ឯកសាររបស់អេកូអាស៊ី

អាងទប់ទឹក “កូនអូព

ោះពវៀនមាន់ ការចែកចាយមានរបសិទិភា
ធ ព និងការររប់ររងទឹក របយុទរធ បឆាំង
នឹងវ ិបត្តិ ការផគត្់ផង
គ ពោយខ្លនឯង”
ួ

បកចរបពោយ ពលក ពសៀម សន
ុ
“

ពៅឆនាំពនោះទឹ កពៅកនុងទាំនប់ទឹក

រាសាទាក់ ចបក ពែើមព

ផាសាក់ ែូឡាសុិត្

រ៉ា ក់ ចមនចទនចែលអនកអាែព

ើញ

ើ និ ងអាគារចាស់ៗ ទាំងអស់។ វជាវ ិបត្តិទឹកែ៏ធ្ន
ង ់ ធ្រង ចត្ពបើវពៅចត្បនតរ

កនលោះចខ្ពទៀត្ពោយអត្់ មានពភលៀងពទ វ ិបត្តិពនោះនឹ ងកាន់ ចត្ធ្ងន់ធ្រង ពឡើង។ ពោយសារចត្ពយើងអត្់ មាន
ទឹ កលអ ពយើងមិនអាែសាងសង់ ការងារទឹកពឡើយ ពយើងមិនអាែផលិត្ទឹកផឹកាន ទឹកមានសារោះ
សាំខាន់ ណាស់ ទាំងការពរបើ រាស់ហូបែុកនិងទូពៅ។ ពយើងានពធ្វើយុទធនាការ៩ថ្ងងពីបញ្ហ
ា មួ យ រឺ
ទឹ ក ពោយសារចត្កចនលងខ្លោះអត្់ មានទឹកពទសាំរប់ងូត្ឬែាំអិត្អាហារ វពិត្ជាវ ិបត្តិចមន។
ពយើងានពៅសុាំទឹកពីអក
ន ែថ្ទ ចត្ពួកពរមិនមានចែរ វ ិបត្តិពនោះអីក៏ធ្ាំពមលោះ “ ពនោះរឺជា

កយសាំែីពែញពី

អនកពៅអាងទឹ កផាសាក់ ទក់ ទងនឹងសាថនភាពថ្នវ ិបត្តិទឹកពៅឆនាំពនោះ។ ពទោះជាយ៉ា ងណាក៏ ពោយក៏
ពៅមានវ ិធ្ី កុងការររប់
ន
ររងែីរបស់ពយើងចែរពែើមបីពអាយពយើងអាែរស់រនមានជីវ ិត្តពីពរគាោះរាំងសងត្
ួ
ែូ ែពនោះ ពោយការពធ្វើជារាំ រក
ូ ូ នភនាំ អាងរត្

ាំងទឹក និ ង ចរស” រាំ រពូ នោះរត្ូវានយកមកអនុវត្តន៍ពៅភូ មិ

ណងណូ រសុកពមឿង ពខ្ត្ត សារ៉ា ក់បូរ ី។

“សាំរប់ត្ាំបន់ ពនោះពពលពនោះពយើងអាែរណនាានថាពយើងអាែរបមូ លទឹកាន៣០០% ែាំ បូងពីទឹក
ពភលៀង ទី ពីរ ពី ការបងាូរពី ធារសាស្រសត និ ងទីបី ទឹ កពី របជាជនចែលមិ នានរបមូលវទុក ចែលគាត្់

មិ នមានអាត្សតុកទុក។ ករណីពនោះអាែពអាយពយើងបពចេញទឹ កនិ ងចែកចាយទឹកពៅែល់កសិោាន
ពយើងទាំងមូ លាន “ ពលក បុ នពលម ពៅចកវ
ការពធ្វើចត្កសិកមមរសូវមានន័យថាជាបាំណុល
កសិកមមែាំរោះ
ុ មានន័ យថាជីវភាពរស់ពៅមាននិ រនតរភាព
ពលក បុនពលម ពៅចកវ រឺ ជាកូ នកសិកររសូវមានក់ ចែលានពរជើ សពរ ើអាជីពជាអនកជាំ នួញបនាទប់ពី
គាត្់ ានបចេប់ ការសិកា។ ពោយសារចត្គាត្់ មិនអាែនឹងរកានររប់ រគាន់ ពែើ មបីែិចេឹមជីវ ិត្ គាត្់
ានជាំ

ក់ បាំណុលពររប់ រយ

ន់ ាត្។ែូពែនោះគាត្់ ក៏ានខ្េីលុយពី ឪពុ ករបស់គាត្់ ចែលជាកសិករ

ពរបើរាស់វ ិធ្ីសាស្រសតកសិកមមែាំរោះ
ុ ជាពរែើនពលើកពរែើ នសារពែើមបីសងបាំ ណុលរបស់ គាត្់ រហូត្ែល់

ឪពុកគាត្់ ាននិ យយពអាយគាត្់ ែូរពៅជាកសិករវ ិញពៅ។ ពលកបុ នពលម ក៏ សាំពរែែិត្តពរ ើសយក
ែាំ បូនាមនពនោះ ចត្គាត្់ ពៅមិនទនពជឿថាកសិកមមអាែជួ យគាត្់ ពអាយសង បាំ ណុលានពឡើយ។ គាត្់

ចាប់ ពផតើមពោយការសាងសង់ រែនាសមព័នធពរគាងពែើមបីោាំែុោះផសិត្ខ្យង ចែលមិនរត្ូវការការវ ិនិពយរ
ធ្ាំ ពឡើយ ពហើយបនតិត្មតងៗគាត្់ ចាប់ ពផតើមផលិត្ានររបរគាន់កុងការចែកចាយពៅកន
ន
ុងត្ាំបន់ ជួ យ
កាត្់ បនថយថ្ងលចាយវយរបស់គាត្់ រហូត្ែល់មានលុយររប់រគាន់ពហើយពៅសល់លុយសនសាំ ពហើយ

