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េសចកតីរបកសពត័ម៌ន សរមបេ់ចញផសយបនទ ន ់
 

មួយភគបៃីនរបេភទរតទីកឹសបែដលពិភពេលកមិនសវូេផត តករយក
ចិតតទុកដកក់ំពុងទទួលរងករឈនេទរកករផុតពូជ 

 
េយងតមរបយករណ៍សតីអំពីរបេភទរតីទឹកសបេនេលពិភពេលក (World’s Forgotten Fish) ែដល

េចញផសយេដយអងគករអភរិកសចំនួន ១៦ េនេលសកលេលក 

រតីទឹកសបជេរចនរបេភទេនេលពិភពេលក មនសរសំខនស់រមបសុ់ខភព សនតិសុខេសបៀង 

និងជីវភពរបស់មនុសសរបល់ននក ់ប៉ុែនដរតីទងំេនះបននិងកំពុងរងករគរមមកំែហងកនែ់តខល ងំេឡង 

េហយមយួភគបីៃនរបេភទរតីទងំេនះកំពុងទទួលរងករផុតពូជ។ 

 

របយករណ៍េនះបនពណ៌នលមអតិពីរបេភទរតីទឹកសបដអ៏សច រយជេរចនរបេភទ រមួទងំរបេភទរតីែដលេទប

ែតរសវរជវរកេឃញថមីៗ សរបុរបមណជ ១៨.០៧៥ របេភទ ែដលជចំនួន

េរចនជងពកក់ណដ លៃនរបេភទរតីទងំអស់កនុងពិភពេលក េហយេសមនឹង

មយួភគបនួៃនរបេភទសតវឆអឹងកងទងំអស់េនេលភពែផនដីេនះ។ ធនធនរតីទឹកសបដេ៏រចនសមបរូែបបេនះ

មនសរសំខនណ់ស់សរមបគុ់ណភពទេនល បឹង និងតំបនដី់េសមេនេលពិភពេលក និង

គរំទដល់សងគមនិងេសដឋកិចចទូទងំសកលេលក។ 

 

ធនធនជលផលទឹកសប គឺជរបភពរបូេតអីុនចមបងបំផុតសរមបម់នុសស ២០០ លននក ់េនតំបនអ់សីុ 

អរហវិក និងអេមរកិខងតបងូ រពមទងំជរបភពផដល់ករងរ និងរបរចិញច ឹមជីវតិដល់មនុសសចំនួន ៦០ 

លននក ់ផងែដរ។ ទិននផលរតីទឹកសបេរចនសមបរូែបប កជួ៏យ រទរទងដ់ល់ឧសសហកមមធំៗរបស់

សកលេលកចំនួនពីររបេភទ៖ ករេនសទរតីែបបកំសនដមនទំហំទឹករបកជ់ង ១០០ ពនល់នដុលល រអេម

រកិ ជេរៀងរល់ឆន  ំខណៈករចិញច ឹមរតីសរមបល់មអែដលកំពុងេពញនិយមបំផុតេលពិភពេលក កល យជកររមួ

ចំែណកពណិជជកមមពិភពេលកែដលមនតៃមលដល់េទ ៣០ ពនល់នដុលល រអេមរកិ។ 

 

ទេនលេមគងគែដលជទីជរមករបស់រតីទឹកសបចំនួនជង ១.១០០ របេភទ គឺជទេនលមយួ

ែដលមនផលិតភពធនធនរតីទឹកសបេរចនជងេគបំផុតកនុងចំេណមទេនលេផសងេទៀតេលពិភពេលក។ 



បចចុបបនន របជជនកមពុជទទួលបនរបូេតអីុនរបមណ ១៦ ភគរយពីករបរេិភគសច ់និងសរធតុរបូេតអីុន

ចំនួន ២៨ ភគរយ ពីករបរេិភគរតីទឹកសបែដលមនរបភពមកពីអងទេនលេមគងគ។ របយករណ៍ទិននផលរតី

របចឆំន ែំដលេចញផសយកនុងឆន ២ំ០១៧ េដយរដឋបលជលផលៃនរជរដឋ ភបិលកមពុជ បនបងហ ញថ 

វស័ិយជលផលកមពុជបនរមួចំែណកចំនួន ៨ ភគរយ េទដល់ផលិតផលកនុងរសុកសរបុ (GDP)។ 

 

