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ករ យតៃម្លេហតុប៉ះពលគ់ម នស្តង់ ៃនគេ្រមងទនំប់ រ ី
អគគីសនីគំ មកំែហងដលេ់ជគ សនៃនទេន្លេមគងគ 
 
ភនំេពញ កមពុជ – របយករណ៍វភិគថមីមួយរបស់អងគករ WWF បនបង្ហ ញថ ករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ស្រមប់ 
ទំនប់ រអីគគីសនី ដន ហុង បនេធ្វើេឡើងេ យែផ្អកេលើករសិក ែដលមិន្រគប់្រជុងេ្រជយ និងខ្វះលកខណៈស្តង់  
េហើយថ ្របសិនេបើេគឈរេលើករ យតៃម្លេខ យែបបេនះជមូល ្ឋ នេដើមបី ងសង់ទំនប់េនះ ធនធនជលផលៃនទេន្ល 
េមគងគ និង្របជជនចំនួន ៦០ ននក់ ែដលកំពុងរស់េនកនុងតំបន់ៃន ងទេន្លេមគងគខងេ្រកម នឹង្របឈមមុខនឹង 

និភ័យធងន់ធងរ។ 
 
ទំនប់ រអីគគីសនី ដន ហុង មនទី ំងសថិតេនចមង យ្រតឹមែត ១ គីឡូែម៉្រតបុ៉េ ្ណ ះ ខងេលើ្រពំ្របទល់កមពុជ វ េនេលើ 
ដងទេន្លេមគងគ។ ្របសិនេបើ ងសង់ ទំនប់េនះនឹងបិទ្រចកទឹក ហូ៊ ហុង ែដលជ្រចកែតមួយគត់ស្រមប់ ស្រមួលច ចរ 
្រតីស្រមប់េពញមួយឆន ំ។ ករេនះជក ្ត បងកឲយមនករខូចខតជអចិៃ្រន្តយ៍ដល់ធនធនជលផលដ៏សមបូរេនកនុង ង 
ទេន្លេមគងគ ែដលមនតៃម្ល ចេន្ល ះពី ១ពន់ ៤រយ ន ដុ ្ល រ េទដល់ ៣ពន់ ៩រយ ន ដុ ្ល រ កនុងមួយឆន ំ។ 
 
របយករណ៍វភិគរបស់អងគករ WWF ែដលេធើ្វេឡើងេ យអនកជំនញអន្តរជតិែផនកផ្លូវច ចរ្រតី បនរកេឃើញបញ្ហ មួយ 
ចំនួនេនកនុងរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ែដលមនដូចជ វធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវមិនសម្រសប កង្វះភ័ស្តុ ង 
ភ័ស្តុ ងែដលមនលកខណៈមិនចបស់ ស់ ្រពមទំងករផ្តល់អនុ សន៍ពក់ព័នធនឹងករកត់បនថយេហតុប៉ះពល់ ែដល 
គម នអំណះអំ ងបញជ ក់អំពី្របសិទធិភព។ បញ្ហ ចំបងៗ មនដូចជកំហុសព័ត៌មន ស្តីអំពី ទី ំងភូមិ ្រស្តៃនទំនប់ 
េអកូឡួសីុ និងសហគមន៍ែដលរស់េនជំុវញិតំបន់ ែដលទំងេនះបនបង្ហ ញឲយេឃើញចបស់អំពីកង្វះខតព័ត៌មន និងករ 
យល់ដឹងអំពីតំបន់ និងបរបិទៃនតំបន់េនះ េបើេទះបីជេគបនសិក រចួេហើយក៏េ យ។ 
 
េ ក ឈតិ សំ ត នយកអងគករ WWF កមពុជមន្រប សន៍ថ ៖ “ករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ ននិងសងគម
របស់ទំនប់ រអីគគីសនី ដន ហុង ្រតូវែតេធ្វើេឡើងេ យតម្ល ភព និងេ យឈរេលើមូល ្ឋ នវទិយ ្រស្តចបស់ ស់ 
គឺ មន រៈសំខន់ ស់េដើមបីធនឲយមនករសិក  និងពិចរ េ យល្អិតល្អន់អំពី និភ័យននែដលគំ មកំែហង 
ដល់្របជជន ធនធនធមមជតិ និងសត្វៃ្រពរស់េនកនុងតំបន់ៃន ងទេន្លេមគងគខងេ្រកម។ ទំងេនះេហើយ ជទិដ្ឋភព 
សំខន់ៗែដលេគ្រតូវ ក់បញចូ លកនុងករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ ន។ ករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ នៃនទំនប់ ដន 

