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េសចក្តី្របកស រពត៌មន សូមកំុេចញផ យមុនេម៉ង១១.៥៩នទីយប់ៃនៃថងទី១៩មិថុន២០១៣

ទំនប់ រអីគគីសនី ចជសញញ មរណៈស្រមប់្រតី ជ 
ទី្រកុងបងកក ្របេទសៃថ៖ េយង មករសិក ថមីមួយែដលឧបតថមេ យ WWF ករ ងសង់ទំនប់ រ ី
អគគីសនីេនេលើដងទេន្លេមគងគែបបខងេ្រកម ចជក ្ត គំ មកំែហងថមីមួយចំេពះកររស់េនរបស់្រតី ជ
េនកនុងទេន្លេមគងគ ែដលជ្រតីទឹក បទំហំធំជងេគដ៏ក្រមមួយ្របេភទេនេលើពិភពេ ក។ 
 
ករសិក េនះបង្ហ ញពត៌មនស្តីអំពី ថ នភពរបស់្រតី ជ រមួមន ចំនួន របយ ក ្ត គំ មកំែហង 
និងវធិនករចំបច់កនុងករទប់ ក ត់កំុឲយសត្វេនះវនិសបត់បង់។ េគេនមិនទន់ដឹងអំពីចំនួនពិត្របកដ 
របស់សត្វេនះេទ បុ៉ែន្តេគេជឿជក់ថ្រតី ជវយ័ជំទង់ ែដលកំពុងរស់េនកនុងទេន្លេមគងគ ចមនចំនួន 
្របមណពីររយកបល។ 
 
េយង មករសិក  ករ ងសង់ទំនប់ រអីគគីសនី យបូរេីនេលើដងទេន្លេមគងគេនែប៉កខងេជើង 
្របេទស វ នឹងក្ល យជរនំងឧបសគគស្រមប់ករែហលឆ្លងរបស់្រតី ជ និងបងកេ្រគះថន ក់ឲយសត្វេនះ 
ទទួលរងករផុតពូជ។ ្រតី ជ ចមន្របែវងរហូតដល់បីែម៉្រត េហើយ ចមនទមងន់រហូតដល់ ៣០០ 
គីឡូ្រកម។ 
 
េ កបណ្ឌិ ត េហ ប ហូហគិន ជអនកនិពនធរបយករណ៍ និងជ ្រ ្ត ចរយែផនក្រ វ្រជវៃន កល 
វទិយល័យនី មន្រប សថ៖ “្រតីែដលមនទំហំធំបុ៉ន្រតី ជនឹងមិន ចែហលឆ្លងកត់រនំងដ៏ធំបុ៉ន 
ទំនប់េនះេដើមបីេធ្វើដំេណើ រេទកន់ជ្រមកពងកូនរបស់ េនែប៉កខងេលើទេន្លបនេទ។”  

“ពពួកសត្វែដលមនទំហំធំ្រតូវករៃផទទឹកទំហំធំ េហើយគម នករកត់ផ្ត ច់ េដើមបីែហលឆ្លងកត់ េហើយ្រតូវ 
កររស់េនកនុងបរ ិ ថ នទឹកែដលមនល័កខខ័ណ្ឌ គុណភព និងលំហូរពិេសស េដើមបីពងកូន រកចំណី និង 
ចិញច ឹមកូន។”  
 
ចំនួន្រតី ជេនកនុងទេន្លេមគងគបនទទួលរងនូវករធ្ល ក់ចុះយ៉ងធងន់ធងរប ្ត លមកពីករេន ទហួសកំរតិ 
ករបំផ្ល ញទីជ្រមក និងករ ងសង់ទំនប់ រអីគគីសនីេនេលើៃដទេន្លេមគងគ។ េនកនុងទេន្ល មុន ែដលជ 
ៃដទេន្លេមគងគធំជងេគ ទំនប់ រអីគគីសនីមួយបនេធ្វើឲយ ងំសទះដល់ករែហលឆ្លងកត់របស់្រតី ជ េហើយ 
បនបំែបកហ្វូងែដលរស់េនកនុងៃដទេន្លេនះ ឲយឈ្ល តឆង យពីចំនួន្រតីដ៏ៃទេទៀតែដលរស់េនកនុង ងទេន្ល 
េមគងគ។ ករសិក បនបង្ហ ញថទំនប់ យបូរដ៏ីច្រមូងច្រមស់មួយេនះ ចបញឈប់ និងេធ្វើឲយ ងំសទះ 
ករពងកូន េហើយេធ្វើឲយអ្រ មរណៈេកើនេឡើង ្របសិនេបើ្រតី ជ្រតូវែហលឆ្លងកត់កង្ហ ទូរបីន ែដលជែផនក 
ៃន្របព័នធទំនប់ រអីគគីសនី។ 



 

