
 
 

ឯកសាររបស់អេកូអាស ៊ី 
 
 

អេកូអាស ៊ី អេខ ២២ 

ប្បព័ន្វកសិកម្មធម្មជាតិរមួ្ផ្សបំន្ន្ែនិ្ងប្ត៊ីកន ងេូទឹកស ៊ីម៉្ង់ន្ែេមាន្តំលេអោក 

អោយអោក ប្ព៊ីសត ន្ ខឺស ៊ី 
 

ការន្ន្នំរបស់េនកនិ្ពន្ធ 
អោកប្ព៊ីសត ន្ ខឺស ៊ី គឺមាន្អែើម្កំអ ើ តម្កព៊ីអាតាឡង់តា រែឋចចអចៀ គាត់បាន្បញ្ច ប់

ការសិកាជាមួ្យនឹ្ងសញ្ញា បប្តន្ផ្នកភូគពវវទិាអោយសងកត់ធងន់្អៅអេើវទិាន្ែេទាក់ទងនឹ្ងវា
រ ៊ីវទិាព៊ីសកេវទិាេ័យចចអចៀភាគខាងតបូង។ គាត់សពវលងងអន្េះរស់អៅអខតតអ ៀងលម៉្អ ើយ
បាន្ជួយជន្ជាតិលងកន ងតំបន់្អអាយន្សវងរកវធិ៊ីន្ែេជាធន្ធាន្និ្ងមាន្ប្បអោជន៍្អែើម្ប៊ីពប្ងឹង
សម្តថភាពន្ផ្នកការអធវើកសិកម្មរបស់អគ។ គាត់កំព ងន្តអធវើការស្រសាវប្ជាវវារ ៊ីវបបកម្មនិ្ងបអចចកវទិា
ទឹកលបតង អោយសងឃឹម្ោនឹ្ងរកអ ើញបអចចកវទិាសម្រម្យនិ្ងអាចសំអរចបាន្សំរាប់ជន្ជាតិ
លងយកអៅអប្បើប្បាស់ 

 

អតើេវ៊ីជាកសិកម្មធម្មជាតិរមួ្ផ្ស?ំ 
 

ប្បព័ន្ធកសិកម្មរមួ្ផ្សំ ទំាងប្ត៊ីនិ្ងបន្ន្ែមាន្ការរ ៊ីកេូតោស់ ប្ត៊ីជាធម្មតាអៅកន ងធ ងប្ត៊ី 
អ ើយបន្ន្ែប្តូវបាន្ោំអោយន្ឡកព៊ីប្ត៊ីកន ងអាងឬោន េោំ។ ប្ត៊ីកន ងប្បព័ន្ធអន្េះបាន្ផ្តេ់
អាហាររបូតថម្ភែេ់ែំណំ ខ េះន្ែេែំណំកន ងប្បព័ន្ធអន្េះបាន្ចំអរាេះេន្ ផ្េព៊ីអាចម៌្
ប្ត៊ីអចញព៊ីទឹក ន្ែេអបើមិ្ន្េញ្ច ឹងអទអាចនឹ្ងអៅជាកំរតិព េមួ្យ (របូភាព១ 

hptt://www.backyardaquaponics.com/information/the-nitrogen-cycle/). 
 
 bacteria, called Nitrobacter spp., turns nitrite 
into nitrate  បនា ប់ព៊ីពន្យេ់ែេ់េនកែលទព៊ីអរឿងអន្េះ 
អគន្តងន្តសួរខ្ ំោ អតើបន្ន្ែស ៊ីអាចម៌្ប្ត៊ីឬ? ចំអេើយគឺអទ 
អាចម៌្ប្ត៊ីគឺភាគធំបអងកើតអឡើងអោយអាមូ្អន្ៀ ជាប្កុម្លន្
បាក់អតរ ៊ីន្ែេអគអៅោន្៊ីប្តូសូមូ្ណស់អេភ៊ីភ៊ី។ ន្ប្ប
កាែ យអាមូ្អន្ៀអៅជាន្៊ីប្តាត(រូបទ៊ី១) ជាប្កុម្បាក់អតរ ៊ី
មួ្យអទៀតអៅោន្៊ីប្តូបាក់អតរ ៊ី អេសភ៊ីភ៊ីបតូរន្៊ីប្ត៊ីតអៅជា
ន្៊ីប្តាត 

http://www.backyardaquaponics.com/information/the-nitrogen-cycle/


រ កខជាតិអៅកន ងប្បព័ន្ធអន្េះស្រសូបយកន្៊ីប្តាត ន្ែេជាទំរង់េ កស ៊ីន្សន្ន្ែេអាចរកបាន្របស់រ កខជាត អៅ
កន ងវធិ៊ីអន្េះទឹកប្តូវបាន្សំអាតអ ើយអាចអប្បើប្បាស់បាន្ជាងម៊ីម្តងអទៀតអោយគាម ន្ការកាែ យអៅជាព េ
ែេ់ប្ត៊ីអឡើយ។ ទំាងន្៊ីប្តូសូមូ្ណស់និ្ងន្៊ីប្តូបាក់អតរ ៊ី អកើតមាន្អៅកន ងទឹកជាធម្មជាតិ។ វាមាន្សារេះ
សំខាន់្ណស់និ្ងអធវើអអាយប្បព័ន្ធចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីនិ្ងោំបន្ន្ែអាចប្បប្ពឹតតិអៅបាន្។អោយគាម ន្វាអទ កំរតិអាមូ្
អន្ៀនឹ្ងរ ៊ីករាេអឡើងរ ូតែេ់ប្ត៊ីកន ងប្បព័ន្ធអន្េះនិ្ងមាន្ផ្េេំបាកនិ្ងច ងអប្កាយនឹ្ងងាប់ប្ត៊ី។ 

 
អទាេះប៊ីជាមាន្វតតមាន្ន្៊ីប្តូសូមូ្ណស់និ្ងន្៊ីប្តូបាកអតរ ៊ីក៏អោយក៏អាចម៌្ប្ត៊ីអប្ចើន្អពកកន ងប្បព័ន្ធអន្េះនឹ្ង
បងករអអាយមាន្បញ្ញា ន្ែរ។អៅកន ងប្បព័ន្ធកបូន្និ្ងោន េងមែ៏ធំរបស់អយើង អយើងអប្បើធ ងចំអរាេះកនងការកំចាត់
ែ ំធំៗរងឹលន្អាចម៌្ប្ត៊ី។ របស់រងឹអប្ចើន្អពកអាចសាេះកន ងចាប់អផ្តើម្ប្គបអេើប្បព័ន្ធឬសបន្ន្ែ។ ការប្គបអេើោំ
ណំមិ្ន្អាចបឺតជាតិអាហារូបតថម្ភបាន្អប្ចើន្តាម្ន្ែេវាប្តូវការ។ មួ្យរយេះអប្កាយម្ក អាចម៌្ប្ត៊ីន្ែេរងឹ
អាចនឹ្ងកកសាេះបំពង់បងាូរទឹក បអងកើតជាបញ្ញា ែេ់ការ ូរ។ ការអប្បើប្បាស់របស់ចំអរាេះកន ងប្បព័ន្ធែ៏ធំនឹ្ង
ជួយកាត់បន្ថយបញ្ញា ទំាងេស់អន្េះ។ សំរាប់ព័ត៌មាន្បន្ន្ថម្សំរាប់ការចំអរាេះអន្េះសូម្អម្ើេ
www.backyardaquaponics.com 

 
សប្ម្ស់របស់ការចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីរមួ្និ្ងការោំបន្ន្ែគឺោ េនកអាចកសាងប្បព័ន្ធមួ្យតាម្វធិ៊ីណក៏បាន្ន្ែេេនក
ចង់បាន្។ កន ងបទពិអសាធន៍្របស់ខ្ ំ មាន្ប៊ីប្បអភទសំខាន់្លន្ប្បព័ន្ធអន្េះ។ ធាត ផ្សំលន្ប្បព័ន្ធន្៊ីមួ្យៗ 
បងាា ញអៅខាងអប្កាម្អន្េះ អាចោយបញ្ចូ េគាន និ្ងអអាយប្តូវគាន អែើម្ប៊ីបអងកើតប្បព័ន្ធចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីនិ្ងោំបន្ន្ែ
កូន្កាត់។ 

1. ប្បព័ន្ធកបួន្េន្ ត តទឹក ប្បព័ន្ធអន្េះេត់មាន្សនូកចំ រទឹកអទន្ែេរ កខជាតិអាចេន្ ត តអៅអេើ
កបូន្(ជាធម្មតាអគអធវើព៊ីអសាន ចក) រ កខជាតិជាធម្មតាគឺអៅកន ងន្ពង១ឬ២េ ៊ីងន្ែេែ េះកន ងរន្ធន្ែេអគ
អចាេះចូេអៅកន ងកបួន្អន្េះ។ រ កខជាតិែ េះព៊ីអេើកបូន្ខ េះអពេន្ែេឬសវាែ េះអៅកន ងទឹកអៅខាង
អប្កាម្កបូន្ អប្កាយម្កអទៀតវាកំចាត់ជាតិន្៊ីប្តាតនិ្ងអប្ចាេះទឹក ន្ែេវាផ្េិតអឡើងវញិែេ់ប្ត៊ី។ 

2. ប្បព័ន្ធោន េប្កាេប្គួស ប្បព័ន្ធអន្េះគឺជាប្បព័ន្ធសនូកមួ្យែូចជាប្បព័ន្ធកបូន្ន្ែរ ន្តជំនួ្សអោយ
ការអបើកចំ រទឹក សនូកគឺអោរអពញអោយងម(ជាធម្មតាងមព៊ីទអន្ែរ) ជាមួ្យប្បព័ន្ធអន្េះ ប្គាប់ពូជប្តូវ
បាន្ោំផ្ទា េ់កន ងងមអោយមិ្ន្ចំាបាច់ពឹងអេើន្ពងអទ។ ជាធម្មតាប្បព័ន្ធអន្េះអធវើការអោយភាា ប់
ជាមួ្យនឹ្ងបំពង់បងាូរទឹក(ន្ែេនឹ្ងប្តូវពិភាកាគាន អៅអពេអប្កាយ) 