 ប៉ុែនតរតីទឹកសបេនបនតទទួលបនករផដល់តៃមលទប និងមនិទទួលបនករយកចិតតទុកដក ់

ែដលជេហតុនឱំយរតីទឹកសបរបព់នរ់បេភទកំពុងែតឈនេទរកករវនិសផុតពូជ។ 

ជីវៈចរមុះទឹកសបកំពុងទទួលរងករធល កចុ់ះេទវដងៃនអរតធល កចុ់ះៃនជីវៈចរមុះសមុរទនិងៃរពេឈ។ ជកែ់សតង 

រតីទឹកសបចំនួន ៨០ របេភទ រតូវបនចតជ់”របេភទផុតពូជ” កនុងបញជ ីរកហមៃនរបេភទសតវទទួលរងេរគះ 

របស់សហភពអនដរជតិេដមបកីរអភរិកសធមមជតិ (IUCN) កនុងេនះរមួមនទងំរតីទឹកសបចំនួន ១៦ របេភទ 

ែដលបនកតរ់តជរបេភទផុតពូជកនុងឆន ២ំ០២០ ផងែដរ។ ទនទឹមនឹងេនះ ចំនួនរតីទឹកសបែដលជរបេភទរតី

បនល ស់ទី បនធល កចុ់ះ ៧៦ ភគរយ ចបត់ងំពីឆន ១ំ៩៧០ េហយពពួករតីេមពូជបនធល កចុ់ះ ៩៤ ភគរយ។ 

 

េលាក ស្ទ&ត អរ (Stuart Orr) នាយកកម្មវ/ធីធនធានទឹកសាបអន្តរជាតិៃនអង្គការ WWF មនរបសសន៍

ថ៖ “ទេនល បឹង និងតំបនដី់េសមននេនកនុងពិភពេលក ជកែនលងែដលទទួលរងករខូចខតធនធន

ធមមជតិធងនធ់ងរជងេគទងំអស់ េហយសញញ យ៉ងចបស់បំផុតៃនករខូចខតធនធនធមមជតិទងំេនះ 

គឺករធល កចុ់ះចំនួនរតីទឹកសបយ៉ងឆបរ់ហ័ស។ ករធល កចុ់ះេនះជកររបកសអសននសរមបធ់នធន

ទឹកសប ែដលេយងទងំអស់គន រតូវែតយកចិតតទុកដកឱ់យខល ងំបំផុត។” 

 

េយងតមករវយតៃមលបឋមសតីអំពីករជួញដូររតីនិងេនសទខុសចបបឆ់ន ២ំ០២០ របស់អងគករ WWF- 

កមពុជ បនបងហ ញថ រតីគល់រងំ រតីរតសករ់កហម រតីរកបី រតីខល  រតីរតេចៀកដំរ ីនិងរតីបែបលទឹកសប កនុង

ចំេណមរតី ៣៥ របេភទ េផសងេទៀត រតូវបនេគជួញដូរ និងលកត់មទីផសរកនុងរបេទសកមពុជ កដូ៏ចជនេំចញ

េទលកេ់នរបេទសជិតខង។ រតីគល់រងំ និងរតីរតសករ់កហម រតូវបនចតថ់ន កជ់របេភទទទួល

រងេរគះជិតផុតពូជបំផុតទងំេនេលសកលេលក និងេនកនុងរបេទសកមពុជ ចំែណកឯរតីរកបី រតីខល  

និងរតីរតេចៀកដំររីតូវបនចតថ់ន កជ់របេភទរងេរគះជិតផុតពូជកនុងរបេទសកមពុជ។  

 