រហូត្ែល់ែុងបចេប់ គាត្់ អាែសងបាំ ណុលរបស់គាត្់ ាន។ ជី វ ិត្ែ៏ មានែី រភាពរបស់គាត្់ចាប់ ពផតើម
ាន១០ឆនាំមកពហើយ។ វរឺ ជាលទធផលថ្នការពធ្វើតាមរនលងរបស់រពោះមហាកសរត្របស់គាត្់ និងឪពុក
របស់គាត្់ ចែលជាអនករាំ រែ
ូ ល់គាត្់ ពធ្វើតាម។
រត្ឡប់ពៅ២៥ឆនាំមុនពហើយពមើ លពៅពលើែីចែលគាត្់ មានែាំ នួន២០ថ្រ ៉ា ពៅជិ ត្មជឈមណឌលអប់ រ ាំពសែា
កិ ែពេ ែើមបីរបពយជន៍ ខ្ួនឯង។
ល

ពនោះជាែី ចែលធាលប់ចត្ពរបើ រាស់សាំរប់ ោាំរសូវចែលានពរបើរាស់ជី

រី មីជាពរែើនមុ ខ្ ពពលវមានពភលៀងវនឹ ងមានទឹកររប់ រគាន់ រសូវររប់ រគាន់ ចែលអាែលក់ ានពែើមបី
ជី វ ិត្តរស់និងសងបាំ ណុល ចត្ពបើ មានឆនាំណាចែលរាំងសងត្វ
ួ ិញ បាំ ណុលនិងររពឡើង ពួកគាត្កាន់ ចត្
ពធ្វើកសិកមម រឺ កាន់ចត្ជាំ
ែិ ត្ត

ក់ បាំណុលពរ ែូ ពែនោះពលក បុ នពលើ តាវចកវ ចែលជាពមររួសារ ានសាំពរែ

ប់ជួលែីបចនថមពហើយពផាតត្សាំខាន់ពៅពលើចត្កាំ ថ្ររបពយជន៍ ចែលានពីែី២០ថ្រ ៉ាចត្ប៉ាុ ពណាណោះ

ចែលគាត្់ មាន។
គាត្់ ានពធ្វើែូពែនោះពោយការសាតប់ ការនិ យយពី រទឹ សីក
ត សិកមមងីពម ៅ វត្ត មងគលថ្ែផាត្់ ថាណា ចែល
រពោះមហាកសរត្របស់គាត្់ានទុកែីពោយចឡកមួ យពែើមបីពធ្វើជារាំរស
ូ ាំរប់ ពគាលការណ៍ពនោះ
រល់ពពលចែលគាត្់ ពៅែូលរួមកនុងរពឹត្ិការណ៍ពនោះ
រទង់ រទយែីរបស់គាត្់

ពរៀង

គាត្់ ានរត្ឡប់ មកផទោះវ ិញពហើយានចកចរប

ជាពិ ពសសរឺ ការបពងកើត្កចនលងសាំរប់ទឹកចែលអាែទុកានសាំរប់ ការពរបើ

រាស់ ពហើយផាលស់បូរគាត្់
ត
ពីការពធ្វើកសិកមមចត្មួ យមុខ្ពៅជាកសិកមមែាំរោះ
ុ វ ិញ។

ការជីកអាងទប់ទឹកទាំងពរៅនិងរក់ សូមពអាយវហូរពៅតាមែីរបស់អក
ន ជុាំវ ិញ “ កូនអូរែូែជា
ព

ោះពវៀនមាន់របស់អក
ន នឹងផតលទ
់ ឹកពអាយអនកររង់កចនលង

ពោយពរ

ោះទឹកពិ ត្ជាកតាតមានសារោះសាំខាន់ ណាស់សាំរប់កសិកមម ការជចជកពៅវត្ត មងគលជ័ យ ផា

ថាណា ានពធ្វើពអាយគាត្់សាំពរែែិ ត្ព
ត រងីកអាងទប់ទឹករបស់គាត្់ធ្ាំពឡើង ពហើយរត្ូវជី កអាងទប់ទឹក
ងមី

ពែើ មបីពអាយគាត្់ មានែី ពៅសល់រត្ឹ មចត្៤ថ្រ ៉ាប៉ាុ ពណាណោះសាំរប់ ពធ្វើកសិកមមមសាំរប់ ការពរបើ រាស់កុង
ន

ររួសារ ចត្ពៅពពលចែលគាត្់ ជីកអាងទប់ ទឹកជាពលើកែាំបូង គាត្់ ពៅខ្វោះែាំពណោះែឹ ងជាពរែើនពហើយ
និ ងការយល់ែឹងចផនកការជីកអាងទប់ទឹក។ អវីចែលគាត្់ ែឹងរឺរត្ូវពរបើ ពររឿងែរកជិកែីែុោះពរកាមរត្ង់

ជាំ ពៅ៦ពៅ៧ចម៉ារត្ ជារង៤រជុងរទចវង វមានភាពលអររប់រគាន់ សាំរប់ ការសតកទឹ
ក ចត្វជាពរឿងហនឹង
ុ
ពហើយ។

រូបភាពទី ១កចនលងចែលជីកជារបឡាយសាំរប់
យកទឹកពែើមបីបនថយពលបឿនទឹក រូបភាពទី២
អាងទឹកចែឡមានជាំពៅពផសងគានសាំរប់រត្ីពង
រូបភាពទី ៣ ែីចែលជីអាែពធ្វើជាកូនភនាំសាំរប់
ោាំ ព

