សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មានរួម

សត្វផ្សោត្ទផ្លេផ្េគង្គដែលរស់ផ្ៅអលេង្់ផ្

ទា
ើ ល នលអលតរព្រំព្រទល់រវាង្ព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា

លិង្សាធារណៈរែឋព្រជាធិរផ្ត្យ្យព្រជាមាលិត្ឡាវរំរុង្ឈាលផ្ៅបាត្់រង្់ទា ំង្ព្សុង្
េតវសសោតទសនេសមគង្គ (Orcaella brevirostris) ដែលរេ់សៅដាច់ប្េយាលពីសគ ក្នុង្អនេង្់ស

ប្ពំប្រទល់ ននសាធារណៈរែឋប្រជាធិរសតយ្យ ប្រជាមានិតឡាវ ក្ំពុង្ឈានសៅបាត់រង្់ទា ំង្ប្េុង្។

ើទាល េថិតជារ់នឹង្

េតវសសោតទសនេសមគង្គ ប្តូវបានអនក្វទាសាស្តេត
ចាត់ថ្ននក្់ក្ុ ង្រញ្ជ
ន
ិ
ី ប្ក្ហមររេ់អង្គការ IUCN ជាប្រសេទេតវជិតសុ ត

ពូ ជ។ សៅក្នុង្ប្ពះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា េតវសសោតទា ំង្សនះក្ំពុង្រេ់សៅតាមទីជប្មក្េំខាន់ៗននទសនេសមគង្គ ចារ់ពីទីរួមសេតត

ប្ក្សចះ រហូ តែល់ ប្ពំប្រទល់ ននប្រសទេឡាវ ប្តង្់ដរ៉ែក្ខាង្សប្កាមននលាក្់សខាន ដែលមានចមាាយ្១៨០គម។ លទធសលជសំ រឿន
េតវសសោតក្នុង្ឆ្ន ំ ២០២០ បានបា៉ែន់ប្រមាណថ្នមានចំនួនប្តឹមដត៨៩ ក្ាលរ៉ែុសណាណះ សដាយ្មិនរារ់រញ្ចូ លចំនួនក្ូ នសសោត
ដែលបានក្ត់ប្តាថ្មីៗ។ ប្ក្ុមេតវសសោតដែលរេ់សៅក្នុង្អនេង្់ស

ើទាល គឺជាប្ក្ុមរេ់ សៅដាច់សដាយ្ដែក្ពីប្ក្ុមេតវសសោត

់
ែនទសទៀត ដែលក្ំពុង្រេ់សៅតាមែង្ទសនេសមគង្គក្ុ ង្ប្រសទេក្មព
ន
ុ ជា។ ដសែក្តាមការេិក្ោអសង្េត ចំនួនេតវសសោតសៅអនេង្
ស

ើទាលបានថ្យ្ចុ ះជារនតរន្ទារ់មក្ប្តឹម៣ក្ាលក្នុង្ឆ្ន ំ២០១៨

អនេង្់ស

និង្១ក្ាលក្នុង្ឆ្ន ំ២០២១។

តាមការពិនិតយជាក្់ដេតង្

ទាលសនះ
រង្នូ វហានិេ័យ្េពេ់ ដែលសធវើឱ្យេតវសសោតរេ់ក្ុ ង្អនេ
ង្់សន្ទះបានសាេរ់ជារនតរន្ទារ់ សដាយ្សារការដប្រ
ន
ើ

ប្រួលរររទឹក្ដសនក្ខាង្សលើននទសនេសមគង្គ

និង្ក្ិចចេហការក្នុង្ការទរ់សាេត់ការសនសាទសដាយ្សប្រើឧរក្រណ៍ហាមឃាត់ក្ុ ង្
ន

តំរន់ប្ពំដែនននប្រសទេទា ំង្ពីរ។ ម៉ែាង្សទៀត េតវសសោតមួ យ្ចំនួនសៅអនេង្់ស

ទាលសនះក្៏
បានសាេរ់ រណា
ត លមក្ពីអាយ្ុ
ើ

កាលសង្ដែរ។ ចំនួនេតវសសោតននអនេង្់អនតរប្ពំដែនឡាវ-ក្មពុជា បានធាេក្់ចុះជារនតរន្ទារ់សនះ អនក្វទាសាស្តេត
បានប្រកាេ
ិ
រួចមក្សហើយ្កាលពីឆ្ន ំ ២០១៦ ថ្ន ហវូង្សសោតដែលរេ់សៅក្នុង្អនេង្់ស

