែលរេ់សៅ
តាមែង្ទសនេសមគង្គ រនតការអររ់រំរសិាថ ននិង្ការសសពវសោយ្សៅេហគមន៍មូលដាឋ ន ប្ពមទាងំ្រនតការប្សាវប្ជាវនិង្តាមដាន
សាថ នភាពនិង្ចនួំនេតវសសោត។ េក្មមភាពការង្ហរទាងំ្សនះមានសារៈេខំាន់រសុំតេប្មារ់គ្នបំ្ទែល់ការរេ់រានមានជីវតិ
ររេ់េតវសសោតទសនេសមគង្គតសៅអន្ទគត។ 