ើ រប
ូ ទី ៤ ភលឺចរសចែលពលើកពឡើងពែើមបី

ទប់ទឹកនិងោាំែុោះ រូបភាពទី៥ រសោះសាំរប់ទប់
ទឹកពទៀងទត្់

ពរកាយមក ពពលចែលគាត្់ ពៅសិកាជាមួ យពលកសាស្រសាតចារយ វ ិវ៉ា ត្់ សាលយ៉ា កាាំងន ពៅមូ លនិ
ធ្ិ កសិធ្មមជាត្ិ

គាត្់ ានយល់ថាអាងទឹកចែលលអរួរចត្មានលកខណោះែូែជារកឡុកែូែជាមានកនុង

ធ្មមជាត្ិ ែូ ែជាមានកាំ រ ិត្ជាំពៅខ្ុ សៗគាន ពែើមបីពអាយជីវ ិត្ចែលរស់ពៅ ទាំងរុកខជាត្ិ និងសត្វ អាែរ ីកែាំ

ពរ ើនខាងកនុងាន ជាំ នួសពអាយការពរបើរាស់ចត្ឯងពែើ មបីសុកទឹ
ត ក។ ពៅពពលចែលគាត្់ពរងី កអាង

ទឹ កមតងពទៀត្ ពៅឆនាំពនោះ គាត្់ ានជី កវពអាយរត្ូវនឹងលកខណឌថ្នទីកចនលងពៅជុាំវ ិញពអាយានពរែើន
តាមចែលអាែពធ្វើពៅាន។

“ទាំ ហាំែី២០ថ្រ ៉ាពនោះ កាលពី មុនខ្ញុាំានជីករបចហល១ថ្រ ៉ា ចែលមានទាំងរបឡាយជុាំ វ ិញកកសិោានែាំនួន
របចហលជា៣ថ្រ ៉ាចត្មិនានជីកពៅកចនលងែចែលពទ ។ ឆនាំពនោះខ្ញុាំានជីកពរែើ នចងមពទៀត្ពរ
មិ នមានទឹកររប់ រគាន់ ពរ

ោះពយើង

ោះឆនាំពនោះពយើងមានពរគាោះរាំងសងួត្។ សូមពមើ លទីពនោះ ទឹ កចែលពយើងពរបើ

រាស់សាំរប់រក
ុ ខជាត្ិ និងសត្វ សាំរប់ ការពរបើរាស់កុ ងររួ
ន
សារ វានរ ឺងសងួត្អស់។ វពិ ត្ជាវ ិបត្តិ
ធ្ងន់ធ្ងរណាស់។របឡាយកនុងកសិោាន ទាំងអស់ានរ ីង ពហើយទឹ កកនុងរសោះពៅសល់ចត្១ចម៉ារត្ ពបើ វ

អូ សបនាលយចត្កនលោះចខ្ពទៀត្ ពបើ មិនមានការបងាូរទឹ កពី ធារសាស្រសតមកជួ យពយើងពទ ពយើងពិត្ជាសាល
ប់ ។ ពយើងពិ ត្ជាមិនមានទឹ កពរបើរាស់ពទ។ ពយើងមានវ ិធ្ីសាស្រសតឡាត្់ រកាាំង ថ្នការរណនាថា
ពយើងពរបើ រាស់ទឹកប៉ាុ នាមន

ពត្ើ ទឹកប៉ាុ នាមនចែលពយើងពរបើរាស់សាំរប់ កសិោានរសូវ

ទឹ កប៉ាុ នានចែល

ពយើងរត្ូវការសាំរប់ ការែិចេឹមសត្វ រុកខជាត្ិ និ ងបចនលបងាក ែូ ពែនោះ១បលង់និយយថារត្ូវការអាងទប់ទឹក
ជី កពរៅប៉ាុណាណ រត្ូវការទឹកប៉ាុ ណាណ។

ពៅឆនាំពនោះពយើងានជីកពីរបលង់ចងមពទៀត្ ពរ

ោះពយើងព

ើញថាពបើ មានពរគាោះរាំងសងួត្ពទៀត្ែូ ែជាឆនាំ

មុ ន នឹ ងមិនមានទឹ កររប់ រគាន់ សាំរប់ អាងទប់ទឹកធ្ាំចត្មួ យពនាោះ ែូ ពែនោះពយើងក៏ជីកចងមពទៀត្ ពែើមបី
ពអាយពយើងអាែមានទឹ កចែលពយើងអាែពរបើ រាស់ាន ពពញមួ យឆនាំ

រប់ទាំងរែូវណាចែលមិ ន

មានពភលៀងធាលក់ ពលកសាស្រសាតចារយ យ៉ា ក និ យយថា កនុងែាំ នួន៣៦៥ថ្ងង មានចត្៦០ថ្ងងពទចែល
ពភលៀង ពហើយ៣០០ថ្ងងនឹងមិ នមានពទ ពហើយគាត្់និយយថា ទឹ កនឹ ងបាំ ភាយពឡើងនូ វែាំ ហាយទឹ កកនុង
កាំ រ ិត្១ស.មកនុងមួ យថ្ងង
ពរ

ែូ ពែនោះពយើងអាែព

ើញថា

អាងទប់ទឹកចត្៣ចម៉ា រត្នឹងមិនររប់រគាន់ពឡើយ

ោះទឹកនឹង ភាយែាំ ហាយពឡើង។ ែូ ពែនោះពយើងក៏ានបចនថមអាងទប់ទឹក ពែើ មបីពអាយពយើងអាែ

ផគូផគងែាំនយនទឹកចែលរត្ូវការពែើមបីពរបើរាស់កុ ងែី
ន របស់ពយើង។

អាងងមីរបស់ពយើងមិនមានរងបួ នរជុងពទ ែូ ែជាអាងចាស់។ ពពលចែលខ្ញុាំានព
សាស្រសាតចារយ យ៉ា ក ព

ើញអាងទឹករបស់

ើញការរែនាបលង់របស់ឡាត្រកាាំង ពរមិ នានខ្ជោះខាជយទី កចនលងពឡើយ។

ពយើងជីកអាងចែលពមើ លពៅែូ ែជារងែី របស់ពយើង ពត្់ពពន បត្់ ចបន។ ពយើងានោាំបថ្នល និ ងរុកខ