3. ប្បព័ន្ធបំពង់ទ អោទឹក ប្បព័ន្ធអន្េះមាន្អ ម្ េះអៅជាអប្ចើន្ អយើងអៅវាោ េិន្អាធ៊ី ន្ែេជំនួ្ស
អអាយោកយោ បអចចកវទិាអធវើអអាយមាន្អាហាររបូតថម្ភែ៏សំបូរន្បប។កន ងប្បព័ន្ធអន្េះ អយើងអប្បើ
បំពង់ទ៊ីបជ័រភ៊ីវ ៊ីស ៊ី ជាោន េោំែ េះ។ ប្បព័ន្ធអន្េះអម្ើេអៅែូចជាប្បព័ន្ធវារ ៊ីវបបកម្មន្ែេអគោំសាឡា
ត់កន ងបំពង់ន្ែេអគអាចអ ើញមាន្អប្ចើន្អៅកន ងផ្ាេះលបតងទូទំាងពិភពអោក។ ខ េះន្ែេទំាង
វារ ៊ីវបបកម្មនិ្ងការចិញ្ច ឹម្ប្តិនិ្ងោំបន្ន្ែ អាហាររបូតថម្ភកន ងការអអាយចំ ៊ី រ កខជាតិកន ងប្បព័ន្ធអប្បើ
ទឹកបាន្ព៊ីជ៊ីសរ ៊ីរាងគឬរសម៊ីសំអោគន្ែររោយកន ងទឹក។ 

កន ងប្បព័ន្ធចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីនិ្ងោំបន្ន្ែកន ងទឹក អាហារន្ែរប្តូវចិញ្ច ឹម្រ កខជាតិបាន្ព៊ីអាចម៌្ប្ត៊ី។ ប្បព័ន្ធ
បំពង់ទ៊ីបអន្េះតប្ម្ូវអអាយអប្បើធ ងចំអរាេះ អបើេត់មាន្ធ ងចំអរាេះអទ ែ ំធំៗព៊ីអាចម៌្ប្ត៊ីនឹ្ងរ ឬំស កាត់
បន្ថយអាហាររបូតថម្ភន្ែេស្រសូបយកនិ្ងបងករបញ្ញា ែេ់ការ ូររបស់ទឹកទូទំាងប្បព័ន្ធ។ កន ងគំនិ្ត
របស់ខ្ ំប្បព័ន្ធអប្បើទ៊ីបជ័រគឺេអសំរាប់រ កខជាតិន្ែេមាន្ឬសខែ៊ីែូចជាសាឡាត់ ន្តមិ្ន្ន្ម្ន្សំរាប់ឬ

http://www.backyardaquaponics.com/


សន្វងែូចជាអប៉ងអបាេះអទ។ អបើឬសពិតជាន្វងវានឹ្ងវាអៅទំាងប្បព័ន្ធ ច កន្ ន្វានិ្ងបណត េ
អអាយមាន្បញ្ញា ែេ់រ កខជាតិែលទ។ 

 
កសិោឋ ន្របស់អយើង 

 
ងម៊ីៗអន្េះ អយើងមាន្សនូកេន្ ត តទឹកចំនួ្ន្ព៊ីរប្បន្វង 16 x 1ន្ម៉្ប្ត អ ើយនិ្ងោន េព៊ីងម16 x 1ន្ម៉្ប្តន្ែេត
ភាា ប់អៅធ ងប្ត៊ី១ន្ម៉្ប្តគ៊ីបអោយបំពង់ទ៊ីបជ័រ (ធាត ទ៊ី១និ្ង២ខាងអេើ)។ អយើងក៏មាន្ប្បព័ន្ធចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីនិ្ង
ោំបន្ន្ែន្ែេអៅន្តឯងចំនួ្ន្៣តូចជាងអន្េះន្ែរ ន្ែេអយើងអប្បើជាគំរូចាប់អផ្តើម្។ អគាេអៅសំខាន់្របស់
អយើងមួ្យគឺចង់ជួយអអាយេនកែលទបាន្យេ់ោការចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីនិ្ងោំបន្ន្ែរមួ្វាគាន វាែំអ ើ រការោ៉ងអម៉្ច។ 
អយើងទទួេបាន្អជាគជ័យអរឿងអន្េះអោយការបងាា ញប្បព័ន្ធអន្េះកន ងវធិ៊ីមួ្យន្ែេមាន្ការងាយស្រសួេ
យេ់កន ងេន្ វតតន៍្តាម្។ ប្បព័ន្ធេូស ៊ីម៉្ង់របស់អយើង ន្ែេជាប្បព័ន្ធោន េងមបអងកើតអឡើងអោយអោក សកត់ 
អប្បតែឹន្ អៅផ្ាេះរបស់គាត់អ ើយនិ្ងអៅម្ជឈម្ ឌ េជេះឥទធិពេរបស់អេកូ ទទួេបាន្សំអរចអរឿងអន្េះ។ 
វាបាន្ជួយអយើងកន ងការកាត់បន្ថយលងែចំណយសាងសង់ ជាប្បព័ន្ធសម្ញ្ា អ ើយេន្ ញ្ញា តិអអាយអយើង
អប្បើប្បាស់សំភារេះន្ែេមាន្កន ងតំបន់្។ 

 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អតើប្បព័ន្ធេូស ៊ីម៉្ង់ែំអ ើ រការោ៉ងអម៉្ច?ប្បព័ន្ធេូអៅកន្ន្ែងរបស់អយើងគឺជាប្បព័ន្ធចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីនិ្ងោំបន្ន្ែ
ន្ែេតូចន្ែេអប្បើប្បាស់េូស ៊ីម៉្ង់អៅខាងបាតអែើម្ប៊ីទប់ទឹក ជំនួ្សអអាយធ ងចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីឬសនូកោំបន្ន្ែ។ 

 
ប្បព័ន្ធអៅកន្ន្ែងរបស់អយើងអប្បើប្បាស់េូប៊ីសំរាប់បាតអប្កាម្អ ើយនិ្ងេូស ៊ីម៉ាងព៊ីរភាា ប់អៅព៊ីអេើលន្បាត
ទំាងប៊ី។ អៅកន ងបាតរបស់ប្បព័ន្ធអន្េះ េូខាងអប្ៅប្តូវបាន្អប្បើជាធ ងប្ត៊ី។អយើងកំព ងន្តចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីេន្ ត ង
អៅកន ងធ ងអន្េះ(សូម្អម្ើេន្ផ្នកប្ត៊ីខាងអប្កាម្សំរាប់ព័ត៌មាន្េំេិតនិ្ងមូ្េអ ត )។ បំពង់ទ៊ីបជ័រតភាា ប់េូ
ស ៊ីម៉្ង់ទំាងប៊ីអៅប្គឹេះលន្ប្បព័ន្ធ េន្ ញ្ញា តិអអាយទឹក ូររវាងេូទំាងប៊ីខាងអប្កាម្និ្ងបអងកើតបាន្ជាកំរតិ
េំនឹ្ងមួ្យកន ងចំអណម្េូទំាងប៊ី។ អយើងអប្បើរបងជ័រផ្ទែ សាិកអៅកន្ន្ែងអបើកបំពង់ អែើម្ប៊ីរកាប្ត៊ីព៊ីកា
រន្ េកាត់វា អៅេូខាងអប្កាម្កណត េ សនប់ទឹកអផ្ារទឹកព៊ីខាងអប្កាម្អៅអេើ អយើងអប្បើសនប់៥០វ៉ាត់ 
ជាមួ្យកាេជាេតិបរមា (កំពស់ទឹក) ៣ន្ម៉្ប្ត និ្ងេំ ូរទឹកជាេតិបរមា ២៥០០េ៊ីប្តកន ងមួ្យអម៉ាង។ 

 
ន្ផ្នកខាងអេើមាន្េូស ៊ីម៉្ង់ចំនួ្ន្២។ អយើងបាន្បំអពញវាអោយងម (សូម្អម្ើេការពិព ៌នខាងអប្កាម្) 
អន្េះអ ើយជាកន្ន្ែងន្ែេអយើងោំបន្ន្ែ។ អយើងក៏បាន្ែំអេើងប្បោប់មូ្ម្ទឹកបងាូរអៅេូខាងអេើន្៊ីមួ្យៗន្ែ
រ។ អៅអពេន្ែេប្បោប់មូ្ម្ទឹកបងាូរចាប់អផ្តើម្ែំអ ើ រការ ទឹកប្តូវបាន្បញ្ចូ ន្ព៊ីខាងអេើប្បព័ន្ធប្តឡប់អៅ
េូន្ែេអៅបាតអប្កាម្។ វែតទឹកែន្ែេៗបអងកើតបាន្ជាេំ ូរទឹកព៊ីប្បព័ន្ធខាងអេើអៅបាតអប្កាម្អោយ
អប្បើទំនញ បនា ប់ម្កប្តូវបាន្មូ្ម្អៅអេើវញិ។ 

 
អ ត េវ៊ីអយើងសាងសង់ប្បព័ន្ធអន្េះអឡើង? 

ការចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីនិ្ងោំបន្ន្ែកន ងទឹកន្តមួ្យគឺជាជំអរ ើសែ៏េអណស់ែេ់ការចិញ្ច ឹម្និ្ងោំែំណំជាេកខ េះ
ប្បលព ៊ី យ៍អពេន្ែេែ៊ីមាន្កំ ត់ ន្តការចាប់អផ្តើម្ប្បព័ន្ធការចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីនិ្ងោំបន្ន្ែកន ងទឹកអន្េះអាចជា
មាន្ភាពសម គសាម ញអៅអពេែំបូង។ អយើងចង់អរៀបចំប្បព័ន្ធអន្េះអអាយមាន្ភាពសម្ញ្ានិ្ងអាចអអាយ



ប គគេចាប់អផ្តើម្អោយអជាគជ័យជាមួ្យវា។ អៅកន ងសំ ួររបស់អយើងែ៏សម្ញ្ា អយើងបាន្អផ្ទត តអៅអេើ
ចំ  ចបួន្ គឺ តំលេ សំភារេះន្ែេអាចរកបាន្ ទំ ំ និ្ងការមាន្ទំនក់ទំន្ងគាន ។ 
 
តំលេគឺជាកតាត សំខាន់្ណស់កន ងការន្ចករនំ្េករាេបអចចកវទិា ប្បសិន្អបើតំលេខពស់អពក គាម ន្ន្ណ
មាន ក់ចាប់អារម្ម ៍អនេះអឡើយ។ ការចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីនិ្ងោំបន្ន្ែរមួ្គាន ន្តងន្តតប្ម្ូវការវនិិ្អោគែំបូងខពស់
អោយសារន្តតំលេលន្ការសាងសង់។ អទាេះជាោ៉ងណសក៏អោយប្បអភទសំភារេះមួ្យន្ែេមាន្តំលេ
អោកអៅកន ប្បអទសលងគឺស ៊ីម៉្ង់។ វាន្តងន្តអាចរកបាន្អ ើយជន្ជាតិលងមាន្បទពិអសាធន៍្អប្ចើន្កន ង
ការងារជាមួ្យស ៊ីម៉្ង់។ អៅកន ងប្បអទសលងេនកអាចទិញេូស ៊ីម៉្ង់តាម្ទំ ំណក៏បាន្ ជន្ជាតិលងអប្បើវាសំ
រាប់ោំអែើម្អ ើ ចំអរាេះទឹក នឹ្ងប្តងទឹកទ ក។ ជន្ជាតិលងន្ងម្ទំាងេក់េូស ៊ីម៉្ង់អន្េះន្ែេមាន្បាតស្រសាប់
ក៏មាន្ អែើម្ប៊ីអអាយវាអាចរកាទឹកបាន្។ 

អោយការអប្បើប្បាស់េូស ៊ីម៉្ង់អន្េះ អ ើយបាន្កាត់ចំណយលន្ប្បព័ន្ធន្ែេមាន្ទំ ំសាកសម្យតាម្ផ្ាេះតូ
ចៗ ទំ ំលន្ឯកតាគឺន្ផ្អកអៅអេើទំ ំលន្េូ ែូអចនេះអ ើយឯកតាអន្េះអាចប្តូវបាន្ន្កតប្ម្ូវតាម្ទំ ំអោយ
ការអប្បើប្បាស់េូតូចជាងឬធំជាង។ ចំនួ្ន្េូអាចប្តូវបាន្បតូរតាម្តប្ម្ូវការន្ែរ។ េូស ៊ីម៉្ង់របស់អយើងសពវ
លងងអប្បើន្តេូ៥អទន្តប្បព័ន្ធអាចប្តូវបាន្ពប្ង៊ីកអែើម្ប៊ីអប្បើប្បាស់បន្ន្ថម្។ អោយការរកាទ កប្បព័ន្ធអអាយអៅ
ទំ ំតូចជាងចំនួ្ន្៥េូ អយើងកំព ងរកាប្បព័ន្ធអន្េះអអាយអៅជាសម្ញ្ាអ ើយងាយស្រសួេយេ់ ខ េះ
អពេន្ែេអៅន្តបងាា ញោអតើប្បព័ន្ធអន្េះមាន្សកាត ន្ ពេោ៉ងណន្ែេប្តូវពប្ង៊ីកបន្ន្ថម្។ 

 
ភាពជាក់ោក់លន្ប្បព័ន្ធ 
 
េូស ៊ីម៉្ង់ 

សំរាប់ប្បព័ន្ធែ៏ជាក់ោក់របស់អយើង អយើងអប្បើេូស ៊ីម៉្ង់ន្ែេមាន្ទំ ំ ៨០សម្ (៣១ច ច៥េ ៊ីង) និ្ងជំអៅ 
៤០សម្ (១៥ច ង៧េ ៊ីង)។ អៅប្បអទសលងេនកអាចទិញវាអោយមាន្បាតស្រសាប់ ែូអចនេះវាអាចទប់ទឹក។ ជា
ធម្មតាវាមិ្ន្ប្ជាបទឹកអទ ន្តអយើងអប្បើជ័រអៅស ូោន ំោបអែើម្ប៊ីជួយភាិតេូ។ ជ័រធយូង ក៏អាចជួយការោរការ
ផ្ទែ ស់បតូរភ៊ីអេចន្ែេបណត េម្កព៊ីស ៊ីម៉្ង់(ពិភាកាអៅអពេអប្កាយ)។អន្េះជាប្បអភទែូចគាន លន្សំភារេះ
ន្ែេអគអប្បើអែើម្ប៊ីជួយការោរទូកក ំអអាយប្ជាបទឹកអេច។ ធយូងជ័រអន្េះអយើងអប្បើបិទទ កវាោ៉ងអហាច
ណស់២លងងម្ ន្អពេពំអពញេូជាមួ្យទឹកឬងម។ 

 
ោន េោំែ េះ 
អយើងអប្បើេូព៊ីរខាងអេើលន្ប្បព័ន្ធជាោន េោំែ េះ ពួកវាប្តូវបាន្បំអពញអោយងមព៊ីទអន្ែប្បន្ ជា២េ ៊ីងព៊ីអេើ
េូ។ ទឹកន្ែេអៅកន ងោន េោំែ េះអន្េះអាចេន្ ញ្ញា តិោក់ន្តប្បន្ េ៣េ ៊ីងព៊ីអេើេូន្តប៉ អណណ េះ អែើម្ប៊ីជួយ
អអាយស្រសទាប់ខាងអេើលន្ងមអៅន្តសងួត។ អោយការអធវើែូចអន្េះ េនកនឹ្ងកាត់បន្ថយចំនួ្ន្សារ៉ាយន្ែេែ េះ
កន ងប្បព័ន្ធរបស់េនក។ កន ងប្បព័ន្ធរបស់អយើង កំពស់លន្ទឹកអៅកន ងោន េោំែ េះគឺប្តូវបាន្ប្គប់ប្គងអោយកំព
ស់លន្បំពង់ រអៅកន ងប្បោប់បឺតទឹកបងាូរ(អម្ើេខាងអប្កាម្) អៅកន ងោន េោំែ េះអន្េះ េនកអាចោំែ េះបន្ន្ែ
អផ្សងៗព៊ីគាន  អបើអទាេះជាែំប្គាប់អោយផ្ទា េ់លែ ឬក៏ោំែ េះអោយអប្បើោសអ ើយនិ្ងការសាូងវាចូេអៅកន ង
ប្បព័ន្ធអន្េះ។ អយើងមាន្អជាគជ័យែ៏េអជាមួ្យនឹ្ងអប៉ងអបាេះ សាឡាត់ លសព ប្តសក់ អម្ាសអផ្ទែ ក និ្ងលសពចិ
ន្។ 



 
ងម 
អយើងអប្បើងមទអន្ែ ន្ែេអាចរកបាន្អៅកន ងតំបន់្អៅប្បអទសលង អយើងខ្ ំសូម្លន្នំអអាយទិញងមទអន្ែប្បអភទ
ខែេះអោយសារន្តវាមាន្ភាបជាប់េអ។ សំរាប់ន្ផ្នកសំខាន់្ជាអប្ចើន្ ងមទអន្ែអធវើអឡើងព៊ី ន្រង៉មអខៀវ ន្ែេមាន្
រចនសម្ព័ន្ធជាតិមូ្អេគ េមាន្អសថរភាពេអអ ើយមិ្ន្ងាយសឹកងាយអឡើយ។ ប្បអភទងមខែេះអទៀតអាចជា
អប្បេះឬបងករបញ្ញា ជាមួ្យនឹ្ងសនប់ឬប្ត៊ីរបស់េនក។ ខ្ ំសូម្ផ្តេ់ជាអោបេ់អអាយទិញងមន្ែេធំប៉ ន្អម្លែ
របស់េនកតន្តតូជាងកលែ។ អន្េះប្បន្ េជាធំេមម្អែើម្ប៊ីជាសវាងប្បព័ន្ធទឹកន្ែេប៉េះោេ់ែេ់ប្បព័ន្ធ
របស់េនក ន្តតូចេមម្សំរាប់ប្គាប់ពូជេូតោស់បាន្េអកន ងោន េ។ 

 
ប្ត៊ី 
មាន្ប្ត៊ីជាអប្ចើន្ប្បអភទន្ែេអគអាចអប្បើប្បាស់អៅកន ងប្បព័ន្ធអន្េះ។អយើងអប្បើប្ត៊ីេន្ ត ងកន ងប្បព័ន្ធេូស ៊ី
ម៉្ង់របស់អយើង។ វាងាយស្រសួេរកអៅប្បអទសលង អ ើយវាមិ្ន្លងែអទ (៥បាត / $0.15 USD សំរាប់ប្ត៊ីមួ្យ) 
វាងាយស្រសួេអម្ើេន្ង វាមិ្ន្ប្តូវការសនប់ខយេ់(លងែនិ្ងស ៊ីោម្ពេអប្ចើន្)អទ អោយសារន្តវាប្តូវការឧកស ៊ី
ន្សន្រោយកន ងទឹកកន ងការរស់អៅ។ បំពង់បឺតបងាូទឹករបស់អយើងន្តមួ្យបអងកើតអអាយមាន្េ កស ៊ីន្សន្
រោយប្គប់ប្គាន់្កន ងប្បព័ន្ធសំរាប់ប្ត៊ីរស់អៅបាន្។ 

 