ហុងមិនបន ក់បញចូ លស្រមប់ករសិក អំពីក្តីបរមភពក់ព័នធនឹងតំបន់អន្តរ្រពំ្របទល់ មិនបនបង្ហ ញនូវទិននន័យចំបច់ 
ក៏ដូចជមនកង្វះខតនូវព័ត៌មនសំខន់ៗមួយចំនួន ែដលទក់ទងេទនឹងេហតុប៉ះពល់ៃនទំនប់ រអីគគីសនី េហតុដូេចនះ 
េហើយេគមិន ចទទួល គ ល់ករ យតៃម្លេនះ ថជ ករសិក ែបបវទិយ ្រស្តបនេទ។” 
 
េគលករណ៍ែណនំបថមរបស់គណៈកមម ធិករទេន្លេមគងគ ពក់ព័នធនឹងករេសនើគេ្រមងទំនប់ រអីគកីសនី េនកនុង ងទេន្ល 
េមគងគខងេ្រកម បនែចងថ គេ្រមង្រតូវធនថ ៩៥ ភគរយ ៃន្របេភទ្រតីទំងអស់ ចេធ្វើច ចរឆ្លងកត់ មផ្លូវ្រតីៃន 
ទំនប់េនះ។ ករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ នមិនបនបង្ហ ញនូវភស្តុ ង មួយ ែដលបញជ ក់ថទំនប់េនះ ចបំេពញនូវ 



 

ល័កខខ័ណ្ឌ េនះបនេទ។ េទះបីជេនកនុងកលៈេទសៈក្រមមួយ ែដលច ចរ្រតីមនករថយចុះេ្រចើនបំផុត្រតឹមែត ៥ ភគរយ 
ក៏ចំនួនេនះេនែតជករបត់បង់នូវផល្របេយជន៍េសដ្ឋកិចច្របចំឆន ំដ៏ធំេធងចំេពះប ្ត ្របេទសៃន ងទេន្លេមគងគ ែដល 
កំពុងទទួល្របេយជន៍ពីធនធនជលផលទឹក បដ៏សមបូរែបបេនះ។ 
 
េ ក ឈតិ សំ ត បនបន្តថ ៖ “ករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ នបននិយយថទំនប់ ដន ហុង នឹងមិនប៉ះពល់ 
ធងន់ធងរដល់ធនធនជលផលេឡើយ ក៏បុ៉ែន្ត មិនបនបង្ហ ញភស្តុ ងវទិយ ្រស្ត មួយេដើមបីបញជ ក់អំពីករអះ ងេនះ 
េឡើយ។ ជវធិនករមួយេដើមបីស្រមួលច ចរ្រតីឆ្លងកត់ មទំនប់ ករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ ន បនេសនើករេ្របើ្របស់ 
្របព័នធជេណ្តើ រយន្តសំ ប់ចប់្រតី្របេភទមឌធំ េហើយដឹកជញជូ នពួក ពីខងេ្រកមទំនប់េទែផនកមខ ងេទៀតៃនទំនប់ បុ៉ែន្តមិន 
បនផ្តល់ករសិក សម្រសបេដើមបីគំ្រទករេសនើេនះេឡើយ។ បែនថមពីេលើេនះេទៀត ្របព័នធែបបេនះមិនធ្ល ប់បនេគអនុវត្តពីមុន 
េឡើយេនតំបន់ សីុ េគនយ៍ ឬក៏េនកនុងតំបន់ទេន្លេមគងគ ែដលជទីជ្រមកស្រមប់ ្រតី ជ ជ្របេភទ្រតីកំពុងទទួលរងេ្រគះ 
ថន ក់ជិតផុតពូជបំផុត។ ្រតីេនះ ចធំធត់ រហូតមន្របែវង ៣ ែម៉្រត និងមន ទមងន់ រហូតដល់ ៣០០ គីឡូ្រកម។” 
 
ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់សងគមស្រមប់គេ្រមងដន ហុង មិនបន ក់បញចូ លភូមិសំខន់ៗែដលនឹង ចទទួលរងផល 
ប៉ះពល់ េទកនុងករសិក របស់ខ្លួនេទ េ យមិនបន ក់ចូលកនុងករពិចរ  ឬមិនបនពិេ្រគះេយបល់ជមួយពួកេគ 
េឡើយ។ ែផនករកនុងករ ម នេហតុប៉ះពល់ចំេពះ្របជជន និងបរ ិ ថ នេនមនភពទន់េខ យ និងមិនចបស់ ស់ 
េហើយ ្របែហលជនឹងមិន ចផ្តល់សញញ សននទន់េពលេវ េនេពលែដលបញ្ហ េកើតេឡើងេនះេទ។ គេ្រមងទំនប់េនះ 
មិនមនែផនករជំនួយ មួយេឡើយស្រមប់េគយកមកេ្របើ្របស់ េនកនុងករណីែដលវធិនករកត់បនថយេហតុប៉ះពល់ 
ែដលេគបនេសនើទទួលប ជ័យេនះ។ 
 
េ ក Marc Goichot ្របធនកមមវធីិ្រគប់្រគងនិរន្តរភព រអីគគីសនី និង ងទេន្លៃនអងគករ WWF ្របចំម តំបន់េមគងគ 
មន្រប សន៍ថ ៖ “ករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ នមិនមនមូល ្ឋ នវទិយ ្រស្ត និងបនេសនើេយបល់ែដលមិន ច 
ទុកចិត្តបន។ ្រកុមហុ៊នេម គ េហ្វើស ្រកុមអនក ងសង់ទំនប់ និងរ ្ឋ ភិបលៃនប ្ត ្របេទសៃនដងទេន្លេមគងគ ជអនកទទួល 
ខុស្រតូវកនុងករធនថ ពួកេគនឹងមិនបន្តដំេណើ រករគេ្រមងមួយេនះ េ យែផ្អកេលើករសិក  ែដលគម នលកខណៈវទិយ 

្រស្តែបបេនះេឡើយ។ េយើងសូមអំពវនវយ៉ងទទួចដល់ភគីពក់ព័នធទំងអស់ ែដលនឹងេទចូលរមួកនុងកិចច្របជំុ ែផនក 
បេចចកេទស ថន ក់រ ្ឋ ភិបល ស្រមប់ពិនិតយេមើល រេឡើងវញិនូវ ល់របយករណ៏សិក របស់គេ្រមង នេពលខងមុខ 
ឆប់ៗេនះ ែដលេរៀបចំេឡើងេ យរ ្ឋ ភិបល វ ឲយពិចរ េលើបញ្ហ ទំងអស់េនះយ៉ងម៉ត់ចត់បំផុត។” 
 
អងគករ WWF សូមអំពវនវឲយផ្អ កករ ងសង់ទំនប់ រអីគគីសនី ដន ហុង េដើមបីរង់ចំរហូតដល់មនករសិក  ែបប 
វទិយ ្រស្តជក់ ក់ ល្អិតល្អន់ និងេធ្វើេឡើងេ យអនកសិក ឯក ជយចប់សព្វ្រគប់សិន េ យ្រតូវែត ក់បញចូ លជ ច់ខត 
េទកនុងនីតិវធីិនូវករពិេ្រគះេយបល់្របកបេ យតម្ល ភពជមួយរ ្ឋ ភិបល ថ ប័នអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងប ្ត  
សហគមន៍ ែដលជអនកនឹងទទួលរងផលប៉ះពល់េចញពីករ ងសង់ទំនប់េនះ។ 
 
ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទក់ទង៖  
េ ក េទព អ ន រទិធ ្របធន រព័ត៌មននិងកិចចករ ធរណៈៃនអងគករ WWF កមពុជ, ទូរស័ពទេលខ៖ +855 23 218 034, 
អីុែម៉ល: asnarith.tep@wwfgreatermekong.org 
 
េដើមបីទញយករបយករណ៍សេងខប សូមចូលេទកន់៖ 



 

 របយករណ៍វភិគរបស់អងគករ WWF េលើករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ នៃនទំនប់ រអីគគីសនី ដន ហុង 
http://assets.panda.org/downloads/wwf_s_scientific_review_on_don_sahong_eia_final.pdf  

 េសចក្តីសេងខបៃនករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ ន 
http://assets.panda.org/downloads/don_sahong_dam___eia_brief_final.pdf  

 
េដើមបីទញយករបូថត សូមចូលេទកន់៖ https://photos.panda.org/gpn/external?albumId=4513 
 
 
 
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. 


