
 

ឯកសាររបស់អេកូអាស ៊ី 
 
 
 

អាងទប់ទឹក “កូនអូព ោះពវៀនមាន់ ការចែកចាយមានរបសិទធិភាព និងការររប់ររងទឹក របយុទធរបឆាំង
នឹងវបិត្តិ ការផគត់្ផគងពោយខ្លួនឯង” 

បកចរបពោយ ពលក ពសៀម ស នុ 
 

“ ពៅឆន ាំពនោះទឹកពៅកនុងទាំនប់ទឹក ផាសាក់ែូឡាសិុត្ រ៉ា ក់ចមនចទនចែលអនកអាែព ើញ
រាសាទាក់ចបក ពែើមព ើ និងអាគារចាស់ៗ ទាំងអស់។ វជាវបិត្តិទឹកែ៏ធ្ងន់ធ្ងរចត្ពបើវពៅចត្បនតរ
កនលោះចខ្ពទៀត្ពោយអត់្មានពភលៀងពទ វបិត្តិពនោះនឹងកាន់ចត្ធ្ងន់ធ្ងរពឡើង។ ពោយសារចត្ពយើងអត់្មាន
ទឹកលអ ពយើងមិនអាែសាងសង់ការងារទឹកពឡើយ ពយើងមិនអាែផលិត្ទឹកផឹកាន ទឹកមានសារោះ
សាំខាន់ណាស់ ទាំងការពរបើរាស់ហូបែុកនិងទូពៅ។ ពយើងានពធ្វើយុទធនាការ៩ថ្ងងពីបញ្ហា មួយ រឺ
ទឹក ពោយសារចត្កចនលងខ្លោះអត់្មានទឹកពទសាំរប់ងូត្ឬែាំអិត្អាហារ វពិត្ជាវបិត្តិចមន។ 

 
ពយើងានពៅសុាំទឹកពីអនកែថ្ទ ចត្ពួកពរមិនមានចែរ វបិត្តិពនោះអីក៏ធ្ាំពមលោះ “ ពនោះរឺជា កយសាំែីពែញពី
អនកពៅអាងទឹកផាសាក់ទក់ទងនឹងសាថ នភាពថ្នវបិត្តិទឹកពៅឆន ាំពនោះ។ ពទោះជាយ៉ាងណាក៏ពោយក៏
ពៅមានវធីិ្កនុងការររប់ររងែីរបស់ពយើងចែរពែើមបីពអាយពយើងអាែរស់រនមានជីវតិ្តពីពរគាោះរាំងសងួត្
ែូែពនោះ ពោយការពធ្វើជារាំរកូូនភនាំ អាងរត្ ាំងទឹក និង ចរស” រាំរពូនោះរត្ូវានយកមកអនុវត្តន៍ពៅភូមិ
ណងណូ រសុកពមឿង ពខ្ត្ត សារ៉ាក់បូរ។ី 

 
“សាំរប់ត្ាំបន់ពនោះពពលពនោះពយើងអាែរណនាានថាពយើងអាែរបមូលទឹកាន៣០០% ែាំបូងពីទឹក
ពភលៀង ទីពីរ ពីការបងាូ រពីធារសាស្រសត និងទីបី ទឹកពីរបជាជនចែលមិនានរបមូលវទុក ចែលគាត់្
មិនមានអាត្សតុកទុក។ ករណីពនោះអាែពអាយពយើងបពចេញទឹកនិងចែកចាយទឹកពៅែល់កសិោា ន
ពយើងទាំងមូលាន “ ពលក ប ុនពលម ពៅចកវ 
 
ការពធ្វើចត្កសិកមមរសូវមានន័យថាជាបាំណុល  
កសិកមមែាំរោុះមានន័យថាជីវភាពរស់ពៅមាននិរនតរភាព 
ពលក ប ុនពលម ពៅចកវ រឺជាកូនកសិកររសូវមាន ក់ចែលានពរជើសពរ ើអាជីពជាអនកជាំនួញបនាទ ប់ពី 
គាត់្ានបចេ ប់ការសិកា។ ពោយសារចត្គាត់្មិនអាែនឹងរកានររប់រគាន់ពែើមបីែិចេ ឹមជីវតិ្ គាត់្
ានជាំ ក់បាំណុលពររប់រយ ន់ាត្។ែូពែនោះគាត់្ក៏ានខ្េីលុយពីឪពុករបស់គាត់្ ចែលជាកសិករ



ពរបើរាស់វធីិ្សាស្រសតកសិកមមែាំរោុះ ជាពរែើនពលើកពរែើនសារពែើមបីសងបាំណុលរបស់ គាត់្ រហូត្ែល់
ឪពុកគាត់្ាននិយយពអាយគាត់្ែូរពៅជាកសិករវញិពៅ។ ពលកប ុនពលម ក៏សាំពរែែិត្តពរ ើសយក
ែាំបូនាម នពនោះ ចត្គាត់្ពៅមិនទនពជឿថាកសិកមមអាែជួយគាត់្ពអាយសង បាំណុលានពឡើយ។ គាត់្
ចាប់ពផតើមពោយការសាងសង់រែនាសមព័នធពរគាងពែើមបីោាំែុោះផសតិ្ខ្យង ចែលមិនរត្ូវការការវនិិពយរ
ធ្ាំពឡើយ ពហើយបនតិត្មតងៗគាត់្ចាប់ពផតើមផលិត្ានររបរគាន់កនុងការចែកចាយពៅកនុងត្ាំបន់ ជួយ
កាត់្បនថយថ្ងលចាយវយរបស់គាត់្ រហូត្ែល់មានលុយររប់រគាន់ពហើយពៅសល់លុយសនសាំ ពហើយ
រហូត្ែល់ែុងបចេ ប់ គាត់្អាែសងបាំណុលរបស់គាត់្ាន។ ជីវតិ្ែ៏មានែីរភាពរបស់គាត់្ចាប់ពផតើម
ាន១០ឆន ាំមកពហើយ។ វរឺជាលទធផលថ្នការពធ្វើតាមរនលងរបស់រពោះមហាកសរត្របស់គាត់្ និងឪពុក
របស់គាត់្ ចែលជាអនករាំរែូល់គាត់្ពធ្វើតាម។ 
   
