
 
 

ស្រមបក់រេចញផ យបនទ ន ់
 

ទកឹទេន្លេមគងគ ចែ្របពណ៌េខៀវៃបតងេន មកែន្លងេផ ងៗ  
េ យ រលហូំរទកឹទប ែដល ចបងកឲយមន នភិយ័ 

 

ទី្រកុងេវៀងចនទ ្របេទស វ ៃថងទី៩ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ –   គណៈកមមករទេន្លេមគងគ (ែដលេ កតថ់ MRC) 
បនេលីកេឡងីថ លំហូរទឹកទបខ្ល ងំ ករធ្ល កចុ់ះយតឺៃន រធតុកករទេន្ល ទឹកថ្ល និងវត្តមន យឬែស្លរ 
េនេលីដីខ ច ់ និង្រសទបប់តទេន្លគឺជមូលេហតុែដលប ្ត លឲយពណ៌ទឹកទេន្លេមគងគែ្របជពណ៌េខៀវ
ៃបតងនេពលថមីៗេនះ។ បតុភូតេនះ ចនឹង ល លដល់ែផនកទេន្លេផ ងេទៀតែដលមនលហូំរទឹកទប។ 
 

នេពលថមីៗេនះ ទឹកទេន្លេមគងគកនុងតំបន់ ខន ផណុម ្របេទសៃថ និងេខត្តថែខក ្របេទស វបនែ្រប
ពណ៌េខៀវៃបតង។ េយង មករវភិគទិនននយ័បឋមរបស ់MRC េលីមូលេហតុ និងផលបះ៉ពល់ែដល ចមន
ពីបតុភូតេនះ បនបង្ហ ញថ បតុភូតេនះេកីតមនេ យ រក ្ត ជេ្រចីន េហយីផលវបិករបស់ ចនឹង
បងកនូវបញ្ហ យ៉ងេ្រចីន។ 
 

ករវភិគេនះបនបង្ហ ញថ លំហូរទឹកទបខ្ល ងំែដលទេន្លេមគងគកំពុងជួប្របទះនេពលេនះ និងកនុងកំឡុង
េពលេ្រគះ ងំសងួតដ៍ ្រកកបំ់ផុតមួយែដលបនេកីតេឡងីកនុងតំបន ់ បនែកែ្របពណ៌ទឹកទេន្លេនះ។ ជទូេទ 
រធតុកករទេន្លែដលេធ្វឲីយទឹកទេន្លមនពណ៌េ ន ត ្រតូវបន្របទះេឃញីេនកនុងលំហូរទឹកេលឿន និងកនុង

ក្រមិតទឹកេ្រជ។ ករបតប់ង់ រធតុកករទងំេនះេធ្វីឲយទឹកមនសភពថ្ល ជងមុន។ 
 

ករវភិគបនបែនថមថ េនះមននយ័ថេនេពលែដលពន្លឺ្រពះ ទិតយជះេលីទឹកទេន្ល ទឹកទេន្លនឹង្រសូបយក
យ៉ងេ្រចីននូវអ្វីែដលេគ គ ល់ថជ “រលកពណ៌ែដលមនចមង យែវង” (long‐wavelength  colors) េនខង
ចុងពណ៌្រកហមៃនវ ិ លគមពន្លឺ ែដលេធ្វីឲយទឹកទេន្លមនពណ៌េខៀវ។ ក ្ត េនះេកីតេឡងីចំេពះទឹកែដលមន
ជេ្រម ក្់របមណ១ឬ២ែម្៉រត។  
 

េយង មករវភិគបឋម ទឹកកនែ់តថ្ល អនុញញ ត្តឲយរុកខជតិមី្រកូទស ន ៍(ល្អិតៗ) ឬ យដុះេលីដីខ ច ់និង
្រសទបប់តទេន្ល ែដលបងកឲយរមឹទេន្លែ្របពណ៌ៃបតង។ យទងំេនះជទូេទ្រតូវបនសំ តេ យចរន្តទឹ
ក។ ប៉ុែន្តេ យ រែតលហូំរទឹកទប ថ នភពសំ តេនះមិនបនេកីតមនេនទេន្លេមគងគកនុងតំបន់ ខន 
ផណុម ឬ មកែន្លងឯេទៀតេនះេទ។ ផទុយមកវញិ យបន្តដុះលូត ស់យ៉ងេ្រចីន។  
 



ករវភិគបនផ្តល់ពត័ម៌នថ លកខខណ្ឌ ទងំេនះ ចនឹងែ្របកនែ់ត ្រកក ់ ្របសិនេបីមនករបង្ហូរជីកសិកមម
ចូលេទកនុងទេន្ល ែដល ចិញច ឹម យឲយកនែ់តលូត ស់េ្រចីនែថមេទៀត។ 
 

េ កបណ្ឌិ ត សូ ម ្របធនម្រន្តីែផនក្រគប្់រគងបរ ិ ថ នMRC ែដលដឹកនកំរវភិគបនមន្រប សនថ៍ 
“បតុភូតទឹកពណ៌េខៀវៃបតង ចនឹង ល លដល់តំបនទ់េន្លេមគងគេផ ងៗេទៀតែដលមនលំហូរទឹកទប។ 
បញ្ហ លំហូរទឹកទប និងកករទេន្ល ចនឹងបងកឲយមនផលបះ៉ពលអ់វជិជមន ដូចែដលបនបង្ហ ញយ៉ងេ្រចីន
េនកនុងរបយករណ៍ៃនករសិក ្រកុម្របឹក របសM់RC។” 
 