ទាលសនះន
ើ
ឹ ង្ឈានសៅសុ តពូ ជសៅនថ្ាខាង្មុ េ។

ំ ញវទាសាស្តេត
ផ្ោររណឌិត្ Randall Reeves ប្រធានប្ក្ុមអនក្ជន្ទ
ដសនក្ពពួ ក្ថ្និក្េតវទឹក្ននអង្គការេហភាពអនតរជាតិ
ិ

់
់
សែើមបអេ
ី ិរក្សធមមជាតិ (IUCN) បានមានប្រសាេន៍ថ្ន៖ «េតវសសោតននអនេង្អនតរប្ពំដែនឡាវ-ក្មពុជានឹង្ឈានសៅបាត់រង្
ំ ួ នតិចតួ ចណាេ់ សហើយ្ប្តូវបានអនក្វទាសាស្តេត
សហើយ្ សដាយ្សារវាសៅសេេេល់ ចន
ែឹង្ថ្នវាបានរេ់សៅដាច់ឆ្ាយ្ពីហវូង្
ិ
ធំៗែនទសទៀត ដែលក្ំពុង្រេ់សៅក្នុង្អនេង្់ននដេសទឹក្ខាង្សប្កាមទសនេសមគង្គក្ុ ង្សេតត
ប្ក្សចះ និង្េាឹង្ដប្តង្»។
ន

សៅក្នុង្ឆ្ន ំ ២០០៧ ការតាមដានសាថនភាព និង្ចំនួនេតវសសោតសដាយ្ដសែក្សលើអតតេញ្ញាណរូរថ្តដែលសធវើសែើង្

័
សដាយ្រែឋបាលជលសលននរាជរដាឋេិបាលក្មពុជា និង្អង្គការ WWF បានក្ត់ប្តាទុក្េតវសសោតសពញវយ្ចំ
នួន ៨ ក្ាល ដែល
ធាេរ់បានរេ់សៅក្នុង្អនេង្់អនតរប្ពំដែនឡាវ-ក្មពុជាសនះ។

ការតាមដានសប្កាយ្ៗសទៀតដែលបានប្រប្ពឹតតសៅតាមវែតននការសធវើ

ជសំ រឿនេតវសសោត បានរង្ហាញថ្ន ចំនួនសនះបានធាេក្់ចុះ ប្តឹមចំនួន ៣ ក្ាល សៅក្នុង្ឆ្ន ំ ២០១៨ និង្មក្សៅប្តឹមដតមួ យ្
ក្ាលរ៉ែុសណាណះ សៅក្នុង្ឆ្ន ំ ២០២១ សនះ សដាយ្សសោតមួ យ្ក្ាលសនះមានអតតសលេេមាគល់ សលេ ៣៥ ។

ឯរឧត្តេ រុំ សុថា ប្រតិេូ រាជរដាឋេិបាល ទទួលរនាុក្ជាប្រធានរែឋបាលជលសលបានមានប្រសាេន៍ថ្ន៖ « ការថ្យ្ចុ ះ
ចំនួនេតវសសោតសៅអនេង្់ស

ទាល
(អនេង្់អនតរប្ពំប្រទល់ ) ដែលនឹង្ឈានសៅបាត់រង្់ន្ទសពលខាង្មុ េ ជាេញ្ញាប្រកាេ
ើ

ំ ន់ប្រសេទសនះ។ រចចុរបនន សទាះរីជា េតវសសោតសៅេល់ ដតចំនួនមួ យ្ក្ាលក្នុង្
អាេននមួយ្ែល់ អន្ទគតននថ្និក្េតវែ៏េខា
អនេង្់ស

ទាលសនះក្៏
សដាយ្ ក្៏រែឋបាលជលសលសៅដតរនតេិតេំការពារ និង្ពប្ង្ឹង្ក្ិចចេហការជាមួ យ្ភាគីឡាវ ក្នុង្ការ
ើ

ប្គរ់ប្គង្ធនធានជលសលែ៏មានតនមេសនះ។ ឯរឧត្តេ រុំ សុថា បានមានប្រសាេន៍រដនថមសទៀតថ្ន៖ «េតវសសោតទសនេសមគ

ង្គប្តូវបានការពារ និង្អេិរក្សយា៉ែង្តឹង្រង្
ត ី ជលសល និង្អនុ ប្ក្ឹតយេតីពីការរសង្េើតតំរន់ប្គរ់ប្គង្ និង្ការពារ
ឹ សដាយ្ចារ់េីព
េតវសសោតទសនេសមគង្គននប្ពះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា។
េតវសសោតទសនេសមគង្គបានប្រ