រត្ឡប់ពៅ២៥ឆន ាំមុនពហើយពមើលពៅពលើែីចែលគាត់្មានែាំនួន២០ថ្រ ៉ា ពៅជិត្មជឈមណឌ លអប់រ ាំពសែា
កិែេពែើមបីរបពយជន៍ខ្លួនឯង។ ពនោះជាែីចែលធាល ប់ចត្ពរបើរាស់សាំរប់ោាំរសវូចែលានពរបើរាស់ជី
រីមីជាពរែើនមុខ្  ពពលវមានពភលៀងវនឹងមានទឹកររប់រគាន់ រសូវររប់រគាន់ចែលអាែលក់ានពែើមបី
ជីវតិ្តរស់និងសងបាំណុល ចត្ពបើមានឆន ាំណាចែលរាំងសងួត្វញិ បាំណុលនិងររពឡើង ពួកគាត្កាន់ចត្
ពធ្វើកសិកមម រឺកាន់ចត្ជាំ ក់បាំណុលពរ ែូពែនោះពលក ប ុនពលើ តាវចកវ ចែលជាពមររួសារ ានសាំពរែ
ែិត្ត ប់ជួលែីបចនថមពហើយពផាត ត្សាំខាន់ពៅពលើចត្កាំថ្ររបពយជន៍ចែលានពីែី២០ថ្រ ៉ាចត្ប៉ាុពណាណ ោះ
ចែលគាត់្មាន។ 
គាត់្ានពធ្វើែូពែនោះពោយការសាត ប់ការនិយយពីរទឹសតីកសិកមមងមីពៅ វត្ត មងគលថ្ែផាត់្ថាណា ចែល
រពោះមហាកសរត្របស់គាត់្ានទុកែីពោយចឡកមួយពែើមបីពធ្វើជារាំរសូាំរប់ពគាលការណ៍ពនោះ ពរៀង
រល់ពពលចែលគាត់្ពៅែូលរមួកនុងរពឹតិ្ការណ៍ពនោះ គាត់្ានរត្ឡប់មកផទោះវញិពហើយានចកចរប
រទង់រទយែីរបស់គាត់្ ជាពិពសសរឺការបពងកើត្កចនលងសាំរប់ទឹកចែលអាែទុកានសាំរប់ការពរបើ
រាស់ ពហើយផាល ស់បតូរគាត់្ពីការពធ្វើកសិកមមចត្មួយមុខ្ពៅជាកសិកមមែាំរោុះវញិ។    
  
ការជីកអាងទប់ទឹកទាំងពរៅនិងរក់  សូមពអាយវហូរពៅតាមែីរបស់អនកជុាំវញិ “ កូនអូរែូែជា
ព ោះពវៀនមាន់របស់អនកនឹងផតល់ទឹកពអាយអនកររង់កចនលង  
   
ពោយពរ ោះទឹកពិត្ជាកតាត មានសារោះសាំខាន់ណាស់សាំរប់កសិកមម ការជចជកពៅវត្ត មងគលជ័យ ផា
ថាណា ានពធ្វើពអាយគាត់្សាំពរែែិត្តពរងីកអាងទប់ទឹករបស់គាត់្ធ្ាំពឡើង ពហើយរត្ូវជីកអាងទប់ទឹក
ងមី ពែើមបីពអាយគាត់្មានែីពៅសល់រតឹ្មចត្៤ថ្រ ៉ាប៉ាុពណាណ ោះសាំរប់ពធ្វើកសិកមមមសាំរប់ការពរបើរាស់កនុង
ររួសារ ចត្ពៅពពលចែលគាត់្ជីកអាងទប់ទឹកជាពលើកែាំបូង គាត់្ពៅខ្វោះែាំពណោះែឹងជាពរែើនពហើយ
និងការយល់ែឹងចផនកការជីកអាងទប់ទឹក។ អវីចែលគាត់្ែឹងរឺរត្វូពរបើពររឿងែរកជិកែីែុោះពរកាមរត្ង់



ជាំពៅ៦ពៅ៧ចម៉ារត្ ជារង៤រជុងរទចវង វមានភាពលអររប់រគាន់សាំរប់ការសតកុទឹក ចត្វជាពរឿងហនឹង
ពហើយ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ពរកាយមក ពពលចែលគាត់្ពៅសិកាជាមួយពលកសាស្រសាត ចារយ វវិ៉ាត់្ សាលយ៉ាកាាំងន ពៅមូលនិ
ធិ្កសិធ្មមជាតិ្ គាត់្ានយល់ថាអាងទឹកចែលលអរួរចត្មានលកខណោះែូែជារកឡុកែូែជាមានកនុង
ធ្មមជាតិ្ ែូែជាមានកាំរតិ្ជាំពៅខុ្សៗគាន  ពែើមបីពអាយជីវតិ្ចែលរស់ពៅ ទាំងរកុខជាតិ្និងសត្វ អាែរកីែាំ

