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ត្បពលវបបកមមដំណំាស្សូវ(បវស) គឺជាវធិ៊ីសាស្រសតអធវើបស្សដ៏មានអជាគជ័យបដលអានកាត់បនថយទំ្
ទ ននំណាយការផលិត ត្ាប់ពូជ ជ៊ី ថាន ំគ៊ីម៊ី និ្ទឹក និ្ទំ្បអ្កើនទិននផលស្សូវអដយអធវើអអាយរ កខ
ជាតិស្សូវន៊ីមួយៗឈានអៅដល់សកាត ន ពលអពញអលញរបស់វា។ អទោះជាយ៉ែ្ណាក៏អដយ បវស 
មានយ ទធសាស្រសតមួយបដលទក់ទ្នឹ្ការសទូ្ ស្សូវខ្ច៊ីៗ ជាការេន វតតន៍បដលទមទរកំលំ្ពល
កមមបដលកសិករជាអត្នើនត្កាញកន ្ការយកមកេន វតតន៍។ េតថបទអនោះនឹ្អធវើការបននំាឧបករណ៍សម
រមយបដលសនសំទំ្អពលអវលនិ្ថាមពល អដយការអធវើអអាយបអនចកអទសកាន់បតអានទទួលយក
 នដល់កសិករអៅត្បអទសច្ថ។ 
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ជាត្គវូជិាា ជ៊ីវអៅច្ថៃអធវើការនិ្ជាកសិករអៅន ្ស ត ហ៍ 

“ខ្្ ំមិន នបអ្កើតឧបករណ៍អនោះអ ើ្អដើមប៊ីលក់អទ បតអដើមប៊ីអដោះស្សាយបញ្ញា  េនកណាបដលត្បឈម
ម ខ្នឹ្បញ្ញា បត្បតន្់រកដំអណាោះស្សាយ។ ខ្្ ំអានបំផ សគំនិតជាមួយនឹ្មន សសមួយត្កុមធំ 
មន សសកាន់បតអត្នើនកាន់បតលអបដលសាកអមើលឧបករណ៍របស់ខ្្ ំ។ ខ្្ ំមិនត្តឹមបត នត្បអយជន៍
ប៉ែ អណាណ ោះអទ បតពួកអគ នត្បអយជន៍បដរ។ ន នណាវា៉ែត ផាណាងាម.”

 

អលក ន នណាវា៉ែត ផាណាងាម ថតជាមួយនឹ្ឧបករណ៍បវសបដលាត់ នបអ្កើតអ ើ្ 



សពវច្ថៃអនោះកសិករច្ថជាមធយមគឺមានអាយ ជា្៤០ឆ្ន ំ។ បដលមិនបមនមានន័យថាមន សសអកម្ ៗអគ
មិនអធវើកសិកមមអនាោះអ ើយ។ អលកន នណាវា៉ែត ផាណាងាម ជាឧទហរណ៍ស្សាប់ ជាអកម្អៅ ន
ប៉ែក់ កសិករអៅរ៉ែតឆោះបូរ ៊ី ជាត្គមូហាវទិាល័យវទិាជ៊ីវោះផ្ជាកសិករស្សូវអៅអពលន ្ស ត ហ៍ផ
្។ ាត់ន្់ដំស្សូវសរ ៊ីរ្គសំរប់ការអត្បើត្ ស់ផាទ ល់ខ្េួននិ្លក់អអាយមិតតភត្កបដលចាប់អារមមណ៍
អាហារបដលមានត្បអយជន៍សំរប់ស ខ្ភាព។ ាត់បសវ្ រកបអនចកអទសថម៊ីបដលអធវើអអាយការអធវើបស្ស
មានភាពសមញ្ានិ្មានត្បសិទធិភាពតំច្ល។ាត់ នសាក់អមើលវធិ៊ីសាស្រសតជាអត្នើន ទំ្ការសាប 
ដំផាទ ល់ សទូ្និ្ទំ្សទូ្ បបកក ប(អចាល)កូនសំណាប។ កន ្បទពិអសាធន៍ទំ្អនោះ ការសទូ្គឺ
សមរមយបំផ ត។ាត់ក៏ នរកអ ើញបដរថា អដយជំអរ ើសអធវើអអាយលកខខ្ណឌ អសើមផ្សៃួតផ្អដើមប៊ីរ ំ
អោនដល់ស្សូវ បអនចកអទសបវស អានជួយកាត់បនថយច្ថេនំណាយនិ្បអ្កើនទិននផលស្សវូ។ 
 