េលាក េសង េទៀក នាយកអង្គការ WWF  មនរបសសនថ៍៖ “រតីទឹកសបទងំេនះមនសរសំខនណ់ស់

សរមបស់ហគមនមូ៍លដឋ ន ប៉ុែនតរតីទងំេនះមនិសូវទទួលបនករេផត តករយកចិតតទុកដក។់ រតីទងំេនះ

មនសរសំខនច់បំចស់រមបសុ់ខភពមនុសស និងរបពន័ធេអកូឡូសីុទឹកសបទងំមូល ែដលមនុសស 

និងជីវតិេនេលែផនដីទងំអស់ពឹងអរស័យ។ សរសំខនទ់ងំអស់េនះទមទរឱយេយងទងំអស់គន រតូវេផត ត

ករយកចិតតទុកដកនិ់ង ដល់ចងចជំនិចច។” 



 

របយករណ៍ បនគូសបញជ កអំ់ពីកតត គរមមកំែហងយ៉ងធងនធ់ងរចំេពះរបពន័ធេអកូឡូសីុទឹកសប និងរតីទឹក

សប រមួមនករេនសទហួសករមតិនិងករេរបរបស់មេធយបយេនសទែបបបំផលិចបំផល ញ 

ករបំផល ញទីជរមក ទំនបវ់រអីគគីសនីកតដ់ងទេនល ករេរបរបស់បរមិណទឹកហួសករមតិសរមបក់រេរសច

រសព និងករបំពុលែដលមនរបភពេចញពីករេរបរបស់ទឹកតមេគហដឋ ន ករេរបរបស់ទឹកសរមបវ់ស័ិយ

កសិកមមនិងឧសសហកមម។ បែនថមេលេនះេទៀត រតីទឹកសបកំពុងែតទទួលរងនូវហនិភយ័ពីករហូរ

ចូលរបេភទរតីរតតបតមកពីរបភពខងេរក និងផលបះ៉ពល់ពីករែរបរបួលអកសធតុ 

កដូ៏ចជករបូមខសចែ់ដលគម ននិរនដរភព និងបទេលមសសតវៃរពផងែដរ។ 

 

េសចកដីសេរមចចិតតរបស់រជរដឋ ភបិលកមពុជកនុងករពនយករសងសងទំ់នបវ់រអីគគីសនីរយៈេពល ១០ឆន  ំ

កតទ់េនលេមគងគ បនទទួលករេកតសរេសរជេរចន។ ករដកប់ញចូ លរតីទឹកសបេទកនុងេសចកតី
សេរមចចិតតននកនុងែផនករអភវិឌឍ គឺជគំរៃូនកររគបរ់គងដរ៏បេសរបំផុត៖ កតត េនះរតូវែតកល យជេគលករ

ណ៍សរមបក់ររគបរ់គង។ េលាក េសង េទៀក មនរបសសនថ៍៖ “ 

ករសេរមចចិតតដរ៏តឹមរតូវរបស់របេទសកមពុជគឺជគំរមូយួសរមបរ់បេទសដៃទេទៀត 

កនុងករទទួលសគ ល់ថទេនលែដលមនលំហូរតមធមមជតិ 

ផដល់នូវសរៈរបេយជនែ៍ដលមនិអចកតៃ់ថលបនដល់មនុសស 

និងរបេភទសតវជេរចនែដលពឹងអរស័យេលវ។” 

 

តមរបយករណ៍ដែដលេនះ កតត គរមមកំែហងមនេរចន ប៉ុែនដកម៏នដំេណះរសយេរចនដូចគន  េហយឆន ំ

២០២១ ជកដីសងឃមឹដល់ពិភពេលកកនុងករែកែរបសថ នភពៃនករធល កចុ់ះចំនួនរតីទឹកសបអស់

រយៈេពលជេរចនទសវតសកនលងេទេនះឱយរបេសរេឡងវញិ។ ពិភពេលករតូវេកដ បឱកសេនះេដមបធីននូវករ

អនុវតតកិចចរពមេរពៀងធនធនធមមជតិសកល េនកនុងរកបខណឌ ៃន

សននិសិទសននិបតអងគករសហរបជជតិសដីពីជីវៈចរមុះ (CBD) េនទីរកុងគុនមងី របេទសចិន។ 

 