អទាេះប៊ីជាប្ត៊ីេន្ ត ងងាយស្រសួេអម្ើេន្ងក៏អោយ ន្តវាក៏អាចមាន្ការពិបាកន្ែរ។ ខ្ ំសូម្ន្ន្នំអអាយទិញ
ប្ត៊ីតូចៗជាង ខច៊ីៗជាង ព៊ីអប្ោេះអាធំៗនិ្ងវាយអ ើយសំោប់គាន អែើម្ប៊ីយកឥទធិពេអៅអពេន្ែេអគយក
អៅោក់កន ងអាងងម៊ី។ ផ្ងន្ែរេនកនិ្ងប្តូវតប្ម្ូវតង់ស ៊ីអតលន្ការោក់ប្ត៊ីរបស់េនកជាមួ្យនឹ្ងជំហាន្និ្ងកាបា
ស ៊ីអតលន្ោន េ់របស់េនក។ [Ed: see EAN #20 សំរាប់ពត៌មាន្ជំនួ្យកន ងែង់ស ៊ីអតចំ  េះ].ប្ត៊ីេន្ ត ង
ចូេចិតតអោតអចញព៊ីធ ងរបស់វា ែូអចនេះេនកនឹ្ងប្តូវការបអងកើតគំរបធម្មតាមួ្យសំរាប់េូស ៊ីម៉្ង់របស់េនក។ 
គំរបអាចអធវើព៊ីេ៊ីក៏បាន្ព៊ីសំ េ់ផ្ទែ សាិក អាចអធវើជាគំរបប្គប់បាន្ ឬផ្ទែ សាិក ឬសំណញេួស ន្តសូម្
ចាស់ោអគអាចយកវាអចញនិ្ងោក់វាស្រសួេអែើម្ប៊ីអអាយេនកអាចអអាយចំ ៊ី ប្ត៊ីនិ្ងទទួេផ្េបាន្ស្រសួ
េ។ 
 
អយើងអអាយចំ ៊ី ប្ត៊ីេន្ ត ងជាមួ្យចំ ៊ី រន្ែេទិញប៊ីហាងតំលេ ៥៥០បាត (១៧ែ ោែ ) កន ងមួ្យការ ៉ ង
២០គប្ក។ វាមាន្ប្បុអតេ ៊ីន្៣២% អ ើយអយើងក៏បាន្អប្បើវាផ្ងន្ែរជាមួ្យប្ត៊ីទ៊ីឡាប់ោ៉កន ងប្បព័ន្ធចិញ្ច ឹម្
ប្ត៊ីនិ្ងោំបន្ន្ែរមួ្គាន ោ៉ងធំ។ ចំ ៊ី តប្ត៊ីមាន្ភាគរយលន្ជាតិប្បូអតេ ៊ីន្អផ្សងៗព៊ីគាន  អ ើយេនកនឹ្ងប្តូវន្ត
ន្សវងរកចំនួ្ន្សម្រម្យសំរាប់ប្ត៊ីរបស់េនក។ អោយអប្ោេះន្តភាគរយលន្ប្បូអតេ ៊ីន្មាន្ការអកើន្អឡើង តំលេ
ចំ ៊ី នឹ្ងមាន្ការអកើន្អឡើងផ្ងន្ែរ។ អទាេះជាោ៉ងណក៏អោយ ភាគរយលន្ជាតិប្បូអតេ ៊ីន្កាន្ន្តទាប 
េនកនឹ្ងអ ើញប្ត៊ីមាន្ការធំធាត កាន់្ន្តយឺត អ ើយអាចម៌្ប្ត៊ីនឹ្ងផ្េិតអាសូតបាន្តិចតួច។ កន ងន័្យមួ្យ
អទៀត ការេូតោស់លន្ប្ត៊ីនិ្ងចំនួ្ន្អាសូតកន ងប្បព័ន្ធអន្េះគឹប្តូវន្តស ៊ីគាន អៅនឹ្ងចំនួ្ន្លន្ប្បូអតេ ៊ីន្កន ងចំ ៊ី
ប្ត៊ីន្ែេេនកអប្បើប្បាស់។ សូម្កត់សំគាេ់ោ ប្ត៊ីអាចទទួេបាន្ន្តភាគរយមួ្យចំនួ្ន្លន្ជាតិប្បូអតេ ៊ីន្កន ង
ចំ ៊ី របស់វាន្តប៉ អណណ េះ។ ទ៊ីឡាប់ោ៉ ជាឧទា រ ៍ មិ្ន្អាចស្រសូបយកប្បូអតេ ៊ីន្បាន្ទំាងេស់កន ងចំ ៊ី
ន្ែេមាន្ជាង៣២%លន្ប្បូអតេ ៊ីន្អនេះអឡើយ។ សូម្អរ ើសយកចំ ៊ី ប្ត៊ីន្ែេប្តឹម្ប្តូវសំរាប់ប្បអភទប្ត៊ីន្ែេ



េនកចង់ចិញ្ច ឹម្។  [Editors’ Note: See ECHO Asia Note #20 សំរាប់ព័ត៌មាន្បន្ន្ថម្និ្ងគំនិ្តេំព៊ី
ការបអងកើតចំ ៊ី ប្ត៊ីអៅកសិោឋ ន្អោយខែួន្ឯង.] 
 
ប្បព័ន្ធរបស់អយើងគឺតូចជាងន្ែេបាន្អប្បើសំរាប់េប់រអំៅែេ់េនកែទសេំព៊ីការចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីនិ្ងោំបន្ន្ែរមួ្គាន
ែូអចនេះអយើងមិ្ន្ចាប់អារម្ម ៍ជាមួ្យនឹ្ងការប្បមូ្េផ្េប្ត៊ីអឡើយ។ អោយសារន្តអរឿងអន្េះ អយើងចំ ៊ី ប្ត៊ី
ន្ត៥០ប្កាម្ន្តប៉ អណណ េះកន ងមួ្យលងងសំរាប់ប្បព័ន្ធទំាងមូ្េ។ ជាកបួន្ចាប់ ប្បសិន្អបើប្ត៊ីមិ្ន្បាន្ស ៊ីចំ ៊ី
ទំាងេស់កន ងរយេះអពេ៥នទ៊ីអទ បាន្ន័្យោេនកអអាយចំ ៊ី អេើសអពកអ ើយ។ េនកកាន់្ន្តអអាយចំ ៊ី  
វានឹ្ងកាន់្ន្តមាន្អាចម៌្អប្ចើន្ អ ើយេនកនឹ្ងប្តូវការទំាងប្បព័ន្ធចំអរាេះន្ែេេអឬក៏ប្តូវការរ កខជាតិន្ែេអាច
អោេះស្រសាយបាន្អប្ចើន្ជាមួ្យជាតិអាសូត (រ កខជាតិកាន់្ន្តអប្ចើន្ ប្តូវការអាសូតកាន់្ន្តអប្ចើន្)។ 

use:  អន្េះជាវ ៊ីឌ៊ីេូែ៏េអសំរាប់ការយេ់ែឹងោអតើប្ត៊ីណេអន្ែេប្តូវអប្បើប្បាស់ និ្ងប្បអភទចំ ៊ី ន្ែេប្តូវ
អប្បើhttp://www.youtube.com/watch?v=7S-

d6MPvkaU&src_vid=oLwTdpTIXd8&feature=iv&annotation_id=annotation_254067  
 
បំពង់បងាូរបឺតទឹកបងាូរ 
ប្បព័ន្ធចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីនិ្ងោំបន្ន្ែរមួ្គាន កន ងេូស ៊ីម៉្ង់របស់អយើងមាន្ន្ផ្នកបអចចកអទសរបស់វា។ជាឧទា រ ៍ 
អយើងអប្បើបំពង់បឺតទឹក ទំាងជួយអអាយមាន្ជាតិសំអ ើ ម្ប្គប់ប្គាន់្សំរាប់ការេូតោស់ជាម្ធយម្និ្ងរ កខ
ជាតិជាម្ធយម្ និ្ងអែើម្ប៊ីធានោមាន្េ កស ៊ីន្សន្ប្គប់ប្គាន់្កន ងតំបន់្ឬស។ ផ្ងន្ែរអនេះ អោយការេន្ 
ញ្ញា តិតអអាយខយេ់បាន្ែេ់ន្ផ្នកខាងអប្កាម្លន្េូស ៊ីម៉្ង់ អយើងមិ្ន្េន្ ញ្ញា តតិអអាយបាក់អតរ ៊ីឧសម័ន្េ កស ៊ី
ន្សន្ព៊ីការេូតោស់បងករជាបញ្ញា កន ងប្បព័ន្ធរបស់អយើងអឡើយ។ អន្េះជាកន្ន្ែងែ៏សំខាន់្មួ្យន្ែេអាច
ជួយេនកអអាយបាន្យេ់ព៊ីបំពង់បងាូរទឹកនិ្ងេតថប្បអោជន៍្របស់វាអោយការរចនជាេំ ូរនិ្ងបំពង់បងាូរ
(http://freshfarmct.org/tag/siphons/).  អន្េះជាការតភាា ប់ែេ់បណត ញវ ៊ីឌ៊ីេូែ៏េអមួ្យន្ែេនឹ្ង
ជួយេនកអអាយបាន្យេ់ោអតើបំពង់បងាូរទឹកែំអ ើ រការោ៉ងែូចអម្តច។
(http://www.youtube.com/watch?v=lyrvcCqv5V0)  
 