សំរប់វដតដំណំានំនួនព៊ីរកាលព៊ីអលើកម ន ផាណាងាម នដំស្សូវផាក មេិោះអដយអត្បើបវសអៅអលើដ៊ី១២
កន ្នំអណា៥០ច្រ ៉ែរបស់ាត់(២កន ្នំអណាម៨ហិតា)អដយ នផល៦៥អៅ៧០ធ ្កន ្មួយច្រ ៉ែ(១៦២៥
អៅ១៧៥០គត្កកន ្មួយអេ ឺ)។ ាត់ក៏ដំស្សូវត្បអភទស្សូវបឺរ ៊ីបដរបដលជាពូជបដលមានស ខ្ភាពលអ
និ្មានត្បជាត្បិយភាព ។ អទោះប៊ីជាាត់សទូ្ ស្សូវអនោះកន ្កបនេ្បដលពិ កត្គប់ត្គ្ទឹកក៏អដយ ក៏
ាត់អៅបតអានទទួល នផលលអបដរ។ េំ  ្អពលច្នវដតដំណំាថម៊ីៗអនោះ កសិដា នរបស់ាត់ ន
ខូ្នខាតអដយសារបតខ្យល់ពយ ោះ។ ស្សវូផាក មេិោះរបស់ាត់អៅបតអានឈត្ត្់ ន ខ្ណោះអពលបដល
បស្សបដលអត្រោះស្សូវស ផាន់ប រ ៊ី (ជាពូជស្សូវមួយអទៀត) ត្តូវ នបក់អ កដួលរលំអដយពយ ោះដំបូ្ 
អហើយកសិករបដលអៅជិតខា្មានការភ្ាក់អផអើលបមនបទន។ 

ការបអ្កើតឧបករណ៍បវស 

បវសត្តូវការការសទូ្ បដលមានការពិ កនិ្ទមទរកំលំ្ពលកមម។ បវសគឺត្តវូការបថទំអមម
បមនបទន[Ed: អដយការផលិតស្សូវតាមបបបត្បច្ពណ៊ី យ៍វញិគឺពឺ្បផអកអៅអលើទឹកបដលមានលំនឹ្

អដើមប៊ីកំចាត់អមម  បវសត្តវូការផាេ ស់បតូរអពលមាន 

ឧបករណ៍ា កាត់ស្មៅ និងឧបករណ៍ា រុញកាត់ស្មៅ  



ទឹកនិ្អពលសៃតួ បដលជាឪកាសអអាយអមម មានការដ ោះលូតលស់អ ើ្។ ផាណាងាម  នបអ្កើត
ឧបករណ៍ដ៏ស្សួលអហើយសបាយនិតតកន ្ការអត្បើត្ ស់អដើមប៊ីអធវើការកំចាត់អមម ងាយស្សួលជា្ម 
ន។ ឧបករណ៍បដលាត់បអ្កើតមានភាពមិនសា ំោ និំ្ស្សួលបអ្កើត។  

កន ្េត៊ីតកាល ាត់ នអត្បើឧបករណ៍នំានូលបដលមានភាពសា ំោ ំ អហើយអ ើញថាមានការ
លំ កអត្បើអត្រោះវាត្តូវ នរននាអ ើ្សំរប់លកខខ្ណឌ ខ្ សាន ។ ផាណាងាម នបកបត្បឧបករណ៍
អនោះអដយអធវើអអាយវាសមស្សបសំរប់វាលបស្សអៅត្បអទសច្ថ។ាត់ នបអ្កើតទំ្ឧបករណ៍កំចា
ត់អមម រ ញឆ្េ ស់ាន និ្ការកាត់អមម បដលស ៊ីាន នឹ្ជួរសនទូ្បវស។ 
 