របូភាពទី១កចនលងចែលជីកជារបឡាយសាំរប់
យកទឹកពែើមបីបនថយពលបឿនទឹក របូភាពទី២ 
អាងទឹកចែឡមានជាំពៅពផសងគាន សាំរប់រតី្ពង 
របូភាពទី៣ ែីចែលជីអាែពធ្វើជាកូនភនាំសាំរប់
ោាំ ព ើរបូទី៤ ភលឺចរសចែលពលើកពឡើងពែើមបី
ទប់ទឹកនិងោាំែុោះ របូភាពទី៥ រសោះសាំរប់ទប់
ទឹកពទៀងទត់្ 



ពរ ើនខាងកនុងាន ជាំនួសពអាយការពរបើរាស់ចត្ឯងពែើមបីសតុកទឹក។ ពៅពពលចែលគាត់្ពរងីកអាង
ទឹកមតងពទៀត្ ពៅឆន ាំពនោះ គាត់្ានជីកវពអាយរត្ូវនឹងលកខណឌ ថ្នទីកចនលងពៅជុាំវញិពអាយានពរែើន
តាមចែលអាែពធ្វើពៅាន។ 
 
“ទាំហាំែី២០ថ្រ ៉ាពនោះ កាលពីមុនខ្ញុ ាំានជីករបចហល១ថ្រ ៉ា ចែលមានទាំងរបឡាយជុាំវញិកកសិោា នែាំនួន
របចហលជា៣ថ្រ ៉ាចត្មិនានជីកពៅកចនលងែចែលពទ ។ ឆន ាំពនោះខ្ញុ ាំានជីកពរែើនចងមពទៀត្ពរ ោះពយើង
មិនមានទឹកររប់រគាន់ ពរ ោះឆន ាំពនោះពយើងមានពរគាោះរាំងសងួត្។ សូមពមើលទីពនោះ ទឹកចែលពយើងពរបើ
រាស់សាំរប់រកុខជាតិ្និងសត្វ សាំរប់ការពរបើរាស់កនុងររួសារ វានរងឺសងួត្អស់។ វពិត្ជាវបិត្តិ
ធ្ងន់ធ្ងរណាស់។របឡាយកនុងកសិោា ន ទាំងអស់ានរងី ពហើយទឹកកនុងរសោះពៅសល់ចត្១ចម៉ារត្ ពបើវ
អូសបនាល យចត្កនលោះចខ្ពទៀត្ ពបើមិនមានការបងាូ រទឹកពីធារសាស្រសតមកជួយពយើងពទ ពយើងពិត្ជាសាល
ប់។ ពយើងពិត្ជាមិនមានទឹកពរបើរាស់ពទ។ ពយើងមានវធីិ្សាស្រសតឡាត់្រកាាំង ថ្នការរណនាថា
ពយើងពរបើរាស់ទឹកប៉ាុនាម ន ពត្ើទឹកប៉ាុនាម នចែលពយើងពរបើរាស់សាំរប់កសិោា នរសូវ ទឹកប៉ាុនាន ចែល
ពយើងរត្ូវការសាំរប់ការែិចេ ឹមសត្វ រកុខជាតិ្ និងបចនលបងាក  ែូពែនោះ១បលង់និយយថារត្ូវការអាងទប់ទឹក
ជីកពរៅប៉ាុណាណ  រត្ូវការទឹកប៉ាុណាណ ។ 
 
ពៅឆន ាំពនោះពយើងានជីកពីរបលង់ចងមពទៀត្ ពរ ោះពយើងព ើញថាពបើមានពរគាោះរាំងសងួត្ពទៀត្ែូែជាឆន ាំ
មុន នឹងមិនមានទឹកររប់រគាន់សាំរប់អាងទប់ទឹកធ្ាំចត្មួយពនាោះ ែូពែនោះពយើងក៏ជីកចងមពទៀត្ ពែើមបី
ពអាយពយើងអាែមានទឹកចែលពយើងអាែពរបើរាស់ាន ពពញមួយឆន ាំ  រប់ទាំងរែូវណាចែលមិន
មានពភលៀងធាល ក់ ពលកសាស្រសាត ចារយ យ៉ាក និយយថា កនុងែាំនួន៣៦៥ថ្ងង មានចត្៦០ថ្ងងពទចែល
ពភលៀង ពហើយ៣០០ថ្ងងនឹងមិនមានពទ ពហើយគាត់្និយយថា ទឹកនឹងបាំភាយពឡើងនូវែាំហាយទឹកកនុង
កាំរតិ្១ស.មកនុងមួយថ្ងង ែូពែនោះពយើងអាែព ើញថា អាងទប់ទឹកចត្៣ចម៉ារត្នឹងមិនររប់រគាន់ពឡើយ 
ពរ ោះទឹកនឹង ភាយែាំហាយពឡើង។ ែូពែនោះពយើងក៏ានបចនថមអាងទប់ទឹក ពែើមបីពអាយពយើងអាែ
ផគូផគងែាំនយនទឹកចែលរត្ូវការពែើមបីពរបើរាស់កនុងែីរបស់ពយើង។ 
  