សូម្ចំណយអពេអម្ើេោអតើបំពង់បឹតបងាូរទឹកអន្េះមាន្ែំអ ើ រការោ៉ងណ អៅកន្ន្ែងរបស់អយើង 
អយើងអប្បើវាជាមួ្យនឹ្ងបំពង់ រ១េ ៊ីង អ ើយនិ្ងជ៊ីវឡាវអៅខាងអេើអែើម្ប៊ីជួយែេ់ការផ្ទែ ស់បតូរតិចតួច
កន ងេប្តាេំ ូរ។ កំពស់របស់បំពង់ រនិ្ងកំ ត់បាន្អៅតាម្កំពស់របស់កំរតិទឹកខាងកន ងេូស ៊ីម៉្ង់។ 
បំពង់ រគួរន្តោ៉ងអហាចណស់២ភាគ៣លន្កំពស់របស់េូស ៊ីម៉្ង់។ បំពង់បឺតទឹកអន្េះឬខាងអប្ៅរបស់
វាគឺអធវើព៊ី បំពង់ទ៊ីប២េ ៊ីងកន្ែេះន្ែេមាន្គំរប។ គំរូសតង់ោររបស់បំពង់បងាូរបឺតទឹកគឺន្តងន្តមាន្ 1:2 រាតយូ 
ែូអចនេះប្បសិន្អបើបំពង់ រវា១េ ៊ីង បំពង់បឹតគឺ២េ ៊ីង។ន្តអទាេះជាោ៉ងណក៏អោយ អយើងអប្បើបំពង់បឺតទឹក
២េ ៊ីងកន្ែេះអែើម្ប៊ីអអាយគំរបស់អាចោក់ព៊ីអេើបំពង់ របាន្។ សូម្កត់ចំណំន្ែរោ បំពង់បឺតទឺកោ៉ង
អហាចណស់មាន្កំពស់ខពស់ជាង២េ ៊ីង(សូម្វាស់ព៊ីខាងកន ងលន្បំពង់បឺត) ជាងបំពង់ រនិ្ងជ៊ីវឡាវខាង
កន ងបំពង់បឺតទឹកខាងអប្ៅ។ អបើវាមិ្ន្ខពស់ជាង២េ ៊ីងអទ បំពង់បឺតទឹកធំនឹ្ងមិ្ន្ែំអ ើ រការអទ។ ជាច ង
អប្កាយ សំរាប់បំពង់បឺតទឹកែ៏អជាគជ័យ បំពង់បងាូរទឹកខាងអប្ៅ(បំពង់ន្ែេអៅខាងអប្កាម្) ប្តូវន្តមាន្ជា
ន្កងលែ ឬេនា ក់វា។ ន្កងនឹ្ងជួយកំរតិេំ ូររបស់ទឹក ន្ែេនឹ្ងជួយអអាោការបឺតទឹកែំអ ើ រការ។អបើ
េនកមិ្ន្ចង់អប្បើន្កងអទ េនកអាចអប្បើបំពង់ប្តង់ោក់កំរតិអអាយទទួេបាន្ផ្េែូចគាន  សូម្អម្ើេ  
http://www.instructables.com/id/How-To-Build-A-Bell-Siphon/ 

http://freshfarmct.org/tag/siphons/
http://www.youtube.com/watch?v=lyrvcCqv5V0
http://www.instructables.com/id/How-To-Build-A-Bell-Siphon/


 
អយើងបាន្អធវើរបងការោរបំពង់បឺតទឹករបស់អយើង របស់ការោរអន្េះគឺជាបំពង់ទ៊ីប៦េ ៊ីង កាត់អអាយប្តូវនឹ្ង
បំពង់បឺតទឹក។ អយើងអចាេះរន្ធអៅកន ងបំពង់អែើម្ប៊ីអអាយទឹក ូរ ន្តអអាយងមអចញ។ របស់ការោរជួយ
ការោរបំពង់របស់អយើងព៊ីការកកសាេះអោយឬសរ កខជាតិ។អយើងអប្បើបំពង់៦េ ៊ីងព៊ីអប្ោេះងាយស្រសួេជាប់
នឹ្ងលែខាងកន ងអ ើយែកអចញឬសន្ែេអាចបណត េអអាយសាេះែេ់បំពង់បងាូរ។ 
 
បំពង់បឺតបងាូរទឹក មាន្សារេះសំខាន់្ណស់ន្តក៏អាចមាន្ការខកចិតតន្ែរ។ខ្ ំមាន្បញ្ញា មួ្យចំនួ្ន្ន្ែរ
ជាមួ្យបំពង់អន្េះអៅកន ងេត៊ីតកាេ អ ើយខ្ ំបាន្បអងកើតបញ្ា ៊ីរមួ្យអែើម្ប៊ីគិតពិចារណអៅអពេន្ែេបំពង់
មាន្បញ្ញា ប្តូវន្តអោេះស្រសាយ។ 

 បញ្ញា ទ៊ី១ បំពង់បឺតទឹកនឹ្ងមិ្ន្ចាប់អផ្តើម្បឺតអឡើង 

o អតើអាប្តាេំ ូររបស់េនកខពស់េមម្ឬអទ? អបើវាមិ្ន្ខពស់េមម្អទ ទឹកនឹ្ងប្គាន់្ន្ត ូរ
ប៉ អណណ េះ អ ើយមិ្ន្បាន្ចាប់អផ្តើម្ែំអ ើ រការបឺតទឹកអឡើយ។ 

o អតើបំពង់សំោធនិ្ងបំពង់ រមាន្កំរតិែូចគាន អទ? ជាទូអៅអបើកំរតិលន្បំពង រនិ្ង
បំពង់សំោធមាន្កំរតិអសមើរគាន  េនកនឹ្ងមាន្បញ្ញា តិចតួចប៉ អណណ េះ។ អបើសិន្ជាបំពង់សំ
ោធមិ្ន្បាន្ រប្តង់អទ សូម្អប្បើន្ខសឬយន្តការអផ្សងៗអែើម្ប៊ីអអាយវាប្តង់េអ។ 

o អបើសិន្ជាបំពង់បឺតទឹកបងាូររបស់េនកកំព ងន្តែំអ ើ រការរយេះអពេ២ន្ខអ ើយរអំពច
អនេះស្រសាប់ន្ត ប់អែើរ េនកប្បន្ េជាមាន្បញ្ញា កំរតិេំ ូររបស់ទឹក។ បនា ប់ព៊ីប្បព័ន្ធ
អន្េះបាន្ែំអ ើ រការមួ្យរយេះអ ើយ អាចម៌្ប្ត៊ីអាចជាប់នឹ្ងជញ្ញា ំងរបស់បំពង់បាន្ 
អោយអធវើអអាយមាន្កំរតិលន្ការ ូរ។ ជាធម្មតាកន ងករ ៊ី អន្េះេនកនឹ្ងប្តូវន្តសំអាតបំពង់
ទ៊ីបរបស់េនកឬជំនួ្សបំពង់ទ៊ីបន្ែេបាន្ព៊ីសនប់បូម្ទឹករបស់េនកជាមួ្យនឹ្ងបំពង់ទ៊ីប
ន្ែេធំជាង។ 

o សូម្យកបំពង់សំោធអចញអ ើយអម្ើេោអតើមាន្ឬសរ កខជាតិែ េះចូេអៅកន ងបំពង់សំ
ោធឬអទ ន្ែេនឹ្ងអធវើអអាយសាេះែេ់េំ ូរទឹកចូេអៅកន ងបំពង់បូម្ទឹក។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 បញ្ញា ទ៊ី២ បំពង់បឺតទឹកបងាូរនឹ្ងមិ្ន្បិតអទ 

o ជាធម្មតាការអន្េះមាន្ន័្យោ មាន្េំ ូរទឹកអប្ចើន្អពក េនកគួរន្តមាន្វ៉ាេ់ន្ែេបាន្
ែំអឡើងអៅអេើបំពង់ន្ែេបាន្ព៊ីបឲសនប់បូម្ទឹករបស់េនក អែើម្ប៊ីអធវើការប្គបប្គងេំ ូរ
ទឹកតាម្រយេះប្បព័ន្ធអន្េះ។ 

o ខ្ ំបាន្ែឹងោប្បព័ន្ធងមមួ្យចំនួ្ន្ន្ែេបងករអអាយមាន្បញ្ញា ែេ់ប្បព័ន្ធេំ ូរទឹក អន្េះ
  ចេទធផ្េែេ់បំពង់បឺតទឹកបងាូរន្ែេអបើកនិ្ងបិតអេឿន្អពក។ប្បសិន្អបើេនកអ ើញ
ងមប្គួសតូចអពក អាចម៌្ប្ត៊ីនឹ្ងជាប់នឹ្ងងមអ ើយបងករជាេំ ូរទឹកន្ែេអៅជាមូ្េោឋ ន្៊ីយ
កម្ម។ ែំអណេះស្រសាយមួ្យគឺប្តូវសំអាតងមរបស់េនកអចញ ជំអរ ើសន្ែេេអគឺជំនួ្សងមរបស់
េនកជាមួ្យងមធំជាងអន្េះ។ 

 
សនប់បូម្ទឹក 

សំរាប់ប្បព័ន្ធេូស ៊ីម៉្ង់ចំនួ្ន្៥ែូចជារបស់េនក េនកអាចអប្បើសនប់បូម្ទឹកន្ែេមាន្ចអនែ េះព៊ី៣៥អៅ៥០វ៉ា
ត់។សនប់៣៥វ៉ាត់អាចផ្តេ់េំ ូរប្គប់ប្គាន់្សំរាប់បំពង់បឺតបងាូរទឹក(បំពង់ រ១េ ៊ីង)កន ងប្បព័ន្ធអែើម្ប៊ីអអា
យែំអ ើ រការ ន្តអបើមាន្េវ៊ីមួ្យម្ករារាងំទឹកមិ្ន្ ូរ េនកនឹ្ងចាប់អផ្តើម្មាន្បញ្ញា ជាមួ្យនឹ្ងបំពង់ ូរ។ ខ្ ំ
សូម្លន្នំអអាយអប្បើសនប់៥០វ៉ាត់សំរាប់ប្បព័ន្ធេូស ៊ីម៉្ង់ចំនួ្ន្៥។អពេន្ែេេនកភាា ប់សនប់អៅនឹ្ងប្បព័ន្ធ
អន្េះ សូម្ធានោេនកអប្បើប្បាស់បំពង់ទឹបជ័រភ៊ីវ ៊ីស ៊ីន្ែេមាន្េងកតផ្ចិតធំជាងកន្ែេះេ ៊ីង។ 

 

បំពង់កន្ែេះេ ៊ីងនឹ្ងមាន្បញ្ញា ជាមួ្យនឹ្ងអាចម៌្ប្ត៊ីន្ែេជាប់អៅនឹ្ងជញ្ញា ំងរបស់បំពង់ រារាងំែេ់ការ ូរ
របស់ទឹក ខ្ ំក៏សូម្ន្ន្នំអអាយបិតកាវបំពង់ន្ែេភាា ប់សនប់អៅនឹ្ងប្បព័ន្ធអេើ។ អបើសិន្ជាេនកអប្បើកាវបិត
អ ើយអៅន្តមាន្បញ្ញា ខែេះឬក៏ចង់ទទួេសាគ េ់ការតំអឡើងរបស់េនក េនកនឹ្ងមិ្ន្អាចផ្តូរេវ៊ីបាន្អឡើយអោយ
គាម ន្ការសាងសង់ជាងម៊ី។ បចច បបន្ន សនប់របស់អយើងបូម្បាន្២៤អម៉ាងកន ងមួ្យលងង ៧លងងកន ងមួ្យអាទិតយ ន្ត
អាចអប្បើប្បាស់របស់កំ ត់អពេ ប្បសិន្អបើេនកអធវើការជាមួ្យប្ត៊ីេន្ ត ង(អប្ោេះវាមិ្ន្ប្តូវការេ កស ៊ីន្សន្
រោំយកន ងទឹកអទ) 