“ខ្្ ំ នអធវើម៉ែូតឧបករណ៍កាត់អមម តាមឧបករណ៍កាត់អមម របស់ជប៉ែ នបដលមានតំច្លត្បបហលជា
៧០០០ច្ថ ត(២៣០ដ លេ ) ឧបករណ៍អនោះអធវើព៊ីជាតិថ្់ច្ហវបឺ។ វាមានតំច្លច្ថេអហើយមិនត្តូវាន នឹ្
លកខណោះដ៊ីរបស់ត្បអទសច្ថ ដូអននោះខ្្ ំក៏េន វតតន៍អាលការណ៍ដ៏សំខាន់អនោះអហើយបអ្កើតអដយខ្េួនឯ
្។ អដើមប៊ីបអ្កើតឧបករណ៍អនោះ ខ្្ ំអត្បើបតបដកធមមតា ភាា ប់អៅនឹ្បផេកាត់បដលជាថាសសំរប់ការររ
ការខូ្នខាតដល់ស្សូវខ្ណោះអពលបដលអយើ្កំចាត់អមម ។ ខ្្ ំ នអធវើបប៉ែលធមមតាអដយកំអៅវាអហើយ
ពត់វា។ ទ៊ីបញ្ច ប់ឧបករណ៍អនោះមានតំច្លត្តឹមបតត្បបហល៣០០ ត(១០ដ លេ )កន ្ការផលិត បតវា
អានអធវើការ នស្សអដៀ្ាន នឹ្មា៉ែស ៊ីនរបស់ជប៉ែ នបដលខ្្ ំធ្លេ ប់អត្បើ។ 
 

“ខ្្ ំក៏ នបអ្កើតឧបករណ៍ជំរោះអមម រ ញឆ្េ ស់ាន បដរសំរប់ការសំអាតអមម អហើយនឹ្បនធូរដល់ដ៊ីរវា្
ជួរបវស។ ខ្្ ំសំអាតអមម អៅច្ថៃទ៊ី១៥បនាទ ប់ព៊ីសទូ្ អហើយ។ ឧបករណ៍អនោះវាកប់អមម អៅកន ្ដ៊ី។
កសិករសរ ៊ីរ្គក៏អានមានការអធវើអអាយសបាយនិតតដល់េតិស ខ្ មត្ ណ អដើមប៊ីបអ្កើនអលបឿន
ដំអណើ រការកំប៉ែ សតិ។ ឧបករណ៍កំចាត់អមម រ ញអនោះនិ្កំចាត់អមម  ន៥ដ្អលឿនជា្ការដកអមម
អដយអត្បើច្ដ បដលអធវើអអាយអយើ្ឪនន ោះអហើយនិ្ឈឺឆអឹ្ខ្ន្បដរ។អដយអត្បើបតឧបករណ៍នំនួន៥ 
នំណាយមន សស៥នាក់ ៣០០ តកន ្មួយច្ថៃជាច្ថេឈនួល អយើ្នឹ្អៅបតអានសនសអំពលនិ្កំ
លំ្ពលកមម ន ផាណាងាមនិយយ។ 

ផាណាងាមក៏ នបអ្កើតឧបករណ៍រ ញអធវើកំណត់ជួរបដរជាមួយនឹ្និសិតសមហាវទិាល័យរបស់ា
ត់។ អបើអយើ្មិនន្់អត្បើមា៉ែស ៊ីនសទូ្ស្សូវអទ អយើ្ត្តូវបតកំណត់ជួរអដយខ្េួនឯ្ (អដើមប៊ីសទូ្ អអាយ
ត្ត្់ជួរ) េនកខ្េោះអត្បើបខ្សរអដើមប៊ីតំរ្់ជាជួរបនាទ ត់ បតវាមិនស្សួលអ ើយ េនកខ្េោះអត្បើរនាស់អដើមប៊ីអធវើជាជួរ 
បតអដើមប៊ីបអ្កើតការកំណត់ជួរអអាយ នសមរមយ អយើ្ត្តូវអត្បើព៊ីរដ្ មួយដ្មួយទិសអៅ។
ឧបករណ៍កំណត់ជួរអនោះបដលខ្្  នបអ្កើតអត្បើបតមត្ បតប៉ែ អណាណ ោះ អត្រោះវាកំណត់ជាជួរអដកនិ្ជួយ
ឈរមានគំលតព៊ីាន ។ បនាទ ប់មកេនកអានសទូ្ ស្សូវអៅត្ត្់នំណ នបដលអគកំណត់អនាោះ។ ស្សូវ
របស់េនកនឹ្លូតលស់ជាជួរត្ត្់ បដលងាយស្សលួសំរប់ការកំចាត់អមម  អទោះប៊ីជាអត្បើច្ដឬអត្បើ