េ កបណ្ឌិ ត េហ ប ហូហគិន បនបែនថមថ៖ “តំបន់ៃនគេ្រមង ងសង់ទំនប់ យបូរជី្រចកឆ្លងកត់ 
ស្រមប់្រតី ជេធ្វើករផ្ល ស់ទី ជពិេសសគឺពពួក្រតីេពញវយ័ ែដលេធ្វើដំេណើ រ ម្រចកេនះេចញពីតំបន់ 
ៃ្រពលិចទឹកេឆព ះេទកន់តំបន់ែដលជជ្រមកស្រមប់ពងកូនរបស់ពួក េនែផនកខងេលើទេន្ល។” េ ក 
បនបន្តេទៀតថ៖ “្រតី ជទំងេនះក៏ ចពងកូនេន្រតង់ទី ំង ែដលេគកំណត់យកជតំបន់ ងសង់ 
ទំនប់ រអីគគីសនីេនះផងែដរ។” 
 
នកិចច្របជំុៃនគណៈកមមករទេន្លេមគងគកលពីឆន ំ២០១១ ប ្ត រដ្ឋម្រន្តីបរ ិ ថ ន និងធនធនទឹក បន 
ឯកភពគន េលើករពនយេសចក្តីសេ្រមចចិត្តចំេពះករ ងសង់ទំនប់ យបូរ ី េដើមបីរង់ចំឲយមនករ 
សិក ស្តីអំពីេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ នសិន។ កិចច្រពមេ្រព ងគន េនះ្រតូវបនេគទត់េចលេនេពលែដល 
ភគី វបនសេ្រមច ក់ឲយមនដំេណើ រករ ងសង់ទំនប់េនះ។ 
 
កររះិគន់បនេកើនេឡើងយ៉ងសនធឹកសនធ ប់េលើគេ្រមង ងសង់ទំនប់ យបូរែីដលមនទឹក្របក់ចំនួន
បីេកដកន្លះេនះ េដើមបីបង្ហ ញពីករ្រពួយបរមភស្តីអំពីកង្វះខតនូវពត៌មនដ៏ធងន់ធងរ ្រពមទំងប ជ័យជ 
េ្រចើនកនុងករពនយល់អំពីេហតុប៉ះពល់ ែដលនឹងេកើតេចញពីគេ្រមងេនះ ជពិេសសពក់ព័នធនឹងែផនក
ជលផល និងលំហូរដីលបប់។ 
 
្រកុមហុ៊នពយររីបស់ ្វ ំងឡង់ ែដលជភន ក់ងរផ្តល់្របឹក ស្រមប់ករ ងសង់បនអះ ងថេគ ច 

ងសង់ផ្លូវស្រមប់ឲយ្រតីេធ្វើច ចរកត់ ម្រចកកង្ហ ទូរបីនៃន្របព័នធទំនប់ េដើមបីឲយពួក ែហលេឡើង 
េទែផនកខងេលើ និងចុះែផនកខងេ្រកមទេន្ល។ បុ៉ែន្តកន្លងមក មិនទន់មនករបង្ហ ញថករអនុវត្តន៏ 
វធីិ ្រស្តែបបេនះទទួលបនេជគជ័យេនេឡើយេទ។ 
 
េ កបណ្ឌិ ត េអរកិ ែប៊រនិ ៃន World Fish Centre បននិយយថ៖ “េគមិន ចដឹងបនថេតើផ្លូវជេណ្តើ រ 
ស្រមប់្រតីេធ្វើច ចរមន្របសិទធភពឫអត់្របសិនេបើគម នករសិក  អំពី្របេភទ្រតីែដលេ្របើ្របស់ផ្លូវែបប 
េនះ លទធភពែហលរបស់  និងចរន្តទឹក ែដលនឹង្រសូបយក្រតីទំងេនះចូលេទកនុងទ្វ រទំនប់ ឲយបន 
ចបស់ ស់េទេនះ។” 

“េគ្រតូវេធ្វើករ្រ វ្រជវបែនថមេទៀតេដើមបីឲយមនភព្របកដ្របជថករេធ្វើច ចរផ្ល ស់ទីពីកែន្លងមួយេទ
កែន្លងមួយេទៀតមន្របសិទធភព។” 

 
្រតី ជធ្ល ប់មនវត្តមនេនពសេពញ ងទេន្លេមគងគទំងមូល កនុងេនះ ច ប់បញចូ លទំងេនភូម និង 
ែប៉កនរតីៃន្របេទសចិនផងែដរ េហើយចំនួនរបស់ មនេ្រចើនរហូតទល់េដើមឆន ំ១៩០០។ ចប់ ំងពី 
េ្រកយឆន ំេនះ ចំនួនរបស់ បនចប់េផ្តើមធ្ល ក់ចុះ េហើយបចចុបបនន្រតី ជមនវត្តមនែតេនកនុងទេន្លេមគងគ 
និងៃដទេន្លេនះ កនុង្របេទសកមពុជ វ និងៃថបុ៉េ ្ណ ះ។ 



 