មនឹង្ការគំរាមក្ំដហង្កាន់ដតខាេ ំង្សែើង្ៗអេ់រយ្ៈកាលជាសប្ចើនទេវតសរ ៍មក្

ំ ង្ៗដែលបានរណា
សហើយ្។ ក្តាតគំរាមក្ំដហង្ដែលជាមូ លសហតុ ចរ
ត លឱ្យចំនួនេតវសសោតសៅក្នុង្អនេង្់អនតរប្ពំដែនធាេក្់ចុះ

ជារនតរន្ទារ់រួមមានការសាេរ់សដាយ្ជារ់នឹង្មង្សនសាទ ការអេិវឌ្ឍទំនរ់វារអគគ
ី ីេនីសៅដេសទឹក្ដរក្ខាង្សលើសមគង្គដែលរង្េ
ការរា ំង្នូវលំហូរទឹក្ជាធមមជាតិ

ការសនសាទហួ េក្ំប្មិត

និង្ការអនុ វតតវធ
ិ ីសាស្តេតសនសាទដរររំផ្លេញ

ែូ ចជាការសប្រើ

ំ ុ ង្រនតដាក្់េមាពធខាេ ំង្សែើង្ៗសលើការរេ់រានមានជីវតររេ់
ឧរក្រណ៍ឆក្់ជាសែើម។ ក្តាតគំរាមក្ំដហង្ទា ំង្សនះក្៏ក្ព
េតវសសោត
ិ
ននទសនេសមគង្គទា ំង្មូល។

សៅក្នុង្ឆ្ន ំ ២០២០ និង្ក្នុង្ឆមាេទី ១ ននឆ្ន ំ ២០២១ សនះ ការង្ហរលាតតាមទីជប្មក្ររេ់េតវសសោត តាម

រសណា
ត យ្ែង្ទសនេសមគង្គ ក្នុង្សេតតប្ក្សចះ និង្េាឹង្ដប្តង្ បានេសប្មចបានលទធសលេំខាន់ៗែូ ចជាការររអូ
ឹ េនូ វមង្សនសាទ
េុេចារ់

េរុរប្រដវង្ប្រមាណ

១១២.០០០

ដម៉ែប្ត

ប្ពមទា ំង្ររអូ
ន
ឹ េនូ វេនាូចរនង្ដាក្់ក្ុ ង្ទ
ីជប្មក្សសោតេរុរប្រដវង្

ប្រមាណជាង្ ១៣១.០០០ ដម៉ែប្តសង្ដែរ។ ការង្ហរលាតក្៏បានទរ់សាេត់និង្ររអូ
ឹ េសង្ដែរនូ វការសនសាទសដាយ្ឧរក្រណ៍
ឆក្់េរុរចំនួន ២០ ក្រណីសង្ដែរ។

ឯរឧត្ដេ រុំ សុថា បានមានប្រសាេន៍ថ្ន៖ «េូ មអាជាាធរពាក្់ព័ននធ នប្រសទេទា ំង្ពីរ ពប្ង្ឹង្ក្ិចចេហប្រតិរតតិការជិតេនិទ
រដនថមសទៀត សែើមបចូ
ី លរួមប្គរ់ប្គង្ធនធានជលសលសៅតំរន់អនតរប្ពំប្រទល់ ដែលជាប្រសយាជន៍ែល់ េហគមន៍មូលដាឋន
ននប្រសទេទា ំង្ពីរ និង្ការរេ់រានននេតវសសោតដែលសៅេល់ ក្ុ ង្អនេ
ង្់ស
ន

ើទាលសនះ»។

ផ្ោរព្សីរណឌិត្ Uzma Khan អនក្េប្មរេប្មួលក្មមវធ
ធ សនេប្រចា ំតំរន់អាេុ ីននអង្គការ
ិ ីអេិរក្សេតវសសោតទសនេ និង្ប្រព័នទ
ំ ញវទាសាស្តេត
WWF និង្ជាេមាជិក្ននប្ក្ុមអនក្ជន្ទ
ដសនក្ពពួ ក្ថ្និក្េតវទឹក្ននអង្គការេហភាពអនតរជាតិសែើមបអេ
ិ
ី ិរក្ស
ជាតិ (IUCN) បានមានប្រសាេន៍ថ្ន៖ «សយ្ង្ក្ំ
ពុង្ដតសមើលស
ើ