 
ការការោរពន្ែឺលងង 



ប្បអភទម្ែប់ខែេះមាន្ប្បអោជន៍្ែេ់ប្បព័ន្ធេូស ៊ីម៉្ង់អន្េះ ប្បសិន្អបើប្បព័ន្ធមាន្ការប្តូវកំអៅលងងផ្ទា េ់អពញ
មួ្យលងង ទឹកនឹ្ងមាន្កំអៅអៅត អពកអ ើយបណត េអអាយរ កខជាតិអៅជាអប្កៀម្សវិត។ អៅអពេន្ែេជារែូវ
អៅត អៅកន ងប្បអទសលងអន្េះ លងងភាគអប្ចើន្គឺងាយស្រសួេអកើន្ែេ់ ៩៥ហាវ រនិ្ល  (៣៥េងាអស)ន្ែេមាន្
ការប្ប ម្សំរាប់ែំណំនិ្ងប្ត៊ីកន ងប្បព័ន្ធចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីនិ្ងោំបន្ន្ែរមួ្គាន អន្េះ។អយើងបាន្សាងសង់អប្គាងព៊ីឬ
សស៊ីអ ើយភាួរភាា ប់សំពត់ផ្តេ់ម្ែប់ព៊ីអេើរ កខជាតិអែើម្ប៊ីការោរពួកវាក ំអអាយប្តូវលងងអពក ន្តលងងភាគអប្ចើន្អៅកន
ងប្បអទសលង វាអៅន្តអៅត អពកអ ើយវាសវិតស្រសអោន្អៅអពេលងង។ន្តអទាេះជាោ៉ងណក៏អោយ វាអៅន្ត
ស្រសស់វញិអៅអពេយប់អៅអពេន្ែេវាចាប់អផ្តើម្ប្តជាក់បន្តិច។ ប្បសិន្អបើេនករស់អៅកន ងប្បអទសន្ែេ
មាន្ស ៊ីត  ា ភាពែូចអន្េះ ខ្ ំសូម្អសនើរែេ់េនកអអាយសាងសង់ប្បព័ន្ធមួ្យកន ងទ៊ីកន្ន្ែងអនេះន្ែេផ្តេ់ជា
ម្ែប់អៅអពេលងងអៅត ។ 

អៅកន ប្បព័ន្ធចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីនិ្ងោំបន្ន្ែរមួ្គាន អន្េះ ការការោរពន្ែឺលងងក៏អាចជាប្បអោជន៍្ន្៊ីប្តូសូមូ្ណស់ និ្ងន្៊ី
ប្តូបាក់អតរ ៊ី ន្ែេវាមាន្ប្បតិកម្មណស់ជាមួ្យនឹ្ងពន្ែឺលងង។ កន ងការបន្ន្ថម្អៅនឹ្ងផ្ទា ំងផ្តេ់ម្ែប់ព៊ីអេើ
ប្បព័ន្ធទំាងស្រសុងអន្េះ អយើងក៏អប្បើផ្ទា ំងផ្តេ់ម្ែប់ប្គបព៊ីអេើេូខាងអប្កាម្ន្ែរ។ 

 
េំ ូរខាងអប្កាម្ 

អយើងចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីេន្ ត ងកនងេូខាងអប្កាម្អប្ៅប្បព័ន្ធរបស់អយើង។េូទំាងព៊ីរអន្េះប្តូវបាន្តភាា ប់អៅនឹ្ង
េូកណត េ ជាកន្ន្ែងន្ែេសនប់ប្តូវបាន្ែំកេ់ អោយបំពង់ទ៊ីបជ័រភ៊ីវ ៊ីស ៊ី២េ ៊ីង ន្ែេប្តូវបាន្បិតស ៊ីម៉្ង់
ជាប់កន ងជញ្ញា ំងេូស ៊ីម៉្ង់។ បំពង់ទ៊ីប២េ ៊ីងអន្េះេន្ ញ្ញា តិតអអាយទឹក ូរកាត់ប្បព័ន្ធន្ែេេត់មាន្ការរារាំ
ង។ អយើងក៏មាន្គំរបន្ែេមាន្រន្ធអប្ចើន្ព៊ីអេើបំពង់២េ ៊ីងន្ែេអបើកចំ រ អែើម្ប៊ីរកាប្ត៊ីេន្ ត ងរបស់អយើង
បំន្បកអៅកន ងធ ងខាងអប្ៅ។ ព៊ីអប្ោេះន្តេូកណត េប្តូវបាន្ចំ រអអាយមាន្ខយេ់អចញចូេ វាមាន្សា
រេះសំខាន់្ណស់អអាយមាន្ការប្គប់ប្គងមូ្ស កន ងករ ៊ី របស់អយើង អយើងអប្បើកូន្ប្ត៊ី៧ព ៌អអាយស ៊ីពង
មូ្ស។ 
អយើងទ កអអាយប្ត៊ី៧ព ៌ន្ េព៊ីេូមួ្យអៅេូមួ្យ (កំ ត់ប្តារបស់េនកនិ្ពន្ធ អៅកន ងប្បព័ន្ធអៅឯ
ម្ជឈម្ ឌ េជេះឥទធិពេរបស់អេកូអាស ៊ី េូបូម្ទឹករបស់អយើង ឧទា រ ៍ កន្ន្ែងន្ែេអយើងោក់សនប់ 
មាន្ប្ត៊ី៧ព ៌មួ្យចំនួ្ន្សំរាប់ការប្គប់ប្គងមូ្ស ក៏ែូចជា ប្គបអេើរ កខជាតិវេែិទឹក។ អប្កាយម្កវាបាន្ផ្ត
េ់អាហារែេ់ប្ត៊ីអន្េះ ជួយសំអាតទឹក និ្ងជាប្បភពប្បូអតេ ៊ីន្ែ៏សំខាន់្ ប្បសិន្អបើេនកចង់បអងកើតចំ ៊ី ប្ត៊ី
អោយខែួន្ឯង(សូម្អម្ើេការអចញផ្ាយអេខ២០សំរាប់ពត៌មាន្បន្ន្ថម្ព៊ីការអប្បើប្បាស់រ កខជាតវេែិទឹក)។ 

 
 
 



 
 

បំពង់េំ ូរទឹក 

អយើងែំអឡើងបំពងបងាូរអៅកន ងេូស ៊ីម៉្ង់របស់អយើង វាចំាបាច់ណស់អៅអពេន្ែេអយើងចង់សំអាតអអា
យបាន្អប្ៅប្គប់ប្បអភទ។អយើងអប្បើបំពង់ទ៊ីប១េ ៊ីងន្ែេមាន្វ៉ាេ់ន្ែេ ូរភាា ប់អៅនឹ្ងកន្ន្ែងអៅជិត
អនេះ។ ប្បសិន្អបើេនកែំអឡើងបំពង់េំ ូរស្រសអែៀងគាន  ខ្ ំសូម្អសនើរជាអោបេ់ោេនកប្តូវន្តភាា ប់អអាយវា
 ូរអៅកន្ន្ែងណន្ែេអាចប្បមូ្េទឹកបាន្។ ទឹកអន្េះមាន្ជាតិន្៊ីប្តាតខពស់ណស់អ ើយនឹ្ងអាចប្តូវ
បាន្អប្បើប្បាស់អៅអេើសួន្ោំណំជាទឹកជ៊ីធម្មជាតិ។ 

 
ប្បោប់ចំអរាេះ 

អោយអប្ោេះប្បព័ន្ធរបស់អយើងគឺជាោន េងមប្គួស ែូអចនេះប្បោប់ចំអរាេះទឹកមិ្ន្សូវចំាបាច់អទ។ន្តអទាេះជា
ោ៉ងណក៏អោយសំរាប់ប្បព័ន្ធរបស់អយើងអយើងអប្បើប្បោប់ចំអរាេះតូចមួ្យ។អយើងបាន្កាត់បាតអប្កាម្
អចញ ចំំនួ្ន្៤េ ៊ីងសំរាប់ោំ បនា ប់ម្កអយើងោក់ប្បោប់ចំអរាេះែូចជាអសាន រន្ែេងាយស្រសួេយកអចញបាន្ 
អៅខាងកន ង។ អយើងោក់ចំអរាេះអៅអប្កាម្ការបងាូទឹកកន ងោន េោំែ កន្ន្ែងន្ែេវាអាចចាប់យកអាចម៌្ប្ត៊ី
រងឹបាន្និ្ងកាត់បន្ថយការសាចទឹកព៊ីទឹកចូេ។ ែូអចនេះអ ើយជាការកាតបន្ថយការេូតោស់របស់សារ៉ា
យ។ អយើងោងសំអាតចំអរាេះជាអរៀងរាេ់លងង អែើម្ប៊ីយកអាចម៌្ប្ត៊ីន្ែេអេើេអចញព៊ីប្បព័ន្ធរបស់អយើង 
 