ជាត្ិ ចែលអាែហូបានពៅតាមមាត្់វ ពហើយពរងីកពអាយានធ្ាំ តាមអាងបួនរជុងរបស់ពយើង ចត្
ពយើងមិនានខ្ជោះខាជយទី កចនលងទាំ ពនរពឡើយ អាងរបស់ពយើងមានរងចវង ពរៅ ពយើងអាែព
ពង ែូែជារត្ីទីឡាប់ យ៉ា រត្ី មាស មិ នពងពៅកនុងទឹកពរៅពទ។

ើញរត្ី

ពួ កវរស់ពៅកនុងទឹករក់ មិ នពរៅជាង២ចម៉ារត្ពទ ពួ កវលូត្លស់ានលអ ពហើយធ្ាំ ពលឿន ពរ

ោះវ

រត្ូវការពងើបនិ ងែកែពងាើមកនុងទឹ កកាំ រ ិត្ពនោះ។ រុកខជាត្ិកុ ងទឹ
ន ក ចែលមាន ពបើ ទឹកពរៅពពកពយើងនឹងមិន
មានសាំរប់ ហូបពទ វលអានចត្ទប់ ទឹក ចត្ពបើ ពយើងមានអាងចែលរក់ ជាង រុកខជាត្ិទឹកជាពរែើ ននឹង

លូត្លស់ាន ែូ ែជាផាន់ ោននិ ងរុកខជាត្វលលិទឹក។វលូត្លស់ានពៅជាំ ពៅរបចហល១ចម៉ារត្ ពនោះ
មានន័ យថាជារបភពអាហារសាំរប់ ពយើងពៅកនុងអាងទឹករបស់ពយើង
មិ នពអាយមានការែួ លពឡើយ

បូកទាំងពួកវមានការការ

ពបើអនកពមើ លពៅពលើអាងែាំបូងចែលពយើងជី ក

រ

វអត្់ មានរុកខជាត្ិែុោះ

លូត្លស់ពទ អត្់ មានរត្កួ ន អវីចែលមានរឺ ទឹកចត្មាង ចត្ពបើអនកមកពមើ លកចនលងចែលរក់ ជាង អនក
នឹ ងព

ើញអាហារ ក៏ ែូែជាកចនលងពផសងចែលរត្ូវោក់ទឹករបស់ពយើង។

អាងទឹកងមីចែលពយើងជី កមាន៣ជាំ ពៅ អាងមួ យចែលរក់ ១ពៅ១ចម៉ា រត្កនលោះ មួ យកណា
ត លមានកាំ រ ិត្
២ពៅ៣ចម៉ា រត្ និងមួ យពរៅពី ៤ពៅ៥ចម៉ា រត្ពៅ៨ពៅ៩ចម៉ា រត្។ អាងពនោះបាំ ពពញទឹ កពអាយអូ រព

ោះពវៀន

មាន់ ឬអូ រត្ូ ែៗជាងចែលត្ភាជប់ វ វផតល់ទឹកែល់រក
ុ ជា
ខ ត្ិ ទាំងអស់ពៅពលើែី អវីសពវយ៉ាងចែលមាន
ពៅកនុងវលចរស សួនែាំណាាំ បលង់ព
ក៏ ែូែជាទឹកពភលៀង
ាន

ើ ហូបចផល ថ្រពឬសសី ររប់ មួយឆនាំ។

ពហើយនឹ ងទឺ កពី របឡាយបងាូរ

ចែលអាែពអាយពយើងបងាូរពៅកនុងែី របស់ពយើង

មានរបភពទឹកមួយពទៀត្ចែលពលកបុនពលមអាែរបមូ លពរបើ ាន

ទឹ កចែលពរមិ នាន

របមូ លពៅជុាំវ ិញែី ទឹកពនោះមានទាំ ហាំធ្ាំ ធ្ាំ ែល់ពៅ២ែងថ្នទឹកចែលគាត្់ របមូ ល។

“សាំរប់ត្ាំបន់ ពនោះ ពយើងានរណនាព

ើញថាពយើងអាែរបមូ លានទឹ ក៣០០% ែាំបូងទាំ ហាំថ្នទឹក

ពភលៀងពៅកនុងពខ្ត្តសារ៉ា កបូរ ីែាំនួន ១២០០ចម៉ារត្រីបកនុងមួ យឆនាំ ទី ២ ទឹកពីទាំនប់ ចែលពរបងាូរពៅចផនរ
ទី ២ ពហើយទី ៣ ទឹ កពីមនុសសចែលមិ នរបមូ លថា ពយើងទទួ លានវពៅទី ពនោះ ពួ កពរមិ នមានអាង
សតុកទឹកពទ ែូ ពែនោះពយើងានយកទឹ កទាំងអស់ពៅកាន់ ែីរបស់ពយើង។ ពយើងក៏ានជីកពហើយចែរនូ វ
របឡាយទឹ កពៅខាងពរៅជុាំ វ ិញែីរបស់ពយើង

ែូ ពែនោះពយើងមានរបឡាយទឹ កររប់ទីកចនលង។ពទោះជា

យ៉ា ងណាក៏ ពោយ ែាំបូងទឹ ករត្ូវចត្ឆ្លងកាត្់ របឡាយត្ូ ែៗសិនពៅពលើកាលែី របស់ពយើង ពហើយ
និ ងរត្ូវានរត្ងយក។ ពយើងពរបើ រាស់ពគាលការណ៍ភូ មិរ៉ាក់ ៖ទុ កពអាយបីសាែបង្រ្ងាកប់ គានវ ពយើង