ធមម

ើញការបាត់រង្់ែ៏គួរឱ្យសសាក្េសប្ង្ង្នូ វេតវសសោតអនតរប្ពំ

ំ ន់មួយ្ប្រសេទសនះ។ វាពិតជាការសសាក្សាតយ្មួ យ្ែ៏ខាេ ំង្ពន់សពក្។»
ប្រទល់ ដែលជាេតវនិមិតតរូរែ៏េខា
ផ្ោរព្សី

បានរដនថមសទៀតថ្ន៖

«េណៈសពលដែលការឈានជិតសៅសុ តពូ ជររេ់េតវសសោតននអនេង្់អនតរប្ពំប្រទល់ នឹង្

ចូ លមក្ែល់ សយ្ើង្េូ មអំពាវន្ទវែល់ រដាឋេិបាលឡាវ និង្ក្មពុជាក្នុង្ការរួមេហការគ្ននសែើមបរញ្ឈរ់
ការសប្រើប្បាេ់មង្ និង្វធ
ិ ី
ី

សនសាទេុេចារ់ែនទៗសទៀតទា ំង្សៅក្ុ ង្
ង្់អនតរប្ពំប្រទល់ ក្៏ែូចជារួមគ្ននរន្ទាន់សែើមបសរៀរចំ
ដសនការសាតរសែើង្
ន និង្ជុ វំ ញអនេ
ិ
ី

វញនូ
វទីជប្មក្សដាយ្រក្ោ និង្ធាន្ទឱ្យបាននូ វលំហូរទឹក្ជាធមមជាតិ េប្មារ់ការរេ់រានររេ់េតវសសោត និង្ ប្តីសមពូ ជសសស
ិ
ង្ៗជាសប្ចើនប្រសេទសទៀត»។

៉ែ ង្ធាន់ធរា រួចសហើយ្ែល់ ប្រព័នទ
ប្រតិរតតិការទំនរ់វារអគគ
ធ សនេដែល
ិ
ី ីេនីសៅតាមែង្ទសនេសមគង្គ បានរង្េឱ្យមានសលវបាក្យា

េថិតសៅដសនក្ខាង្សប្កាមននទំនរ់ទា ំង្សន្ទះ។ រាល់ គសប្មាង្សាង្េង្់ទំនរ់វារអគគ
ី ីេនីែនទៗសទៀតដែលបានសេនើសែើង្សៅសលើ

៉ែ ពាល់ និង្សលវបាក្កាន់
ែង្ទសនេសមគង្គនឹង្រសង្េន
ើ សហតុ រះ
ដតធាន់ធរា រដនថមសទៀតែល់ ការរេ់រានមានជីវតររេ់
េតវសសោត
ិ
ិ
ដែលសៅសេេេល់ ក្ុ ង្ទសនេ
សមគង្គ ប្ពមទា ំង្ធនធានជលសលជាសប្ចើនប្រសេទសសសង្ៗសទៀត។
ន

ឯរឧត្ដេ រុំ សុថា បានទទូចសេនើែល់ ប្រសទេសៅដសនក្ខាង្សលើននែង្ទសនេសមគង្គថ្ន៖ «រាល់ ការអេិវឌ្ឍ ជាពិសេេ ការសាង្

េង្់ទំនរ់វារអគគ
ី ិេនី គួ រសធវើការេិក្ោ និង្វាយ្តនមេសហតុ រ៉ែះពាល់ ររសា
ិ ថ ន ធនធានធមមជាតិ និង្េង្គម ឱ្យបានសពញសលញ
មុ ននឹង្សធវើការេសប្មចចិតតជាចុ ង្សប្កាយ្។

ឯរឧត្តេព្រត្ិភូ

ក្៏បានដថ្េង្អំណរគុ ណែល់ រាជរដាឋេិបាលននប្ពះរាជាណា

ចប្ក្ក្មពុជា ដែលបានេសប្មចពនាសពលននការអនុ ម័តគសប្មាង្វារអគគ
ី ិេនីសៅតាមែង្ទសនេសមគង្គ ែូ ចជា គសប្មាង្ទំនរ់វារ ី
អគគិេនីេំរូរ ក្នុង្សេតតប្ក្សចះ ជាសែើម។