អាចម៌្ប្ត៊ីអប្ចើន្អពកនឹ្ងបណត េអអាយងមរបស់េនកអពញអោយភាពន្ន្ន្ ន្ែេនឹ្ងកកសាេះព៊ីការ ូរែេ់
ប្បព័ន្ធោន េទំាងមូ្េ ែូអចនេះអ ើយវានឹ្ងបអងកើតអអាយមាន្បញ្ញា ែេ់ការ ូរ(កំ ត់ប្តាររបស់េនកនិ្ពន្ធ 
សនប់បូម្ភាគអប្ចើន្អាចរកទិញបាន្អៅហាងេក់ប្ត៊ី ន្ែេនឹ្ងមាន្ចំអរាេះអៅខាងកន ងស្រសាប់។ កន ងគំនិ្ត
របស់ខ្ ំ ប្បោប់ចំអរាេះគួរន្តប្តូវបាន្យកអចញ អបើទ កវាកន ងអនេះ វានឹ្ងអពញអោយអាចម៌្ប្ត៊ីោ៉ងងាយ
ស្រសួេ អ ើយសនប់នឹ្ងែំអ ើ រការអទ ែូអចនេះអ ើយវានឹ្ងអធវើអអាយបំពង់បឺតបងាូរទឹករបស់េនកមិ្ន្ែំអ ើ រការ
អទ។ ប្បោប់ចំអរាេះអាចប្តូវបាន្យកអចញនិ្ងន្ងម្ទំាងអប្បើប្បាស់កន ងចំអរាេះន្ែេតូចជាងវញិែូចបាន្
អរៀបរាប់ខាងអេើ។ 

 
ការសំអាត 

ចំនួ្ន្លន្ការសំអាតប្បព័ន្ធចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីនិ្ងោំបន្ន្ែអន្េះនឹ្ងប្តូវន្ផ្អកអៅអេើប្បអភទលន្ប្បព័ន្ធ។ប្បសិន្អបើេនក
អប្បើប្បាស់សនប់អៅកន ងប្បព័ន្ធអន្េះ េនកនឹ្ងមិ្ន្ប្តូវសំអាតប្បព័ន្ធរបស់េនករយេះអពេ២ឆ្ន ំ។ ប្បព័ន្ធស ៊ីម៉្ង់
របស់អយើងប្តូវការសំអាតប្បន្ េជា៤ែងកន ងមួ្យឆ្ន ំ។កន ងប្បព័ន្ធរបស់អយើង អយើងមាន្សពវលងងប្បន្ េ



ជាប្ត៊ីេន្ ត ងធំចំនួ្ន្២០កាេ ន្ែេអយើងអអាយចំ ៊ី ៥០ប្កាម្ជាអរៀងរាេ់លងង ប្បសិន្អបើេនកអអាយអេើ
េអន្េះ េនកនឹ្ងប្តូវន្តសំអាតប្បព័ន្ធរបស់េនកអអាយបាន្ញឹកញាប់ ន្ផ្អកអៅអេើចំនួ្ន្លន្អាចម៌្ប្ត៊ីរងឹកន ង
ប្បព័ន្ធ។ ការសំអាតប្បព័ន្ធគឺមិ្ន្ព៊ីបាកអឡើយ អបើេនកមាន្ការែំអឡើងការបងាូរទឹកអចញ សូម្ធានោេនក
បាន្ផ្ទែ ស់ទ៊ីប្ត៊ីរបស់េនកអអាយអៅកន ងធ ងមួ្យអទៀតសិន្ម្ ន្អពេេនកសំអាតវា។អពេន្ែេែេ់អពេប្តូវ
សំអាត ប្គាន់្ន្តអបើកទឹកបងាូរអចញ។ បនា ប់ព៊ីែំអ ើ រការការងារអន្េះមួ្យរយេះម្ក េូទឹកខាងអប្កាម្នឹ្ង
អពញអោយកាកសំ េ់ប្ត៊ី អៅអពេន្ែេសំអាតប្បព័ន្ធរបស់េនក សូម្ធានោេនកបាន្កូរកាក
សំ េ់ប្ត៊ីអែើម្ប៊ីអអាយវាអៅោយជាមួ្យទឹកន្ែេនឹ្ងប្តូវ ូរអចញេស់ព៊ីប្បព័ន្ធ។ 

 
ការប្តតួពិនិ្តយអប៉ហាស (ជាតិអាស ៊ីតនិ្ងជាតិលប្ប) 
ជាធម្មតាប្បព័ន្ធចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីនិ្ងោំែំណំរមួ្គាន អន្េះមាន្កំរតិអប៉ហាសរវាង៦និ្ង៨។ ការអប្បើប្បាស់ស ៊ីម៉្ង់ណ
ក៏អោយនិ្ងបណត េអអាយអប៉ហាសកន ងប្បព័ន្ធរបស់េនកផ្ទែ ស់បតូរោ៉ងខាែ ំង ន្ែេអាចបងករជាបញ្ញា ជា
សកាត ន្ ពេន្ែេនឹ្ងអាចប៉េះោេ់ែេ់ស ខភាពប្ត៊ីនិ្ងែំណំរបស់េនក។បញ្ញា អន្េះអាចអោេះស្រសាយបាន្
កន ងវធិ៊ី២។ អយើងអប្បើជ័របិតទូក អែើម្ប៊ីោបខាងកន ងេូស ៊ីម៉្ង់ (ែូចបាន្ពិភាកាខាងអេើ)។ វាមាន្តំលេលងែ 
ន្តេនកប្តូវការអប្បើវាន្តម្តងប៉ អណណ េះ។ ប្បសិន្អបើេនកមិ្ន្ប្តូវការអប្បើវាអទ ជន្ជាតិលងកន ងស្រសុកនឹ្ងអធវើការ
កាត់អែើម្អចកោក់ជំនួ្សវញិ ោក់វាចូេអៅកន ងេូស ៊ីម៉្ង់ ជាមួ្យទឹកអ ើយទ កវារយេះអពេ២អាទិតយ 
ន្ែេនឹ្ងអធវើអអាយអប៉ហាសមាន្ភាពធម្មតាវញិ។ អន្េះជាវធិ៊ីសាស្រសតន្ែេមាន្អជាគជ័យមួ្យលន្ការអធវើអអា
យអប៉ហាសមាន្ត េយភាព ន្តអយើងអប្បើជ័របូកខាងកន ងព៊ីអប្ោេះអយើងមិ្ន្ប្តូវការរងចំាែេ់អៅ២អាទិតយ។ 

 
អធវើអអាយប្បព័ន្ធរបស់ែំអ ើ រការ 
  
អៅអពេន្ែេេនកចាប់អផ្តើម្ប្បព័ន្ធអន្េះ ខ្ ំសូម្អធវើការអសនើរជាអោបេ់ោ សូម្អប្បើប្ត៊ីន្ត១០កាេបាន្
អ ើយែូចបាន្ពិភាកាខាងអេើ ប្កុម្បាក់អតរ ៊ីន្ែេបំន្េងអាមូ្អន្ៀ អៅជាន្៊ីប្តាតនិ្ងន្៊ីប្តាតអៅជាន្៊ីប្តា
តមាន្សារេះសំខាន់្ណស់សំរាប់ប្បព័ន្ធចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីនិ្ងោំបន្ន្ែរមួ្គាន អន្េះ។បាក់អតរ ៊ីទំាងអន្េះអកើតអឡើងអោយ
ឯងៗអៅកន ងទឹក ន្តវារ ៊ីកចំអរ ើន្យឺតៗ។ ប្បព័ន្ធរបស់េនកកាន់្ន្តចាស់គឺោ វាកាន់្ន្តចាប់អផ្តើម្ែំអ ើ រការ
បាន្កាន់្ន្តេអ អោយសារនឹ្ងមាន្បាក់អតរ ៊ីកាន់្ន្តអប្ចើន្អឡើងបអងកើតជាន្៊ីប្តាតន្ែេេនកប្តូវការ។ប្បព័ន្ធ
របស់េនកប្បន្ េជានិ្ងមិ្ន្អាចអប្បើអេើសព៊ីប្ត៊ី១០កាេអឡើយកន ងការចាប់អផ្តើម្ែំបូង។១ន្ខអប្កាយម្ក 
េនកអាចចាប់អផ្តើម្ចិញ្ច ឹម្អេើសអន្េះបាន្។ 

 
េវ៊ីន្ែេេនកោំកាន់្ន្តន្វងឆ្ង យអៅអទៀត ខ្ ំសូម្អសនើរោសូម្ោំបន្ន្ែណន្ែេងាយោំអ ើយមិ្ន្ប្តូវការ
អាហាររបូតថម្ភអប្ចើន្អពក។សូម្ចំាោ ប្បព័ន្ធកាន់្ន្តអៅខច៊ីនិ្ងមិ្ន្អាចបអងកើតអអាយមាន្បាក់អតរ ៊ីបាន្អប្ចើន្
េអែូចជាប្បព័ន្ធចាស់តាម្ន្ែេប្តូវការអឡើយ ែូអចនេះអ ើយនឹ្ងមាន្អាហាររបូតថម្ភតិចតួច។ សំរាប់ប្បព័ន្ធ
ន្ែេបាន្ចាប់អផ្តើម្អៅប្បអទសលងវញិ ខ្ ំន្តងន្តអសនើរអអាយោំប្តកួន្ អប្ោេះប្តកូន្ហាក់ែូចជាអាចេូត
ោស់បាន្ប្គប់ទ៊ីកន្ន្ែង។១ន្ខអប្កាយម្កេនកនឹ្ងអាចោំបន្ន្ែន្ែេប្តូវការអាហាររបូតថម្ភអប្ចើន្ជាងអន្េះ
បាន្ ែូចជាអប៉ងអបាេះ។ 

 



ែូចន្ែេអយើងបាន្អរៀន្ព៊ីម្ ន្អ ើយ កន ងប្បព័ន្ធចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីនិ្ងោំបន្ន្ែអន្េះ ែំណំជួយែេ់ប្ត៊ី និ្ងប្ត៊ីជួយ
ែេ់ែំណំ។ វាគួរន្តមាន្ភាពប ិន្គាន រវាងចំនួ្ន្ប្ត៊ីនិ្ងចំនួ្ន្បន្ន្ែន្ែេេនកោំ។ប្បព័ន្ធអន្េះគឺគិតអៅែេ់
ត េយភាពទំាងស្រសុង ែូអចនេះអបើេនកមាន្ប្ត៊ីជាអប្ចើន្ េនកគួរន្តោំបន្ន្ែអអាយអប្ចើន្ន្ែរ។ 