ឧបករណ៏ក៏អដយ។ [Ed:អបើជួររបស់េនកអកា្វាងាយស្សួលកន ្ការអធវើអអាយខូ្នដល់ស្សូវអៅអពល
បដលេនករ ញឧបករណ៍កាត់អដើមប៊ីកំចាត់អមម )។ 

 

ឧបករណ៍របស់ផាណាងាមភាគអត្នើនស្សាលអហើយស្សួលអត្បើ។ ព៊ីម នាត់ នអត្បើឧបករណ៍បដល
ភាា ប់ជាមួយមា៉ែស ៊ីនធំជា្ ដូនជាត្តាក់ទ័រភាួរដ៊ី បតវាមិនសមស្សបសំរប់បស្សភក់ដូនអៅច្ថអនោះអ ើ
យ។ ផាណាងាមត្តូវបតផាេ ស់បតូរការគិតរបស់ាត់ ដូអននោះាត់បបអៅរកឧបករណ៍បដលសមញ្ា។ 

 

ផាណាងាមនិយយថា វាគឺជាការស្សាវត្ជាវ ខ្្ ំន្់បសវ្ រកឧបករណ៍បដលស្សួលអត្បើបំផ តកន ្បស្ស
របស់អយើ្ ព៊ីអត្រោះឧបករណ៍ទំ្េស់វាធៃន់ៗណាស់។ ខ្្ ំ នវនិិអយគល យនំនួន១០០០០ ត
(៣៣៣ដ លេ ) អៅអលើមា៉ែស ៊ីនភាួរបស្ស បតវាមិនដំអណើ រការលអអទ។ អពលបដលេនករស់ភក់វាលិន
អត្រោះវាធៃន់អពក ដូអននោះខ្្ ំបបមករករបស់ធមមតា សមញ្ា និ្ស្សាល។ អបើខ្្ ំេស់កំលំ្ ខ្្ ំត្ាន់បតបត
ទ កវាមួយប កអហើយសំរក។អយើ្គួរបតអធវើការជាមួយាន  ការអធវើការបតមាន ក់ឯ្គឺគួរអអាយធ ញ
ត្ទន់េត់មានភាពសបាយអទ បតអពលបដលេនកអធវើការជាមួយមិតត េនកទទួល នការងារសំអរន
អលឿនជា្អហើយសបាយជា្។ 

 

រននាអ ើ្សំរប់ការេភិវឌ្ឃន៍ 

ឧបករណ៍ដំបូ្បដលផាណាងាម នបអ្កើតគឺមិនលអេសាច រយអនាោះអ ើយ។អពលបដលាត់ឬេនកអផស្
អត្បើវា បញ្ញា ក៏អកើតមានអ ើ្។ អរឿ្អនោះមិន នេំពល់េវ៊ីដល់ផាណាអ ើយ អត្រោះអពលបដលបញ្ញា
អកើ្អ ើ្ ាត់បកតត្មវូវាអហើយេភិវឌ្ឍន៍វាបថមអទៀត។ ផាណា នអរលថា ឧបករណ៍បដលខ្្ ំ ន
បអ្កើតមិនលអេសាច រយអនាោះអទ ខ្្ ំមិន នបអ្កើតវាមកសំរប់លក់ដូរអទ បតសំរប់ការអដោះស្សាយប
ញ្ញា ។េនកបដលជួបបញ្ញា កាន់បតអត្នើន បត្បតន្់ នដំអណាោះស្សាយ។ ខ្្ ំអានបំផ សគំនិតមន សស
ជាអត្នើន មន សសកាន់បតអត្នើនន្់សាកឧបករណ៍របស់អយើ្ គឺកាន់បតលអ។ ខ្្ ំមិនត្តឹមបត ន
ត្បអយជន៍ប៉ែ អណាណ ោះអទ បតអគក៏ នត្បអយជន៍បដរ។ ខ្្ ំមិន នបអ្កើតវាមកសំរប់អធវើរណិជាកមមអទ 
បតសំរប់ការេភិវឌ្ឍន៍ អពលអនោះមិតតបដលជាកសិកររបស់ខ្្ ំមានការសបាយនិតតណាស់។ 

 



 