ពរបើរាស់កាំពផាលកសាំរប់ ជាែាំ ពរោះទឹក។ ពហើយអាងទឹកែថ្ទពទៀត្ជាអាងចបបែី ចែលពយើងពរបើ ែីជា
ភានក់ ងារត្ាំរងទឹក។ ពយើងក៏បចនថម ទឹកជី(น้ ำหมักรสจืด) និ ងបណូ ត លពែកសាំរប់ ជាមី រកូសរ ីរងគជាពរៀង
រល់២ចខ្មតង ពែើមបីបចនថែល់លកខណឌទឹក” ពលកភី បុនពលមនិយយ។

ពលើកភលឺទាំនប់ពីែី សតកទឹ
ុ កទុក ភលឺធ្ាំ បចនលចែលអាែហូបាន

ក៏ ែូែជាការសតកទឹ
កពៅកនុងអាងទឹ កចែរ វលចរសនិងកូនភនាំក៏អាែរត្ូវានពរបើ រាស់ពែើ មបីរបមូ ល
ុ
ទឹ កចែរ។

“ពៅពពលចែលពយើងអនុ វត្តន៍រាំនិត្ងមីជាពលើកែាំបូង ពយើងានចបងចែកែី របស់ពយើង ពែើមបីជីកអាង

សតុកទឹក សាំរប់ ការពធ្វើចរស ោាំបថ្នល ែិ ចេឹមសត្វ និ ងការរស់ពៅ។ ជាែាំ បូងពយើងរិត្ថា អាងរបស់

ពយើងនឹងចផអកពៅពលើទឹកពីធារសាស្រសត ចែលពបើ កបងាូរមកនិ ងទឹកពភលៀង ចែលអាែពអាយអាងពយើង
ពពញាន ចត្ពៅឆនាំ២០១១មានទឹ កជាំនន់ វានលិែលង់ ទឹ កលិែទាំងអស់ហូរពហៀរ ពហើយពយើង
មិ នែឹ ងពោោះរសាយវ ិបត្តិពនោះពោយរពបៀបណាពឡើយ។ពពលពនោះពៅកនងឆនាំពនោះ

វមិនមានពភលៀងពទ

ពហើយមិ នមានទឹ កពទពៅកនុងទាំនប់ទឹក ពោយសារចត្អត្់ មានទឹកកនុងទាំ បន់ ពរមិ នអាែបងាូរទឹកពអា
យពយើងានពទ ែូ ពែនោះពយើងរប

មមុខ្នឹងពរគាោះរាំងសងួត្ ពហើយកាលពី៣ឆនាំមុន ខ្ញុាំានពរៀនាន

ទក់ ទងនឹង ការពធ្វើតាមរនលងរបស់រពោះមហាកសរត្ ចែលពយើងពលើកជាកូ នភនាំ អាងទប់ ទឹក និ ងរាំ រូ
ចរស។

អាងទប់ ទឹក

ការជីកអាងនិងការរិ ត្រណនាអារស័យពលើត្ាំបន់របស់អនកចែលានពធ្វើចផអកតាម

ពគាលការណ៍របស់ឡាត្់រកាាំង។ អនកអាែយកការពនោះពហើយរណនាថាអនកមានែីប៉ាុនាមន ពហើយពត្ើ

អនករត្ូវជីកអាងប៉ាុ នាន ពហើយពរៅប៉ាុ នាន ពែើមបីពអាយមានទឹកររប់រគាន់ សាំរប់ត្ាំបន់ពិពសសរបស់អក
ន ។

ពៅពពលអត្ីត្កាលែីភឺ ពល លើមានភាពត្ូ ែពហើយខ្លី ពហើយានរត្ឹមចត្ជួ យែល់រសូវ។ វមិនរត្ូវាន
រិ ត្សាំរប់ ការរកាទឹ កទុកពរបើ រាស់ពឡើយ ែូ ពែនោះពយើងចត្ងចត្បូ មទឹកែូ លពៅកនុងចរសរបស់ពយើង។
ចត្ពរកាយមកខ្ញុាំានែឹងថា វរត្ូវការធ្ាំ ជាងពនោះ។ ភលឺរត្ូវចត្ពលើកពអាយាន១ចម៉ារត្ទទឹងនិងកាំ ពស់១
ចម៉ា រត្ ែាំ បូងខ្ញុាំឆ្ងល់ថាពហត្តអីក៏រត្ូវពលើកខ្ពស់ពមលោះ

ចត្ពរកាយមកខ្ញុាំានយល់ពីពគាលការណ៍ ក៏ ែូែជាជួយពអាយពយើងអាែរបមូ លទឹ កពៅកនុងវលចរស
ការពលើកភលឺពអាយកាន់ចត្ធ្ាំ មានន័ យថាពយើងអាែោាំែុោះ បចនលពៅទីពនាោះ ឬរុកជា
ខ ត្ិ ចែលអាែហូប
ានឬរុកខជាត្ិ មានរបពយជន៍ចែលពយើងែង់ ោាំ។ ជាំនួសពអាយការពលើកភលឺធ្មមតាចែលអាែជួ យទុក

ទឹ ក ពយើងក៏ មានរកុមរុកខជាត្ិ ទាំងអស់ពនោះចែរ ចែលនាាំមកនូ វរុ ណរបពយជន៍ែល់ពយើង។ ែូ ពែនោះពៅ
កនុងចរសមួ យពយើងមិ នរត្ឹមចត្មានចត្រសូវប៉ាុ ពណាណោះពទ

ចត្មានទាំងែាំ ណាាំពៅពលើភឺ ចល ែរ

ពយើងមាន

អាហារ ពហើយពយើងមានែាំ ណួលអាំ ឡុងពពល៤ចខ្ចែលពយើងែាំណាយពពលពមើ លរសូវរបស់ពយើង។
ពយើងានបងវិលែាំណាាំពនោះពៅជាែាំ ណូល