តួេលខៃនផលចប់ក៏ជភ័ស្តុ ងបង្ហ ញពីករធ្ល ក់ចុះផងែដរ ែដលកនុងេនះបរមិណៃនករចប់បនធ្ល ក់ 
ចុះពីចំនួន ប់ពន់កបលេនចុងឆន ំ១៨៨០ មកេន្រតឹមចំនួន ប់សិបកបលបុ៉េ ្ណ ះកនុងឆន ំ១៩៩០ េហើយ 
មកទល់េពលថមីៗេនះ ករចប់មនែតចំនួនបុ៉នម នកបលបុ៉េ ្ណ ះ។ េបើេទះបីជ្របេទសៃថ វ និងកមពុជ 
មនចបប់ និងវធិនករករពរ តួយ៉ងដូចជករ ម្របម ច់ខតចំេពះករេន ទសត្វេនះេនកនុង 
្របេទសៃថ និងកមពុជក៏េ យ ្រតី ជេនែតទទួលរងករចប់េ យខុសចបប់ និង្រតូវេគចប់បនេ យ 
ៃចដន្តេនេពលេន ទ្រតី្របេភទេផ ង។ 
 
េ កបណ្ឌិ ត េហ ប ហូហគិន បននិយយថ៖ “េគ្រតូវចត់វធិនករ ម នឲយដិតដល់ចំេពះសកមមភព 
េន ទេដើមបីធនថ្រតី ជមិន្រតូវបនក្ល យជេគលេ របស់អនកេន ទេទ។” 

“ដូចគន េនះែដរ េគក៏្រតូវែត ម នករចប់បនេ យៃចដន្ត ពីេ្រពះ ជ្របភពពត៌មនដ៏សំខន់មួយស្តី 
អំពីរបយ ្របវត្តិៃនកររស់េន និងចំនួនរបស់សត្វេនះ។” 

 
ករសិក បនកំណត់នូវវធិនករករពរសត្វេនះកំុឲយបត់បង់ រមួមនករចត់វធិនករបនទ ន់េដើមបី 
ករពរតំបន់ែដលជ្រចកស្រមប់្រតី ជែហលឆ្លងកត់ និងទីជ្រមកសំខន់ៗរបស់  បេងកើនកិចចសហ្របតិ 
បត្តិករណ៍អន្តរជតិតួយ៉ងដូចជករបេងកើតែផនករ្រគប់្រគង ងទេន្លទំងមូលពីេ្រពះ្រតី ជមនរស់េន
កនុងទេន្លែដលហូរកត់ ម្របេទសេ្រចើន។ 
 
េ កបណ្ឌិ ត លីេហ្វង លី ជនយកកមមវធីិទឹក ប កលៃនអងគករ WWF បននិយយថ៖ “្រតី ជ 
ជនិមិត្តរបូអតិបេតយយភពៃន្របព័នធេអកូឡូសីុៃន ងទេន្លេមគងគ េ យេហតុថសត្វេនះជ្របេភទសត្វ 
ងយទទួលរងេ្រគះថន ក់េ យ រសកមមភពេន ទ និងករែ្រប្របួលៃនបរ ិ ថ នទេន្ល។ ថ នភព 
របស់្រតី ជជក ្ត មួយចង្អុលបង្ហ ញអំពីគុណភពៃន ងទេន្លទំងមូល េហើយករ ្ត រឲយសត្វេនះឲយមន 
ចំនួនេ្រចើនេឡើងវញិជែផនកមួយយ៉ងសំខន់ស្រមប់ករ្រគប់្រគង ងទេន្លេមគងគ្របកបេ យនិរន្តរភព។ 

 
“េគ ចជួយសេ្រងគ ះ្រតី ជឲយរចួផុតពីករបត់បង់បន បុ៉ែន្តអ្វីែដលបចចុបបននគម នគឺវធិនករសេ្រងគ ះេនះ 
ទមទរឲយមនឆនទៈេប្តជញ ចិត្តខពស់ពីសំ ក់្របេទសទំងអស់ៃនេមគងគែបកខងេ្រកម ក៏ដូចជឆនទៈពី 
សំ ក់អងគករអន្តរជតិ និងភគីអនកផ្តល់ជំនួយននផងែដរ។”  

 
For further information: 
Sarah Bladen, Communications Director, WWF Greater Mekong, tel: +844 37193049 ext 164. 
mobile: +84 1224 223 760 sarah.bladen@wwfgreatermekong.org  
 
Downloads: 
 The report can be downloaded at: 

http://awsassets.panda.org/downloads/mgc_report_june2013.pdf 
 Download photos of the Mekong giant catfish at: http://www.mediafire.com/?fnv5v1badms4u 



 

Please credit all photos: © Zeb Hogan. Captions are available for download at the above URL. 
 
About WWF 
WWF is one of the world's largest and most respected independent conservation organizations, with over 5 
million supporters and a global network active in over 100 countries. WWF's mission is to stop the 
degradation of the earth's natural environment and to build a future in which humans live in harmony with 
nature, by conserving the world's biological diversity, ensuring that the use of renewable natural resources is 
sustainable, and promoting the reduction of pollution and wasteful consumption. 