ផលបះ៉ពល់ែដល ចេកីតេឡងីរមួមន បែ្រមប្រមួលផលិតភពរបស់ទេន្លកនុងករបេងកីត រឲយបន្រគប់
្រគនស់្រមបស់ត្វ និងកូន្រតីតូចៗ ផលិតភពជីវៈ ្រស្តច្រមុះកនុងទឹក្រតូវបនកតប់នថយ រមួទងំ្រតីេ យ រ
ទឹកែ្របកនែ់តថ្ល ចបស។់ ថ នភពេនះផទុយមកវញិ នឹងបះ៉ពល់ដល់ករ្របមូលផល្រតី និងករ្របកបរបរ
ចិញច ឹមជីវតិរបសស់ហគមកនុង្រសុក។ 
 

ថ នភពទឹកថ្ល កប៏ ្ត លឲយមនកំេណីន យគួរឲយកតស់មគ ល ់ ឬបរមិណ យេ្រចីនេលសីលប។់ 
បងកឲយក្រមិតអុកសុីែសនរ យខពស់ កនុងកំឡុងេពលៃថង ប៉ុែន្តភពរ ំ យមនសភពទបេនេពលយប។់ ថ ន
ភពេនះ ចបះ៉ពល់ដល់ យុជីវតិ្រតីនន េនះេបីេយង មករវភិគ។ 
 
ករវភិគបនបែនថមេទៀតថ ្របសិនេបី ថ នភពទឹកថ្ល េនែតបន្ត កំេណីន យ ចបេងកីតក្រមលពណ៌
ៃបតងកនែ់ត្រកស់ ែដលនឹងែ្របរលួយ និងមនក្លិនមិនល្អ។ េហយី្របសិនេបី ថ នភពេនះែ្របកនែ់ត ្រកក ់
្របេភទែស្លរ ពណ៌ៃបតង (Chlorophyceae) ចែ្របេទជ្របេភទែស្លរពណ៌េខៀវ (Cyanophyceae) ែដល ច
បេងកីត រធតុពុលបះ៉ពល់ដល់សត្វពហនៈនន។  
 

ប៉ុែន្តេ ក ម បនេលីកេឡងីថ “ ថ នភពែបបេនះ ចនឹងមិនេកីតមនេនកនុងទេន្លេមេទ ចេកីត
មនេនតំបនទឹ់កនឹង ឬតំបនែ់ដលរងឥទធពិលទឹកកលពី់ែខ ទឹកខងេ្រកម ែតប៉ុេ ្ណ ះ។” េទះបីជយ៉ង  
េ កបនេ្រកីនរលំឹកថ “្របជពលរដ្ឋគួរែត្របុង្របយត័នកនុងករផ្តល់ទឹកដល់សត្វ ្របសិនេបីទឹកមនពណ៌
ៃបតងខ្ល ងំ។” 
  

េបីេយង មករវភិគ ករេលចេឡងីទឹកពណ៌េខៀវៃបតងកនុងទេន្លេមគងគនេពលបចចុបបនន ចនឹងបន្តរហូត
ដលល់ំហូរទឹកទេន្លេកីនេឡងីវញិ េនេដីមរដូវវស ឆន េំ្រកយ ែដលែតងែតចបេ់ផ្តីមេនចុងែខឧសភ។  ថ ន
ភពេនះក៏ ចនឹងធូរេសបយីវញិផងែដរ ្របសិនេបីមនករបេញចញបរមិណទឹកេ្រចីនពី ងស្តុកទឹកែផនកខង
េលីទេន្លេមគងគ ( នឆង) និងពីទំនប់ រអីគគិសនីននេដីមប្ីរបមូលផ្តុ រធតុកករ និងេធ្វីឲយទឹកទេន្លេមគងគ
មនពណ៌េ ន តវញិ។ 



 

ករពិនិតយ ម នលំហូរទឹករបសM់RC បង្ហ ញថលំហូរទឹកនរដូវ្របងំបនេកីនេឡងីកនុងកំឡុងេពលប៉ុនម ន
ឆន ចុំងេ្រកយេនះ េ យ រករបេញចញទឹកពី ងស្តុកទឹកេដីមបផីលតិអគគិសនី។ 
 

កំណតស់មគ លស់្រមបនិ់ពនធនយក៖  
គណៈកមមករទេន្លេមគងគ គឺជ ថ បន័អន្តររ ្ឋ ភិបល ែដលមនតួនទីជំរុញេលកីកមពស់កិចចពិេ្រគះ

េយបល ់ និងកិចចសហ្របតិបត្តិករថន កតំ់បនេ់នកនុងតំបន់ ងទេន្លេមគងគែខ ទឹកខងេ្រកម ែដល្រតូវបន
បេងកីតេឡងីកនុងឆន  ំ ១៩៩៥ ែផ្អកេទ មកិចច្រពមេ្រពៀងទេន្លេមគងគ រ ង្របេទសកមពុជ វ ៃថ និង                  
េវៀត ម។ ថ បន័េនះ បំេពញតួនទីជេវទិកថន កតំ់បនស់្រមបក់រទូតទឹក កដូ៏ចជ ជមជឈមណ្ឌ ល្របមូល
ផ្តុ ំចំេណះដឹងអំពីករ្រគប្់រគងធនធនទឹក េដីមបកីរអភិវឌ នតំ៍បនេ់នះ ្របកបេ យចីរភព។ 

 
-ចប់- 
 
ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទក់ទង៖ 
េ ក មស សុភ្រក្ត 
ម្រន្ដីទំនក់ទនំងជមួយអនក រព័ត៌មន 
េលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមករទេន្លេមគងគ 
អុីែម៉ល៖ sopheak@mrcmekong.org 
ទូរសពទ៖ +856-21-263263, ភជ ប់បន្ត 4072 
ទូរសពទៃដ៖ +856-20-77779168 
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