អាងងមីរបស់ពយើងមិនមានរងបួនរជងុពទ ែូែជាអាងចាស់។ ពពលចែលខ្ញុ ាំានព ើញអាងទឹករបស់
សាស្រសាត ចារយ យ៉ាក ព ើញការរែនាបលង់របស់ឡាត្រកាាំង ពរមិនានខ្ជោះខាជ យទីកចនលងពឡើយ។ 
ពយើងជីកអាងចែលពមើលពៅែូែជារងែីរបស់ពយើង ពត់្ពពន បត់្ចបន។ ពយើងានោាំបថ្នល និងរកុខ
ជាតិ្ចែលអាែហូបានពៅតាមមាត់្វ ពហើយពរងីកពអាយានធ្ាំតាមអាងបួនរជុងរបស់ពយើង ចត្
ពយើងមិនានខ្ជោះខាជ យទីកចនលងទាំពនរពឡើយ អាងរបស់ពយើងមានរងចវង ពរៅ ពយើងអាែព ើញរតី្
ពង ែូែជារតី្ទីឡាប់យ៉ា  រតី្មាស មិនពងពៅកនុងទឹកពរៅពទ។ 
  



ពួកវរស់ពៅកនុងទឹករក់ មិនពរៅជាង២ចម៉ារត្ពទ ពួកវលូត្លស់ានលអ ពហើយធ្ាំពលឿន ពរ ោះវ
រត្ូវការពងើបនិងែកែពងាើមកនុងទឹកកាំរតិ្ពនោះ។ រកុខជាតិ្កនុងទឹក ចែលមាន ពបើទឹកពរៅពពកពយើងនឹងមិន
មានសាំរប់ហូបពទ វលអានចត្ទប់ទឹក ចត្ពបើពយើងមានអាងចែលរក់ជាង រកុខជាតិ្ទឹកជាពរែើននឹង
លូត្លស់ាន ែូែជាផាន់ោននិងរកុខជាត្វលលិទឹក។វលូត្លស់ានពៅជាំពៅរបចហល១ចម៉ារត្ ពនោះ
មានន័យថាជារបភពអាហារសាំរប់ពយើងពៅកនុងអាងទឹករបស់ពយើង បូកទាំងពួកវមានការការ រ
មិនពអាយមានការែួលពឡើយ ពបើអនកពមើលពៅពលើអាងែាំបូងចែលពយើងជីក វអត់្មានរកុខជាតិ្ែុោះ
លូត្លស់ពទ អត់្មានរត្កួន អវីចែលមានរឺទឹកចត្មាង ចត្ពបើអនកមកពមើលកចនលងចែលរក់ជាង អនក
នឹងព ើញអាហារ ក៏ែូែជាកចនលងពផសងចែលរត្ូវោក់ទឹករបស់ពយើង។ 
  
 
អាងទឹកងមីចែលពយើងជីកមាន៣ជាំពៅ អាងមួយចែលរក់ ១ពៅ១ចម៉ារត្កនលោះ មួយកណាត លមានកាំរតិ្ 
២ពៅ៣ចម៉ារត្ និងមួយពរៅពី៤ពៅ៥ចម៉ារត្ពៅ៨ពៅ៩ចម៉ារត្។ អាងពនោះបាំពពញទឹកពអាយអូរព ោះពវៀន
មាន់ឬអូរតូ្ែៗជាងចែលត្ភាជ ប់វ វផតល់ទឹកែល់រកុខជាតិ្ទាំងអស់ពៅពលើែី អវីសពវយ៉ាងចែលមាន
ពៅកនុងវលចរស សួនែាំណាាំ បលង់ព ើហូបចផល ថ្រពឬសស ីររប់មួយឆន ាំ។ 
 
ក៏ែូែជាទឹកពភលៀង ពហើយនឹងទឺកពីរបឡាយបងាូរ ចែលអាែពអាយពយើងបងាូរពៅកនុងែីរបស់ពយើង
ាន មានរបភពទឹកមួយពទៀត្ចែលពលកប ុនពលមអាែរបមូលពរបើាន ទឹកចែលពរមិនាន
របមូលពៅជុាំវញិែី ទឹកពនោះមានទាំហាំធ្ាំ ធ្ាំែល់ពៅ២ែងថ្នទឹកចែលគាត់្របមូល។ 
   
“សាំរប់ត្ាំបន់ពនោះ ពយើងានរណនាព ើញថាពយើងអាែរបមូលានទឹក៣០០% ែាំបូងទាំហាំថ្នទឹក
ពភលៀងពៅកនុងពខ្ត្តសារ៉ាកបូរែីាំនួន ១២០០ចម៉ារត្រីបកនុងមួយឆន ាំ ទី២ ទឹកពីទាំនប់ចែលពរបងាូ រពៅចផនរ
ទី២ ពហើយទី៣ ទឹកពីមនុសសចែលមិនរបមូលថា ពយើងទទួលានវពៅទីពនោះ ពួកពរមិនមានអាង
សតុកទឹកពទ ែូពែនោះពយើងានយកទឹកទាំងអស់ពៅកាន់ែីរបស់ពយើង។ ពយើងក៏ានជីកពហើយចែរនូវ
របឡាយទឹកពៅខាងពរៅជុាំវញិែីរបស់ពយើង ែូពែនោះពយើងមានរបឡាយទឹកររប់ទីកចនលង។ពទោះជា
យ៉ាងណាក៏ពោយ ែាំបូងទឹករត្ូវចត្ឆ្លងកាត់្របឡាយតូ្ែៗសិនពៅពលើកាលែីរបស់ពយើង ពហើយ
និងរត្ូវានរត្ងយក។ ពយើងពរបើរាស់ពគាលការណ៍ភូមិរ៉ា ក់ ៖ទុកពអាយបីសាែបង្រ្ងាក ប់គាន វ ពយើង
ពរបើរាស់កាំពផាល កសាំរប់ជាែាំពរោះទឹក។ ពហើយអាងទឹកែថ្ទពទៀត្ជាអាងចបបែី ចែលពយើងពរបើែីជា
ភាន ក់ងារត្ាំរងទឹក។ ពយើងក៏បចនថម ទឹកជី(น ้ำหมกัรสจดื) និងបណតូ លពែកសាំរប់ជាមីរកូសររីងគជាពរៀង
រល់២ចខ្មតង ពែើមបីបចនថែល់លកខណឌ ទឹក” ពលកភី ប ុនពលមនិយយ។ 
 