ពយើងពៅពមើ លរសូវរបស់ពយើងជាចផនកមួ យថ្នអវីចែល

ពយើងានពធ្វើ ពៅពលើភឺ ចល រសពយើងមានអវីពរែើនជាងរសូវពៅពទៀត្។

ជាមួ យនឹងភលឺខ្ពស់ ពយើងក៏មានកាំ រ ិត្ទឹ កខ្ពស់ចែរ ពមមែថ្រងមិ នលូត្លស់ពទពៅកនុងចរសរបស់ពយើង
ពោយសារវលិែទឹក ែូ ពែនោះរសូវានលូត្លស់ពឡើង កាន់ ចត្ខ្ពស់ពៅៗ ឈានែល់កាំរ ិត្ថ្នទឹ ក

ែូ ពែនោះពហើយវជាវ ិធ្ីែ៏លម
អ ួយកនុងការររប់ ររងពមមចែលមិ នែង់ពអាយមាន

ពោយមិ នចាាំាែ់ ាញ់

ថានាំសាំលប់ ពៅកនុងចរសរបស់ពយើងពទ ពយើងពធ្វើកសិកមមចបបសរ ីរងគ”។
កចនលងចែលរត្ូវពរៀបែាំរត្ូវរិត្ែល់ែី ទឹក ខ្យល់ ពភលើង និងមនុសស

សាំរប់អនកចែលមានែីពួកគាត្់ ែង់ រែនាពឡើងវ ិញពែើមបីពអាយគាត្់ អាែររប់ ររងចាត្់ ចែងទឹកពអាយ
មានរបសិទិ ភា
ធ ពនិងការពរបើ រាស់ែី ពៅទី ពនោះមានពគាលការណ៍មួ យែាំនួនចែលចាាំាែ់ រត្ូវរិត្
ពិ ចារណា។

“ កតាតសាំខាន់ថ្នការទទួ លានត្ាំបន់របស់អនករឺ ែី ទឹ ក ខ្យល់ ពភលើង និ ងមនុ សស។ែី ៖ អនករត្ូងអពងកត្
ពមើ លថាែីអក
ន ជាែី របពភទណា ទឹ ក៖ ពត្ើទឹករបស់អក
ន ហូរពៅែាំ ណុែណាពៅពលើែីរបស់អក
ន ពហើយ

ហូរមកពីណា ខ្យល់៖ ពនោះមានសារោះសាំខាន់ ណាស់សាំរប់ផទោះរបស់អក
ន ខ្យល់មកពីពីរទិ សពៅ ខ្យល់
មកពី ទិសខាងត្បូងព
ខាងពជើងព

ៀងខាងលិែ បក់ ជាពភលៀង និងខ្យល់ពីខាងពជើ ង ខ្យល់រត្ជាក់ ខ្លោះមកពី ទិស

ៀងខាងពកើត្។

ពៅពពលចែលខ្យល់បក់ ពីខាងពជើ ង

ពយើងែឹ ងថាវជាពពលចែលរត្ូវ

រែូត្កាត្់ រសូវ របចហលចខ្ធ្នូ មករ វនឹ ងបក់ កាំពទែកាំ ទីរសូវែូ លផទោះ ពហើយពយើងពៅវថាជាខ្យល់

រសូវែាំបូង។ របសិនពបើពយើងោាំែុោះរុកខជាត្ិ ពៅែាំ ការ ពហើយសាងសង់ផទោះរបស់ពយើងពៅកនុងទិ សពៅ
ពនោះ ពយើងនឹងពពញពោយកាំ ពទែកាំ ទីរសូវ។ ឬពបើ ពយើងសង់ផទោះរបស់ពយើងពៅកចនលងពផសងចែលទទួ ល
ានពនលឺរពោះអាទិត្យទាំងពីរចផនក ទាំងខាងពកើ ត្និងខាងលិែ វនឹ ងពៅតររប់ ពពល។
“ពភលើងមានន័ យថាពនលឺថ្ងង ពឆពោះពៅខាងពកើ ត្និ ងខាងលិែពយើងរួ រោាំពែើមព

ើ ពៅកចនលងណាចែលពរ

រត្ូវការវ សូមកុាំពអាយផទោះរបស់អក
ន ពៅតររប់ ពពលពនាោះពឡើយ។ ពៅកនងវលចរសរបស់ពយើង ពយើងក៏
អាែោាំពែើមហូបចផលានចែរ ពបើ ពយើងោាំពៅខាងពកើត្និ ងខាងលិែ មលប់ថ្នពែើ មព

ើ និងានែល់ចរស

របស់ពយើង បពងកើត្ជាមលប់រត្ជាក់។ ពបើ ពយើងោាំពៅខាងត្បួងនិ ងខាងពជើ ង ពនលឺរពោះអាទិត្យនិ ងកាត្់
តាមពី ពលើភឺ ចល រស

ពហើយមលប់នឹងមិនអាែានែល់ចរសពឡើយ

ែូ ពែនោះពហើយអនកអាែោាំរក
ុ ខជាត្ិ ពែើម

ព

ើ ខ្ពស់ទាំងអស់ពៅខាងពជើងនិងត្បូង ចត្ខាងពកើ ត្និ ងខាងលិែរួ រោាំពែើមព

“

កតាតសាំាំខាន់ រឺមនុ សស

ើ ទបៗ។

ការរែនាពរៀបែាំ ពឡើងរត្ូវពអាយានពពញែិត្ម
ត នុសសចែលរស់ពៅទី ពនាោះ

សូមយករទឹ សីពត នោះពយើងពមើលថាពត្ើ មនុ សសរត្ូវការពធ្វើអី វ ពហើយរពបៀបណា របសិនពបើពយើងពធ្វើតាម
ការរិ ត្ទាំងអស់សាំរប់ ពួកពរ វមានន័ យថា ពរមិ នែូ លែិត្តកចនលងចែលពយើងរែនាពឡើយ ែូ ពែនោះវ
រត្ូវរាកែថាកតាតមនុ សស មានសារោះសាំខាន់ បាំផុត្កនុងែាំ ពណាមទាំងអស់” ពលក បុ នពលម និ យយ
អាំ ពីពគាលការណ៍ថ្នការរែនា។