ឧបករណ៍សំអាតអមម បដលត្តូវលអនិ្ជួរសនទូ្បវស 

[នំនួនមន សសកាន់បតរ ៊ីកនំអរ ើនអត្នើនអ ើ្កន ្ស្គមច្ថមានការងារអធវើនិ្កសិដា នសំរប់ជានំណូល
បបនថម] កសិករន ្ស ត ហ៍ទំ្អនោះ អត្បើត្ ស់ឧបករណ៍របស់ផាណាងាមអហើយជួយបំអពញ
នំណ នខ្វោះខាតនិ្បញ្ញា  នំាអអាយការរននាឧបករណ៍ថម៊ីកាន់បតមានសកាត ន ពលលអអ ើ្ជា្កសិករ
គំរ។ូឧបករណ៍អនោះនឹ្ជួយអអាយត្បជាជនច្ថបអ្កើតកសិកមមស្សវូត្បកបអដយនិរនតរភាព។ 

 

គំនិតសំរប់កសិករជំនាន់ថម៊ី 
កសិករស្សូវអៅត្បអទសច្ថត្តូវបតដឹ្ព៊ីេវ៊ីបដលកសិករន ្ស ត ហ៍ត្តូវដឹ្ ក ំសួរ ក ំរ្់ចំា បតសូមអធវើវា 
សូមក ំសួររកដំអណាោះស្សាយព៊ីរដា ព៊ីអត្រោះវាបត្បតនំាអអាយមានបញ្ញា ។ សូមក ំរ្ចំា បតសូមអធវើវា
ភាេ ម។កសិករអានរស់ នអត្រោះការទ កនិតតខ្េួនឯ្ ពឹ្ខ្េួនឯ្។ ផាណាងាមគឺជាគំរលូអកន ្រអបៀប
បដលាត់សទូ្ ស្សូវ ជាដំបូ្សំរប់ការអត្បើត្ ស់របស់ាត់ផាទ ល់ អហើយបនាទ ប់មកសំរប់ការលក់
ផាទ ល់អៅអអាយេនកអត្បើត្ ស់ ខ្្ ំមាន ៥០ច្រ ៉ែ(៨ហិតា) ខ្្ ំលក់អៅអអាយមន សសព៊ី១០ច្រ ៉ែ (1.6 ha). 

ខ្្ ំលក់ខ្េោះអៅអអាយមា៉ែស ៊ីនកិនស្សូវ ខ្្ ំ នសាកអមើលស្សូវសរ ៊ីរ្គរបស់ខ្្ ំ ព៊ីអត្រោះខ្្ ំបអ្កើត ន
អជាគជ័យសំរប់កសិករសំរប់ស្សូវរបស់ខ្្ ំ។ ខ្្ ំអានអ ើញេនាគតថម៊ីសំរប់ខ្េួនខ្្ ំថាជាកសិករ។ខ្្ ំ
គិតថាអបើកសិករអៅបតលក់ស្សូវរបស់អគអៅអអាយមា៉ែស ៊ីនស្សូវ ច្ថៃណាមួយនឹ្ាម នកសិករស្សូវ
អទៀតអទ។ មានបតកសិករថម៊ីបដលបអ្កើតឧបករណ៍ថម៊ីបតប៉ែ អណាណ ោះ េតិថិជនសរ ៊ីរ្គនិ្អធវើទ៊ីផារអដយ



ខ្េួនឯ្ េនកអត្បើត្ ស់បដលអធវើការស្សាវត្ជាវ បអ្កើតផលិតផលបដលមានគ ណភាព (ជាជា្អផាត តបត
អៅអលើបរមិាណ) អហើយលក់ផាទ ល់អៅអអាយេនកអត្បើត្ ស់ និ្អានរស់អៅ ន។ 

 

 
 