 
 



ពលើកភលឺទាំនប់ពីែី សតកុទឹកទុក ភលឺធ្ាំ បចនលចែលអាែហូបាន 
ក៏ែូែជាការសតកុទឹកពៅកនុងអាងទឹកចែរ វលចរសនិងកូនភនាំក៏អាែរត្ូវានពរបើរាស់ពែើមបីរបមូល
ទឹកចែរ។ 
 “ពៅពពលចែលពយើងអនុវត្តន៍រាំនិត្ងមីជាពលើកែាំបូង ពយើងានចបងចែកែីរបស់ពយើង ពែើមបជីីកអាង
សតុកទឹក សាំរប់ការពធ្វើចរស ោាំបថ្នល ែិចេ ឹមសត្វ និងការរស់ពៅ។ ជាែាំបូងពយើងរិត្ថា អាងរបស់
ពយើងនឹងចផអកពៅពលើទឹកពីធារសាស្រសត ចែលពបើកបងាូ រមកនិងទឹកពភលៀង ចែលអាែពអាយអាងពយើង
ពពញាន ចត្ពៅឆន ាំ២០១១មានទឹកជាំនន់ វានលិែលង់ ទឹកលិែទាំងអស់ហូរពហៀរ ពហើយពយើង
មិនែឹងពោោះរសាយវបិត្តិពនោះពោយរពបៀបណាពឡើយ។ពពលពនោះពៅកនងឆន ាំពនោះ វមិនមានពភលៀងពទ 
ពហើយមិនមានទឹកពទពៅកនុងទាំនប់ទឹក ពោយសារចត្អត់្មានទឹកកនុងទាំបន់ ពរមិនអាែបងាូ រទឹកពអា
យពយើងានពទ ែូពែនោះពយើងរប មមុខ្នឹងពរគាោះរាំងសងួត្ ពហើយកាលពី៣ឆន ាំមុន ខ្ញុ ាំានពរៀនាន
ទក់ទងនឹង ការពធ្វើតាមរនលងរបស់រពោះមហាកសរត្ ចែលពយើងពលើកជាកូនភនាំ អាងទប់ទឹក និងរាំរូ
ចរស។ 
 
អាងទប់ទឹក ការជីកអាងនិងការរិត្រណនាអារស័យពលើត្ាំបន់របស់អនកចែលានពធ្វើចផអកតាម
ពគាលការណ៍របស់ឡាត់្រកាាំង។ អនកអាែយកការពនោះពហើយរណនាថាអនកមានែីប៉ាុនាម ន ពហើយពត្ើ
អនករត្ូវជីកអាងប៉ាុនាន  ពហើយពរៅប៉ាុនាន  ពែើមបីពអាយមានទឹកររប់រគាន់សាំរប់ត្ាំបន់ពិពសសរបស់អនក។ 
ពៅពពលអតី្ត្កាលែីភលឺពលើមានភាពតូ្ែពហើយខ្លី ពហើយានរតឹ្មចត្ជួយែល់រសូវ។ វមិនរត្ូវាន
រិត្សាំរប់ការរកាទឹកទុកពរបើរាស់ពឡើយ ែូពែនោះពយើងចត្ងចត្បូមទឹកែូលពៅកនុងចរសរបស់ពយើង។ 
ចត្ពរកាយមកខ្ញុ ាំានែឹងថា វរត្ូវការធ្ាំជាងពនោះ។ ភលឺរត្ូវចត្ពលើកពអាយាន១ចម៉ារត្ទទឹងនិងកាំពស់១
ចម៉ារត្ ែាំបូងខ្ញុ ាំឆ្ងល់ថាពហត្តអីក៏រត្ូវពលើកខ្ពស់ពមលោះ  
 
ចត្ពរកាយមកខ្ញុ ាំានយល់ពីពគាលការណ៍ ក៏ែូែជាជួយពអាយពយើងអាែរបមូលទឹកពៅកនុងវលចរស 
ការពលើកភលឺពអាយកាន់ចត្ធ្ាំ មានន័យថាពយើងអាែោាំែុោះ បចនលពៅទីពនាោះ ឬរកុខជាតិ្ចែលអាែហូប
ានឬរកុខជាតិ្មានរបពយជន៍ចែលពយើងែង់ោាំ។ ជាំនួសពអាយការពលើកភលឺធ្មមតាចែលអាែជួយទុក
ទឹក ពយើងក៏មានរកុមរកុខជាតិ្ទាំងអស់ពនោះចែរ ចែលនាាំមកនូវរុណរបពយជន៍ែល់ពយើង។ ែូពែនោះពៅ
កនុងចរសមួយពយើងមិនរតឹ្មចត្មានចត្រសូវប៉ាុពណាណ ោះពទ ចត្មានទាំងែាំណាាំពៅពលើភលឺចែរ ពយើងមាន
អាហារ ពហើយពយើងមានែាំណួលអាំឡុងពពល៤ចខ្ចែលពយើងែាំណាយពពលពមើលរសូវរបស់ពយើង។ 
ពយើងានបងវិលែាំណាាំពនោះពៅជាែាំណូល ពយើងពៅពមើលរសូវរបស់ពយើងជាចផនកមួយថ្នអវីចែល
ពយើងានពធ្វើ ពៅពលើភលឺចរសពយើងមានអវីពរែើនជាងរសូវពៅពទៀត្។ 
  