ររប់ផោះទ រួរចត្មានអាងរងជាែូង ចែលពរអាែរបមូលទឹកានពរែើនែូែជាទាំបន់ទឹកចែរ
ផលរបពយជន៍ពីការចាត្់ ចែងទឹ កនិងែី អារស័យពៅពលើពគាលការណ៍ថ្នកូនភនាំ អាងទឹក និ ងរាំ រចូ រស
ពរៅពី ការផលិត្ានលទធផលអពហើយ សាំរប់ មាេស់ែី វនឹងបពងកើត្ានជាលទធផលលអពៅកនុងកាំ រ ិត្
ត្ាំ បន់ ចែរ ពហើយនិងថានក់ជាត្ិ ចែរ។

”ការបពងកើត្កូនភនាំ

អាងទឹកនិងចរសទាំងអស់ជាទរមង់ ថ្នការរកាទឹកទុក។

វនឹ ងជួ យាន

ទាំងទឹកជាំនន់ និងពរគាោះរាំងសងួត្។ ពបើ មានទឹកជាំ នន់ ពយើងអាែបងាូរទឹកែូ លពហើយរកាទុកពៅពលើែី
របស់ពយើង
ាងកក

ពយើងមានកចនលងចែលអាែពធ្វើាន

ពហើយវនឹងមិនហូរែុ ោះពហើយប៉ា ោះែល់មនុ សសពៅ

ពបើ ពយើងអាែអនុ វត្តន៍ានជារួមពៅកនុងរាំ រពូ នោះរបចហលជារប់ រយ

ន់ ែងពៅកនុងអាងទឹក

ផាសាក់ វអាែនឹ ងពសមើពៅនឹ ងកាា៉ា សុីពត្ថ្នទាំបន់ ផាសាក់ ។ ពយើងមានទាំ នប់ ពោយមិ នបាំ ផាលញែល់
ថ្រពព

ើ ពោយមិ នទង្រ្នាទនែី ពោយមិ នពធ្វើពអាយប៉ា ោះ

ល់ែល់របជាជនសហរមន៍ចែលរស់ពៅពលើ

ែី ពនាោះ ពោយគាមនការត្វ៉ា របឆាំងអវីទាំងអស់ ពោយការពរបើរាស់ចត្ែី ចែលពយើងមានរសាប់ ពហើយ
អវីបចនថមពទៀត្ ែី ចែលពយើងពរបើ រាស់សាំរប់វនឹងនាាំមកនូ វរបពយជន៍ ែល់ពយើង ពបើ ពយើងអាែពធ្វើ
ានកាន់ ចត្ពរែើនជាងពនោះ ពយើងនឹងមានភាពពសមើគានពៅនឹ ងទាំ នប់ទឹកែ៏ ធ្ាំ ឬក៏អក
ន របចហលជាពធ្វើអាង

ទប់ទឹកចែលមានទាំ ហាំមធ្យមាន វពៅចត្ជួ យពយើងពអាយរួែផុត្ពី បញ្ហ
ា ធ្ាំៗ ពៅពពលចែលវពភលៀង
ទឹ កនឹ ងបាំ ពពញអាងរបស់ពយើង។

“ពរឿងមួ យពទៀត្ រទឹ សីព
ត ី អាងទឹករងែូ ងពនោះ ពៅពពលចែលវពភលៀងទឹកនឹ ងពៅកនុងអាងនីមួយៗ ឬ
អាងែូែថាស ែូ ែចែលពលកសាស្រសាតចារយ យ់ក និ យយថា ពបើ ពខ្ត្តសារ៉ា កបូរ ីជាពខ្ត្តចែលមាន
រងែូ ែជាែូង ពហើយររប់កចនលងអាែែក់ទឹកាន ខ្លោះពរៅពហើយខ្លោះពទៀត្រក់ អារស័យពៅតាមែី

របស់ពរមានក់ៗទឹ កនឹ ងមិនលិែជន់ ពទពហើយក៏មិនពនលិែមនុ សសពៅាងកកចែរ ចត្ពៅពពលពនោះពយើង
ានបាំ ពពញអាងរបស់ពយើងអស់ពហើយពែើមបីកាត្់ បនថយែី ពអាយពៅត្ិ ែ

ែូ ពែនោះទឹ កហូរពហៀរពៅ

កចនលងចែលទាំ នាប ទឹកនឹងហូរពៅតាមអាងនីមួយៗ វនឹងពរងាយ វនឹងសតុកទុកពៅកនុងត្ាំ បន់ សារ៉ា
ក់ បូរ ី។

ត្ាំ បន់ ចែលពៅពរកាមពយើងនឹ ងមិ នមានប៉ា ោះទឺកជាំនន់ ពទ ការពនោះអាែពធ្វើានពោយសារចត្ពយើងមាន

អាងទុកទឹកពោយខ្លួនឯងសាំរប់ ការពរបើ រាស់ពៅពពលពរកាយពទៀត្ ពទោះបី ជាអូ រ ភលឺចរស ពៅកនុង
វលចរសក៏ ពោយ ពទោះបីជាកូ នភនាំក៏អាែរបមូ លទឹកានចែរ ពោយការោាំកូនព

ើ ពផសងៗ ែូែជាភនាំ

ពៅពពលចែលមានពភលៀង រសូបយកទឹ កពៅកនុងែីរបស់វ ពហើយក៏រជាប់ែូលកនុងែីបនតិែមតងៗ ផាលស់បូ ត
រពៅជាែាំ ណក់ ពែើមព
បួ រ