ផ្ោរ គង្់ ចាល់ធី ប្រធានរណា
ត ញេហគមន៍សនសាទ ប្េុ ក្រុ រអូ
ា
ី រសាវយ្ដេនជ័យ្ ក្នុង្សេតតេឹង្ដប្តង្ននប្រសទេក្មព
ុ ជា
៏ ិ េិែឋ សប្ពាះវាគ្ន ំប្ទែល់ ការ
បានដថ្េង្ថ្ន៖ «េតវសសោតទសនេសមគង្គប្តូវបានប្រជាជនក្មពុជាសគ្នរព និង្ចាត់ទុក្ថ្នជាេតវែព

ំ ូ ល និង្ការង្ហរយា៉ែង្េំខាន់មួយ្ែល់ ប្រជាជនេហគមន៍
ចិញ្ចឹ មជីវតររេ់
សយ្ើង្ សដាយ្សតល់នូវប្រេពេប្មារ់រក្ប្បាក្់ចណ
ិ
ដែលប្រក្ររររសទេចរណ៍ធមមជាតិសមើលេតវសសោត»។ ផ្ោរ គង្់ ចាល់ធី បានរដនថមសទៀតថ្ន៖ «ប្រជាជនក្មពុជាមាន

ជសំ នឿថ្ន ទីណាមានសសោត ទីសន្ទះមានប្តី។ សរើគ្នមនប្តី និង្គ្នមនសសោតសទ ការរេ់សៅររេ់េហគមន៍សយ្ើង្ក្៏នឹង្ប្តូវអនតរាយ្
សង្ដែរ»។

ឯរឧត្តេ រុំ សុថា និង្សោក្ ផ្សង្ ផ្ទៀរ ន្ទយ្ក្អង្គការ WWF ប្រចា ំប្រសទេក្មុ ជា
ព បានឯក្ភាពគ្ននថ្ន ន្ទសពលអន្ទគត
ប្រេិនសរើេតវសសោតមួ យ្ក្ាលដែលក្ំពុង្រេ់សៅក្នុង្អនេង្់ស
អង្គការ WWF

នឹង្សរៀរចំសធវើរូរេំណាក្េតវសសោត

ទាលសនះ
បានបាត់រង្់រដនថមសទៀត រែឋបាលជលសល និង្
ើ

ដាក្់តា ំង្សៅសលើប្ចា ំង្ទសនសេ មគង្គននអនេង្់ស

ំ ន់សប្កាយ្ បានចង្ចា ំនូវវតតមានេតវសសោត ដែលធាេរ់រេ់សៅទីសន្ទះ។
សាធារណៈជន និង្ក្ូ នសៅជន្ទ

ើទាល សែើមបរី ំលឹក្ែល់

-endព័ត៌មានេប្មារ់ការន
ី ិ ពនធ៖
តំណរេប្មារ់រូរភាពននេតវសសោតអនតរប្ពំប្រទល់ មានអតតសលេេមាគល់ សលេ ៣៥ ៖ https://bit.ly/3Ci74yM
នថ្ាទី២៤ ដេតុ ោ ជាទិវាេតវសសោតទឹក្សារអនតរជាតិ

អង្គភាពរែឋបាលជលសលននរាជរដាឋេិបាលក្មពុជា និង្អង្គការ WWF ក្ំពុង្សធវើការយា៉ែង្េក្មមជាមួ យ្អាជាាធរមូ លដាឋនប្គរ់
ជាន់ថ្ននក្់ ប្រជាេហគមន៍ និង្នែគូ ែនទសទៀត សែើមបពប្ង្ឹ
ង្ការអនុ វតតចារ់េីព
ត ី ជលសល និង្រប្មាមននការសប្រើប្បាេ់មង្
ី

សនសាទក្នុង្ទីជប្មក្ររេ់េតវសសោត និង្រនតសល
ប្រជាេហគមន៍ដែលរេ់សៅ
ត ់ នូវជសប្មើេមុ េរររេប្មារ់ការចិញ្ចឹ មជីវតែល់
ិ
តាមែង្ទសនេសមគង្គ រនតការអរ់រ ំររសា
ត រប្សាវប្ជាវនិង្តាមដាន
ិ ថ ននិង្ការសសពវសោយ្សៅេហគមន៍មូលដាឋន ប្ពមទា ំង្រនកា
សាថនភាពនិង្ចំនួនេតវសសោត។

ំ ុ តេប្មារ់គ្ន ំប្ទែល់ ការរេ់រានមានជីវត
េក្មមភាពការង្ហរទា ំង្សនះមានសារៈេំខាន់រស
ិ

ររេ់េតវសសោតទសនេសមគង្គតសៅអន្ទគត។