ជាមួយនឹងភលឺខ្ពស់ ពយើងក៏មានកាំរតិ្ទឹកខ្ពស់ចែរ ពមម ែថ្រងមិនលូត្លស់ពទពៅកនុងចរសរបស់ពយើង
ពោយសារវលិែទឹក ែូពែនោះរសូវានលូត្លស់ពឡើង កាន់ចត្ខ្ពស់ពៅៗ ឈានែល់កាំរតិ្ថ្នទឹក 



ែូពែនោះពហើយវជាវធីិ្ែ៏លអមួយកនុងការររប់ររងពមម ចែលមិនែង់ពអាយមាន ពោយមិនចាាំាែ់ាញ់
ថាន ាំសាំលប់ពៅកនុងចរសរបស់ពយើងពទ ពយើងពធ្វើកសិកមមចបបសររីងគ”។ 
 
កចនលងចែលរត្វូពរៀបែាំរត្វូរិត្ែល់ែី ទឹក ខ្យល់ ពភលើង និងមនុសស 
សាំរប់អនកចែលមានែីពួកគាត់្ែង់រែនាពឡើងវញិពែើមបីពអាយគាត់្អាែររប់ររងចាត់្ចែងទឹកពអាយ
មានរបសិទធិភាពនិងការពរបើរាស់ែី ពៅទីពនោះមានពគាលការណ៍មួយែាំនួនចែលចាាំាែ់រត្វូរិត្
ពិចារណា។ 
“ កតាត សាំខាន់ថ្នការទទួលានត្ាំបន់របស់អនករឺ ែី ទឹក ខ្យល់ ពភលើង និងមនុសស។ែី៖ អនករត្ងូអពងកត្
ពមើលថាែីអនកជាែីរបពភទណា ទឹក៖ ពត្ើទឹករបស់អនកហូរពៅែាំណុែណាពៅពលើែីរបស់អនក ពហើយ
ហូរមកពីណា ខ្យល់៖ ពនោះមានសារោះសាំខាន់ណាស់សាំរប់ផទោះរបស់អនក ខ្យល់មកពីពីរទិសពៅ ខ្យល់
មកពីទិសខាងត្បូងព ៀងខាងលិែ បក់ជាពភលៀង និងខ្យល់ពីខាងពជើង ខ្យល់រត្ជាក់ ខ្លោះមកពីទិស
ខាងពជើងព ៀងខាងពកើត្។ ពៅពពលចែលខ្យល់បក់ពីខាងពជើង ពយើងែឹងថាវជាពពលចែលរត្ូវ
រែតូ្កាត់្រសវូ របចហលចខ្ធ្នូ  មករ វនឹងបក់កាំពទែកាំទីរសូវែូលផទោះ ពហើយពយើងពៅវថាជាខ្យល់
រសូវែាំបូង។ របសិនពបើពយើងោាំែុោះរកុខជាតិ្ពៅែាំការ ពហើយសាងសង់ផទោះរបស់ពយើងពៅកនុងទិសពៅ
ពនោះ ពយើងនឹងពពញពោយកាំពទែកាំទីរសូវ។ ឬពបើពយើងសង់ផទោះរបស់ពយើងពៅកចនលងពផសងចែលទទួល
ានពនលឺរពោះអាទិត្យទាំងពីរចផនក ទាំងខាងពកើត្និងខាងលិែ វនឹងពៅត ររប់ពពល។ 
  
“ពភលើងមានន័យថាពនលឺថ្ងង ពឆព ោះពៅខាងពកើត្និងខាងលិែពយើងរួរោាំពែើមព ើ ពៅកចនលងណាចែលពរ
រត្ូវការវ សូមកុាំពអាយផទោះរបស់អនកពៅត ររប់ពពលពនាោះពឡើយ។ ពៅកនងវលចរសរបស់ពយើង ពយើងក៏
អាែោាំពែើមហូបចផលានចែរ ពបើពយើងោាំពៅខាងពកើត្និងខាងលិែ មលប់ថ្នពែើមព ើនិងានែល់ចរស
របស់ពយើង បពងកើត្ជាមលប់រត្ជាក់។ ពបើពយើងោាំពៅខាងត្បួងនិងខាងពជើង ពនលឺរពោះអាទិត្យនិងកាត់្
តាមពីពលើភលឺចរស ពហើយមលប់នឹងមិនអាែានែល់ចរសពឡើយ ែូពែនោះពហើយអនកអាែោាំរកុខជាតិ្ពែើម
ព ើខ្ពស់ទាំងអស់ពៅខាងពជើងនិងត្បូង ចត្ខាងពកើត្និងខាងលិែរួរោាំពែើមព ើទបៗ។ 
 
 “ កតាត សាំាំខាន់រឺមនុសស ការរែនាពរៀបែាំពឡើងរត្វូពអាយានពពញែិត្តមនុសសចែលរស់ពៅទីពនាោះ 
សូមយករទឹសតីពនោះពយើងពមើលថាពត្ើមនុសសរត្ូវការពធ្វើអវី ពហើយរពបៀបណា របសិនពបើពយើងពធ្វើតាម
ការរិត្ទាំងអស់សាំរប់ពួកពរ វមានន័យថា ពរមិនែូលែិត្តកចនលងចែលពយើងរែនាពឡើយ ែូពែនោះវ
រត្ូវរាកែថាកតាត មនុសស មានសារោះសាំខាន់បាំផុត្កនុងែាំពណាមទាំងអស់” ពលក ប ុនពលម និយយ
អាំពីពគាលការណ៍ថ្នការរែនា។ 
 