ខ្្ ំន្់អ ើញកសិករបដលមានមា៉ែស ៊ីនកិនស្សូវតូនកន ្ផទោះរបស់អគ កិនស្សូវមួយអាទិតយមត្  មា៉ែស ៊ីន
តូនត្បបហលជាមានត្បសិទធិភាពតិនជា្មា៉ែស ៊ីនធំ បតអតើអយើ្ហូប យត្បអភទេវ៊ីរល់ច្ថៃអនោះ? អយើ្
មិនដឹ្ព៊ីគ ណភាពេ្ករបដរលអយើ្ហូបអ ើយ។អបើេនកហូបេ្កររបស់ខ្្ ំ េនកដឹ្ថាវាមកព៊ីណា
អហើយេនកដឹ្ថាវាមានគ ណភាពខ្ពស់។ េនកអានក ម៉ែ្់ទិញេ្ករបដលកិនអហើយព៊ីខ្្ ំ (េ្ករសំរបូ ឬសំ
រតិ) ឬេនកអានទិញស្សូវកិនព៊ីខ្្ ំកន ្តំច្លអថាកជា្អហើយសំរតិវាអដយខ្េួនឯ្អៅផទោះ។ អបើេនកសំរតិ
វាអដយខ្េយនឯ្ េនកនឹ្ទទួល នកនទក់និ្េងាក មផ្បដរ។ េងាក មអានអត្បើសំរប់នង្រ្ងាក នហាគ ស 
អនោះជាត្បព័នធអពញអលញមួយ េនកទទួល នេ្ករបដលមានគ ណភាពសំរប់ហូប អហើយខ្្ ំក៏សនសំ
អពលអដយការលក់ស្សូវជួនេនកម នអពលសំរបូ។ 

 

ឈ នណាវា៉ែត ផាណាងាម តំណា្ កសិករថម៊ី បដលអ ើញតួនាទ៊ីរបស់អគជាេនកផលិតអាហារសំរប់
ត្បជាជនច្ថ។ពួកអគមានគំនិតសំរប់រដា ភិ លច្ថ ខ្្ ំន្់អ ើញេនកបដលកាេ យអៅជាប គគលិករដាាំ
ត្ទដល់កសិករអដយផាទ ល់។ ខ្្ ំន្់អ ើញរដា ភិ លជួយកសិករកន ្ការកាត់បនថយនំណាយ
កសិកមម ជួយបញ្ច ោះតំច្លឧបករណ៍ សំភារោះ និ្មា៉ែស ៊ីន អហើយផតល់នំអណោះដឹ្ត្តឹមត្តូវ ដូនជាពត៌
មានេំព៊ីគ ណភាពដ៊ី។ កតាត ដ៏សំខាន់មួយបដលប៉ែោះរល់ដល់កសិករស្សូវគឺដ៊ី អបើដ៊ីលអ េវ៊ីបដលេនកដំ



នឹ្លូតលស់ នលអអហើយមានស ខ្ភាពលអ បតអបើដ៊ីមិនលអេវិបដលេនកដំនឹ្មិនលូតលស់អ ើយ 
អតើកសិករអានបកបត្បដ៊ីអអាយមានជ៊ីជាតិអដយរអបៀបណា អតើអគអានបនថយការនំណាយអដយ
រអបៀបណាស? អតើកសិករគួលក់ស្សវូអៅអអាយេនកណា? រដា ភិ លគួរាំត្ទកសិករអដយជួយ
កាត់បនថយនំណាយសំរប់សកមមភាព មិនបមនមានបតកន ្អាលនអយ នអ ើយ។ 

 

ឧបករណ៍ដូនជារបស់ផាណាងាម នជួយកសិករអាយអធវើកសិកមមជាមួយនឹ្ការយកនិតតទ កដក់
យ៉ែ្លអិតលអន់។វាគឺជាវធិ៊ីដ៏មានត្បសិទធិភាពបំផ តកន ្ការផលិតស្សូវបដលមានគ ណភាពខ្ពស់។ 
ឧបករណ៍សមស្សបទំ្អនោះមានផតល់ត្បអយជន៍ផាទ ល់អៅដល់កសិករអដយការបនថយច្ថេនំណាយ
និ្កំលំ្ពលកមម។ េនកអត្បើត្ ស់ នទទួលស្សូវបដលមានគ ណភាពលអ ក៏មានត្បអយជន៍ដល់ប
រសិាថ ន ព៊ីអត្រោះឧបករណ៍ទំ្អនោះ នជួយកសិករកន ្ការកាត់បនថយការនំណាយអដយការពឹ្អលើ
ជាតិគ៊ីម៊ីកន ្ការផលិតស្សូវ។ 

 
 

សំរប់ពត៌មានបបនថមសូមអធវើការទំនាក់ទំន្ អលក ឈ នណាវា៉ែត ផាណាងាម 

Address: 24 Moo 6, Hnongplahmor Sub-district, Banpong District, Ratburee 70110 

Tel: +66-82-652-5246 (outside Thailand) or 082-652-5246 (inside Thailand)  