ើ នីមួយៗានបពចេ ញត្ាំ ណក់ទឹក មួ យត្ាំ ណក់ ៗ ក៏ ានកាលយពៅជាសទឹងបឹង

ពហើយហូរែុ ោះពៅតាមភូមិ។

ការលោះបង់ែីសាំរប់កសិកមមពែើ មបីទុកទឹកពៅកនុងទរមង់ ជាអាងសតកទឹ
ក វលចរស និ ងកូនភនាំ ពរៅពី
ុ

វ ិធ្ី ពែើ មបីទទួ លានទឹកររបរគាន់ សាំរប់ ខ្ួនឯងពហើ
ល
យ

វក៏ ជាវ ិធ្ីមួយចែលអាែពលើកកាំពស់របសិទិ ធ

ភាពថ្នការររប់ររងទឹកពៅកនុងរូបភាពែ៏ធ្ាំចែរ។ វសមនឹងទទួ លានការវ ិនិ ពយរចែលកសិកររួ រ
រូ ពិចារណា។

រូបទី ៦និង៧រឺជា

ងនិងធ្ុងទឹកសាំរប់ផទោះមានែីត្ូែ ពហើយរូបទី៨និង៩រឺជាអាងទឹកពធ្វើពីឬសសីបូកសុី
ម៉ាង់និងទាំនប់ទឹកពែើមបីបងាូរនិងបនថយពលបឿនទឹកហូរ

ពបើ ចាប់ អារមមណ៍ សូមែូ លពមើ លត្ាំបន់ ពនោះពហើយសួរនាាំសាំរប់ព័ត្៌មានបចនថម។ ពលកបុ ន ពលម
ពៅចកវ អាែទក់ ទងាន ពៅភូ មិ ៨៤/២ ភូ មិ៧

ុាំណងនូ រសុកពមឿង ពខ្ត្តសារ៉ា ក់បូរ ី ១៨០០០

ទូ រស័ព0
ទ 8 9050 1812.
រូបភាព (ពីពលើពៅពរកាម ពឆ្វងពៅសាត)ាំ
1. អាងទឹកែាំបូងចែលានជី កសាំរប់ ការទុកទឹក ជារងបួនរជុង

2. អាងទឹកបចនថមពទៀត្ចែលានជីកពៅកនុងឆនាំពនោះ វហូរវ ិលជុាំ វ ិញជាមួ យនឹងលកខណោះែី ពហើយ
មានជាំ ពៅខ្ុ សៗគាន ចែលយកតាមលកខណោះធ្មមជាត្ិ

3. របឡាយបងាូរទឹកខ្័ ណឌរពុាំែីចែលរបមូ លទឹកពីទីជុាំវ ិញ ក៏ ែូែជាជួ យកាំ ណត្់ រពាំរបទល់ែីចែរ។

4. Chicken guts canals or irrigation ditches help distribute water throughout the property. កូ ន
អូ ររងែូ ែព

ោះពវៀនមាន់ ឬធារសាស្រសតជួយចែកចាយទឹ កពៅែល់ែីទាំងមូ ល

5. ពៅកនុងរបឡាយធារសាស្រសតកចងកបអាែរត្ូវានែិ ចេឹមសាំរប់ ការហូបែុ កនិងលក់ែូរ ោាំកាំពផាលក
ពែើមបិពលើកកាំពស់ទឹក ផសិត្ែាំ ពបើ ងក៏ អាែរត្ូវានរបមូលផលោក់កុងលអ
ន
ិ
6. រាំ រក
ូ ូនភនាំានោាំែាំណាាំបចនលនិងព

ើ រស់យូរ ផទោះក៏ អាែសង់ ពៅទី ពនោះចែរសាំរប់ជាទី ជាំរកពពលមាន

ទឹ កជាំ នន់
7. ពលើកភលឺចរសពអាយានកាំ ពស់១ចម៉ា រត្ ពៅពពលចែលទឹ កជន់ លិែចរសរបស់អក
ន ពយើងអាែទុ កទឹ ក
ាន
8. ពៅពពលចែលមានទឹ កពលើសលប់ ែាំ ណាាំបថ្នលនិងពែើ មព

ើ កសិោានរបស់អក
ន នឹងពខ្ៀវរសងាត្់

ែារកាមរបស់ពលក បុន ពលម ពៅចកវ
1. រសូវ (ពូ ជែឹ កែឺ យ)
2. បថ្នល ែូែជា នពនាង ពមទស
3.. ធ្ុ ងអចណតត្ទឹកសាំរប់ែីចេឹមកចងកប
4. ឬសសី
5. របឡាយបងាូរទឹកសាំរប់ែាំណាាំព

ើ ហូបចផល ែូែជា មា៉ា ក់ រាង ពែក រត្ចបក មានោាំខ្ឹម
ទ ពៅែ

ពនាលោះៗ និ ងរត្ប់ ។

6. ពរគាងសាំរប់ ោាំែុោះផសិត្ខ្យង
7. ធ្ុ ងអចណតត្ទឹកសាំរប់ែិចេឹមកចងកប
8. រទុងមាន់
9. អាងមួ យពទៀត្

10. សួនែាំណាាំសាវយចែលានពរៀបែាំ សាំរប់ ការោាំែុោះចែលអាែផតល់វ ិធ្ី សាស្រសតចែលអាែពរៀនាន
ទក់ ទងនឹងថានាំបូរណនិងពូ ជនានា។
11. ផទោះមួ យចែលអាែពរបើ រាស់កុងពគាលបាំ
ន
ណងពរែើនាន
12..ផទោះ

13. អាងទឹកមានរងបួនរជុងរទចវង
14.. របឡាយបងាូរទឹ ក ឬកូនអូរមានរងែូែព

ោះពវៀនមាន់

15.. សួនែាំណាាំ ែូ ែជាថ្សព ថ្សពពខ្ល រត្កូន រមោះពរៅនិ ងជី រកហម
16.. អាងទឹក
17. កូ នភនាំចផអកពលើរាំរូ