 
 



ររប់ផទោះរួរចត្មានអាងរងជាែូង ចែលពរអាែរបមូលទឹកានពរែើនែូែជាទាំបន់ទឹកចែរ 
ផលរបពយជន៍ពីការចាត់្ចែងទឹកនិងែីអារស័យពៅពលើពគាលការណ៍ថ្នកូនភនាំ អាងទឹក និងរាំរចូរស 
ពរៅពីការផលិត្ានលទធផលអពហើយ សាំរប់មាេ ស់ែី វនឹងបពងកើត្ានជាលទធផលលអពៅកនុងកាំរតិ្
ត្ាំបន់ចែរ ពហើយនិងថាន ក់ជាតិ្ចែរ។  
 
 ”ការបពងកើត្កូនភនាំ អាងទឹកនិងចរសទាំងអស់ជាទរមង់ថ្នការរកាទឹកទុក។ វនឹងជួយាន
ទាំងទឹកជាំនន់និងពរគាោះរាំងសងួត្។ ពបើមានទឹកជាំនន់ ពយើងអាែបងាូ រទឹកែូលពហើយរកាទុកពៅពលើែី
របស់ពយើង ពយើងមានកចនលងចែលអាែពធ្វើាន ពហើយវនឹងមិនហូរែុោះពហើយប៉ាោះែល់មនុសសពៅ
ាងកក ពបើពយើងអាែអនុវត្តន៍ានជារមួពៅកនុងរាំរពូនោះរបចហលជារប់រយ ន់ែងពៅកនុងអាងទឹក
ផាសាក់ វអាែនឹងពសមើពៅនឹងកាា៉ា សីុពត្ថ្នទាំបន់ផាសាក់។ ពយើងមានទាំនប់ ពោយមិនបាំផាល ញែល់
ថ្រពព ើ ពោយមិនទង្រ្នាទ នែី ពោយមិនពធ្វើពអាយប៉ាោះ ល់ែល់របជាជនសហរមន៍ចែលរស់ពៅពលើ
ែីពនាោះ ពោយគាម នការត្វ៉ារបឆាំងអវីទាំងអស់ ពោយការពរបើរាស់ចត្ែីចែលពយើងមានរសាប់ ពហើយ
អវីបចនថមពទៀត្ ែីចែលពយើងពរបើរាស់សាំរប់វនឹងនាាំមកនូវរបពយជន៍ែល់ពយើង ពបើពយើងអាែពធ្វើ
ានកាន់ចត្ពរែើនជាងពនោះ ពយើងនឹងមានភាពពសមើគាន ពៅនឹងទាំនប់ទឹកែ៏ធ្ាំ ឬក៏អនករបចហលជាពធ្វើអាង
ទប់ទឹកចែលមានទាំហាំមធ្យមាន វពៅចត្ជួយពយើងពអាយរែួផុត្ពីបញ្ហា ធ្ាំៗ ពៅពពលចែលវពភលៀង 
ទឹកនឹងបាំពពញអាងរបស់ពយើង។  
  
“ពរឿងមួយពទៀត្ រទឹសតីពី អាងទឹករងែូងពនោះ ពៅពពលចែលវពភលៀងទឹកនឹងពៅកនុងអាងនីមួយៗ ឬ
អាងែូែថាស ែូែចែលពលកសាស្រសាត ចារយ យ់ក និយយថា ពបើពខ្ត្តសារ៉ាកបូរជីាពខ្ត្តចែលមាន
រងែូែជាែូង ពហើយររប់កចនលងអាែែក់ទឹកាន ខ្លោះពរៅពហើយខ្លោះពទៀត្រក់ អារស័យពៅតាមែី
របស់ពរមាន ក់ៗទឹកនឹងមិនលិែជន់ពទពហើយក៏មិនពនលិែមនុសសពៅាងកកចែរ ចត្ពៅពពលពនោះពយើង
ានបាំពពញអាងរបស់ពយើងអស់ពហើយពែើមបីកាត់្បនថយែីពអាយពៅតិ្ែ ែូពែនោះទឹកហូរពហៀរពៅ
កចនលងចែលទាំនាប ទឹកនឹងហូរពៅតាមអាងនីមួយៗ វនឹងពរងាយ វនឹងសតុកទុកពៅកនុងត្ាំបន់សារ៉ា
ក់បូរ។ី 
 
ត្ាំបន់ចែលពៅពរកាមពយើងនឹងមិនមានប៉ាោះទឺកជាំនន់ពទ ការពនោះអាែពធ្វើានពោយសារចត្ពយើងមាន
អាងទុកទឹកពោយខ្លួនឯងសាំរប់ការពរបើរាស់ពៅពពលពរកាយពទៀត្ ពទោះបីជាអូរ ភលឺចរស ពៅកនុង
វលចរសក៏ពោយ ពទោះបីជាកូនភនាំក៏អាែរបមូលទឹកានចែរ ពោយការោាំកូនព ើពផសងៗ ែូែជាភនាំ 
ពៅពពលចែលមានពភលៀង រសូបយកទឹកពៅកនុងែីរបស់វ ពហើយក៏រជាប់ែូលកនុងែីបនតិែមតងៗ ផាល ស់បតូ
រពៅជាែាំណក់ ពែើមព ើនីមួយៗានបពចេញត្ាំណក់ទឹក មួយត្ាំណក់ៗ ក៏ានកាល យពៅជាសទឹងបឹង
បួរ ពហើយហូរែុោះពៅតាមភូមិ។ 
ការលោះបង់ែីសាំរប់កសិកមមពែើមបទុីកទឹកពៅកនុងទរមង់ជាអាងសតកុទឹក វលចរស និងកូនភនាំ ពរៅពី