េលាក ស្ទ&ត អរ មនរបសសនថ៍៖ “អវីែដលពួកេយងរតូវករឥឡូវេនះ គឺករទទួលសគ ល់នូវគុណតៃមលរបស់

រតីទឹកសប និងធនធនជលផលទឹកសប េដមបឱីយរដឋ ភបិលកំណតក់រអនុវតត

េគលេដនិងដំេណះរសយថមីៗ កដូ៏ចជករកំណតអ់ទិភពកនុងកិចចករពរ 

និងករសដ ររបពន័ធេអកូឡូសីុទឹកសបេឡងវញិ។ េយងទងំអស់គន រតូវករភពជៃដគូនិងភពៃចនរបឌិត តម

រយៈចំណតក់រសកមមភពរមួ េដយមនករចូលរមួពីរដឋ ភបិល វស័ិយធុរកិចច អនកវនិិេយគ សងគមសីុវលិ 

និងសហគមន។៍”  

#                   #                   # 



 

ព័ត៌មានស្រមាប់និពន្ធនាយក៖ 
របយករណ៍េនះរតូវបនេចញផសយេដយអងគករ Alliance for Freshwater Life, Alliance for Inland 

Fisheries, Conservation International, Fisheries Conservation Foundation, Freshwaters 

Illustrated, Global Wildlife Conservation, InFish, IUCN, IUCN SSC FFSG, Mahseer Trust, 

Shoal, Synchronicity Earth, The Nature Conservancy, World Fish Migration Foundation, 

WWF និង Zoological Society of London។ 

 
ទញយករបយករណ៍សតីអំពីរបេភទរតីែដលពិភពេលកេភលច៖ here 

ទញយករបូភព៖ here 

ទញយករបូភពរតីទទួលរងេរគះជិតផុត ែដលរតូវបនេគជួញដូរ៖ here 

 

សរមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទំនកទំ់នង៖ 

េលក េទព អសន រទិធ 

របធនកិចចករសធរណៈ និងរគបរ់គងពត័ម៌ន ៃនអងគករ WWF-កមពុជ 

ទូរស័ពទេលខ៖ ០១២ ៩៥៧ ៩១៩ 

អីុែមល៉៖ asnarith.tep@wwf.org.kh 

 

េលក រឆីត លី (Richard Lee) របធនកិចចករសធរណៈ កមមវធីីទឹកសបអនតរជតិ ៃនអងគករ WWF 

ទូរស័ពទេលខ៖ +៣១ ៦៥៤ ២៨៧៩៥៦ 

អីុែមល៉៖ rlee@wwfint.org   

 

 

អំពីអងគករ WWF៖ 

អងគករមូលនិធិសកលសរមបធ់មមជតិ (WWF) ជអងគករអភរិកសធមមជតិឯករជយមយួ 

ែដលមនអនកគរំទជងរបលំននក ់និងមនបណត ញេបសកកមមេនកនុង១០០របេទសេលពិភពេលក។ 

េបសកកមមរបស់េយងគឺបញឈបក់រ     េរចរលឹៃនបរសិថ នធមមជតិរបស់ភពែផនដី និងេដមបកីសងអនគតមយួ

ែដលមនុសសរស់េនេដយសុខដុមជមយួនឹងធមមជតិ តមរយៈករអភរិកសជីវៈចរមុះរបស់ពិភពេលក 

ធនករេរបរបស់េដយចីរភពនូវធនធនកេកតេឡងវញិ និងេលកកមពស់ករកតប់នថយករបំពុលនិង

ករេរបរបស់ខជះខជ យ។ www.panda.org  