វធីិ្ពែើមបីទទួលានទឹកររបរគាន់សាំរប់ខ្លួនឯងពហើយ វក៏ជាវធីិ្មួយចែលអាែពលើកកាំពស់របសិទធិ
ភាពថ្នការររប់ររងទឹកពៅកនុងរបូភាពែ៏ធ្ាំចែរ។ វសមនឹងទទួលានការវនិិពយរចែលកសិកររួរ
រូពិចារណា។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ពបើចាប់អារមមណ៍ សូមែូលពមើលត្ាំបន់ពនោះពហើយសួរនាាំសាំរប់ព័ត៌្មានបចនថម។ ពលកប ុន ពលម 
ពៅចកវ អាែទក់ទងាន ពៅភូមិ ៨៤/២ ភូមិ៧  ុាំណងនូ រសុកពមឿង ពខ្ត្តសារ៉ា ក់បូរ ី១៨០០០ 
ទូរស័ពទ08 9050 1812. 
របូភាព (ពីពលើពៅពរកាម ពឆ្វងពៅសាត ាំ) 
1. អាងទឹកែាំបូងចែលានជីកសាំរប់ការទុកទឹក ជារងបួនរជុង 
2. អាងទឹកបចនថមពទៀត្ចែលានជីកពៅកនុងឆន ាំពនោះ វហូរវលិជុាំវញិជាមួយនឹងលកខណោះែី ពហើយ
មានជាំពៅខុ្សៗគាន  ចែលយកតាមលកខណោះធ្មមជាតិ្ 

របូទី៦និង៧រឺជា ងនិងធុ្ងទឹកសាំរប់ផទោះមានែីតូ្ែ ពហើយរបូទី៨និង៩រឺជាអាងទឹកពធ្វើពីឬសសីបូកសីុ
ម៉ាង់និងទាំនប់ទឹកពែើមបីបងាូរនិងបនថយពលបឿនទឹកហូរ 



3. របឡាយបងាូរទឹកខ័្ណឌ រពុាំែីចែលរបមូលទឹកពីទីជុាំវញិ ក៏ែូែជាជួយកាំណត់្រពាំរបទល់ែីចែរ។ 
4. Chicken guts canals or irrigation ditches help distribute water throughout the property. កូន
អូររងែូែព ោះពវៀនមាន់ ឬធារសាស្រសតជួយចែកចាយទឹកពៅែល់ែីទាំងមូល 
5. ពៅកនុងរបឡាយធារសាស្រសតកចងកបអាែរត្ូវានែិចេ ឹមសាំរប់ការហូបែុកនិងលក់ែូរ ោាំកាំពផាល ក
ពែើមបិពលើកកាំពស់ទឹក ផសតិ្ែាំពបើងក៏អាែរត្វូានរបមូលផលោក់កនុងលអិ 
6. រាំរកូូនភនាំានោាំែាំណាាំបចនលនិងព ើរស់យូរ ផទោះក៏អាែសង់ពៅទីពនោះចែរសាំរប់ជាទីជាំរកពពលមាន
ទឹកជាំនន់ 
7. ពលើកភលឺចរសពអាយានកាំពស់១ចម៉ារត្ ពៅពពលចែលទឹកជន់លិែចរសរបស់អនកពយើងអាែទុកទឹក
ាន 
8. ពៅពពលចែលមានទឹកពលើសលប់ ែាំណាាំបថ្នលនិងពែើមព ើ កសិោា នរបស់អនកនឹងពខ្ៀវរសងាត់្ 
 
ែារកាមរបស់ពលក ប ុន ពលម ពៅចកវ  
1. រសូវ (ពូជែឹកែឺយ) 
2. បថ្នល ែូែជា នពនាង ពមទស 
3.. ធុ្ងអចណត ត្ទឹកសាំរប់ែីចេ ឹមកចងកប 
4. ឬសស ី
5. របឡាយបងាូរទឹកសាំរប់ែាំណាាំព ើហូបចផល ែូែជា មា៉ា ក់រាង ពែក រត្ចបក មានោាំខ្ទឹមពៅែ
ពនាល ោះៗ និងរត្ប់។ 
6. ពរគាងសាំរប់ោាំែុោះផសិត្ខ្យង 
7. ធុ្ងអចណត ត្ទឹកសាំរប់ែិចេ ឹមកចងកប 
8. រទុងមាន់ 
9. អាងមួយពទៀត្ 
10. សួនែាំណាាំសាវ យចែលានពរៀបែាំសាំរប់ការោាំែុោះចែលអាែផតល់វធីិ្សាស្រសតចែលអាែពរៀនាន
ទក់ទងនឹងថាន ាំបូរណនិងពូជនានា។ 
11. ផទោះមួយចែលអាែពរបើរាស់កនុងពគាលបាំណងពរែើនាន 
12..ផទោះ 
13. អាងទឹកមានរងបួនរជងុរទចវង 
14.. របឡាយបងាូរទឹក ឬកូនអូរមានរងែូែព ោះពវៀនមាន់ 
15.. សួនែាំណាាំ ែូែជាថ្សព ថ្សពពខ្ល រត្កូន រមោះពរៅនិងជីរកហម 
16.. អាងទឹក 
17. កូនភនាំចផអកពលើរាំរ ូ