 
ចំនួ្ន្ចំ ៊ី ន្ែេេនកអអាយនិ្ងន្ផ្អកអៅអេើអគាេបំ ងលន្ប្បព័ន្ធ ជាឧទា រ ៍ ប្បសិន្អម្ើេនកចាប់
អារម្ម ៍កន ងការប្បមូ្េផ្េែំណំជាងប្បមូ្េផ្េប្ត៊ី េនកនឹ្ងមិ្ន្ចំាបាច់អអាយចំ ៊ី ប្ត៊ីេនកអប្ចើន្អពក
រាេ់លងងអទ។ េនកប្គាន់្ន្តប្តូវការអអាយចំ ៊ី ប្ត៊ីរបស់េនកេមម្អអាយមាន្ស ខភាពេអលន្ជាតិន្៊ីប្តាតន្ែេ
មាន្កន ងប្បព័ន្ធអៅបាន្អ ើយ។ អន្េះជាេតថបទែ៏េអប្បសិន្អបើេនកចង់អរៀន្បន្ន្ថម្ព៊ីរាតយូលន្ការអអាយចំ ៊ី
និ្ងអគាេការ ៍លន្នំជាទូអៅេំព៊ីការចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីនិ្ងោំបន្ន្ែរមួ្គាន ។
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វធិ៊ីន្ែេមាន្ស វតថិភាពកន ងការអធវើអតសតបូកបន្ន្ថម្ចំនួ្ន្ 
 
ប្បព័ន្ធអន្េះមិ្ន្អប្បើប្បាស់ែ៊ីអទ អបើមាន្គ  ប្បអោជន៍្បន្ន្ថម្ព៊ីអន្េះ រាប់ទំាងការប្បមូ្េផ្េសំអាតនិ្ង
មិ្ន្ប្តូវការភាួររាស់ែ៊ីអទ ក៏មាន្គ  វបិតតិន្ែរ គ  វបិតតិធំមួ្យលន្ប្បព័ន្ធអន្េះគឺោ ជាតិន្រមួ៉្យចំនួ្ន្ន្ែេម្
មាន្អៅកន ងែ៊ីនិ្ងមិ្ន្មាន្អៅកន ងប្បព័ន្ធអន្េះអទ ជាឧទា រ ៍ ជាតិន្ែក គឺជាតប្ម្ូវការរបស់រ កខជាតិជា
អប្ចើន្ ជាទូអៅអគមិ្ន្អ ើញវាមាន្អៅកន ងប្បព័ន្ធអន្េះអទ អោយសារន្តប្ត៊ីមិ្ន្បាន្ផ្តេ់ជាតិន្ែកអៅអអាយ
ែំណំអឡើយ។ េនកនឹ្ងប្តូវន្តទិញប្បអភទសម្រម្យ(ជាធម្មតាជាតិន្ែកចំរ េះ)អ ើយបន្ន្ថម្វាចូេអៅកន ង
ប្បព័ន្ធអន្េះ។ 
 
ការបន្ន្ថម្ប្បអភទែលទអទៀតឬការប្គប់ប្គងកតាត ចលប្ង ន្ែេបាន្អប្បើកន ងប្បព័ន្ធអន្េះប្តូវន្តជាសររិាងគ អបើមិ្ន្
េញ្ច ឹងអទប្ត៊ីរបស់េនកអ ើយនិ្ងឬក៏ែំណំរបស់េនកនិ្ងងាប់។ ែូអចនេះអ ើយ ោអតើអយើងែឹងោ៉ងអម៉្ចបាន្
ោ អយើងប្តូវោក់េវ៊ីកន ងប្បព័ន្ធអន្េះ? មាន្វធិ៊ីអធវើអតសតមួ្យោអតើេវ៊ីន្ែេេនកសងឃឹម្ទ កោនឹ្ងប្តូវបន្ន្ថម្មាន្
ស វតថិភាពឬេត់? សូម្ោក់ប្ត៊ីរបស់េនកព៊ីរប៊ី កន ងធ ងមួ្យោច់អោយន្ឡកព៊ីប្បព័ន្ធអន្េះអ ើយភាា ប់ជាមួ្យ
នឹ្ងសនប់ខយេ់ បនា ប់ម្កសូម្ោក់េវ៊ីន្ែេជាការបន្ន្ថម្ន្ែេេនកចង់ោក់បន្ន្ថម្អៅកន ងប្បព័ន្ធអន្េះចូេ។ 
សូម្ទ កប្ត៊ីកន ងធ ងអន្េះចំនួ្ន្៥លងងឬអេើសអន្េះ។អបើវារស់បាន្សូម្ោក់ចំនួ្ន្អទវរែងបន្ន្ថម្អទៀត អបើប្ត៊ីអៅ
ន្តអាចរស់បាន្កន ងរយេះអពេមួ្យអាទិតយអប្កាយ ែូអចនេះការបន្ន្ថម្អន្េះមាន្ស វតតិភាពេអន្ែេអាចអប្បើ
ប្បាស់បាន្។សូម្ក ំោក់េវ៊ីអផ្សងន្ែេអធវើអអាយផ្ទែ ស់បតូរែេ់អប៉ហាសខាែ ំងអឡើយ ព៊ីអប្ោេះប្បព័ន្ធអន្េះងាយ
នឹ្ងទទួេរងបញ្ញា រែេ់អប៉ហាសណស់។ 

 
តំលេ 

 
តំលេលន្ការអរៀបចំប្បព័ន្ធចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីនិ្ងោំបន្ន្ែរមួ្គាន អន្េះ និ្ងន្ផ្អកអៅអេើការរចនអឡើងលន្ប្បព័ន្ធរបស់េនក 
តំលេលន្សំភារេះ និ្ងតំលេលន្ការអប្បើប្បាស់អភែើង និ្ងចំ ៊ី ប្ត៊ីកន ងតំបន់្របស់េនក។ អែើម្ប៊ីផ្តេ់ជាគំនិ្តែេ់
តំលេន្ែេអាចប្គប់ប្គងបាន្ អន្េះជាតារាងតំលេន្ែេបងាា ញព៊ីការសាងសង់សំរាប់ប្បព័ន្ធេូស ៊ីម៉្ង់ចំនួ្ន្
២ខ សគាន ន្ែេបាន្បអងកើតអឡើងអៅប្បអទសលងភាគខាងអជើង។ 
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ទំ ំអទវរែង គិតជាេ យ
បាត 

មួ្យឯកតា គិតជាេ យ
បាត 

េូស ៊ីម៉្ងx5 ១០០០ េូស ៊ីម៉្ងx៣ ៦០០ 

បំពង់ទ៊ីប៦េ ៊ីង (សំរាប់ការោរបំពង់បឺត
បងាូរ) 

៤០០ បំពង់ទ៊ីប៦េ ៊ីង (សំរាប់ការោរ
បំពង់បឺតបងាូរ) 

៤០០ 

បំពង់ទ៊ីប២េ ៊ីង ២០០ បំពង់ទ៊ីប២េ ៊ីង ២០០ 

បំពង់ទ៊ីប២េ ៊ីង (គំរប២) ៦០ បំពង់ទ៊ីប២េ ៊ីង (គំរប) ៣០ 

បំពង់ទ៊ីបកន្ែេះេ ៊ីង ២០០ បំពង់ទ៊ីបកន្ែេះេ ៊ីង ២០០ 

បំពង់ទ៊ីប១េ ៊ីង ២០០ បំពង់ទ៊ីប១េ ៊ីង ២០០ 

ងម៊ី (៨០សម្គ៊ីប)x2 ៤០០ ងម៊ី (៨០សម្គ៊ីប) ២០០ 

សនប់បូម្ទឹក៣៥វ៉ាត់ ២៥០ សនប់បូម្ទឹក៣៥វ៉ាត់ ២៥០ 
ស ៊ីម៉្ង់ ៣០០ ស ៊ីម៉្ង់ ៣០០ 
េួសមាន់្ផ្ែសាិក ១០០ េួសមាន់្ផ្ែសាិក ១០០ 
បំពង់ទ៊ីបន្កង១េ ៊ីងគ  ៤ ១០០ បំពង់ទ៊ីបន្កង១េ ៊ីងគ  ២ ៥០ 
បំពង់កន្ែេះេ ៊ីង វ៉ាេ់២ ទ អោ និ្ងន្កង ១០០ ត អោអមម ឬអខៀវ ៥០ 
ន្ខសរតូ ៦០ ន្ខសរតូ ៦០ 
ោន ំោប់ ៤០០ ោន ំោប ២០០ 
ប្ត៊ីេន្ ត ង ងែឹង ប្ត៊ីេន្ ត ង ងែឹង 
តំលេប៉ាន់្សាម ន្ ៣៧៧០ តំលេប៉ាន់្សាម ន្ ២៨៤០ 

អាចអប្បើឥែឋ១ែ ំ៣បាត     អាចអប្បើឥែឋ១ែ ំ៣បាត 

អាចអប្បើអែើម្អចកអែើម្ប៊ីអធវើអអាយអប៉ហាសេអន្តប្តូវទ កមួ្យអាទិតយ               អាចអប្បើអែើម្អចកអែើម្ប៊ីអធវើអអាយអប៉ហាសេអន្តប្តូវទ ក 

       មួ្យអាទិតយ 
របស់ទំាងេស់អាចទាក់ទងនឹ្ងោេនកទិញរអបៀបណអ ើយអៅទ៊ីណ របស់ទំាងេស់អាចទាក់ទងនឹ្ងោេនកទិញរអបៀបណ 

       អ ើយអៅទ៊ីណ 

បំពង់ទ៊ីបជ័រទំាងេស់នឹ្ងប្តូវគិតន្ផ្អកអេើតំលេ៤ន្ម៉្ប្ត   បំពង់ទ៊ីបជ័រទំាងេស់នឹ្ងប្តូវគិតន្ផ្អកអេើតំលេ៤ន្ម៉្ប្ត 

និ្ងមិ្ន្គិតរមួ្ទំាងបាតអប្កាម្អទ     និ្ងមិ្ន្គិតរមួ្ទំាងបាតអប្កាម្អទ 

 
 



ការសន្និោឋ ន្ 

 
ការចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីនិ្ងោំបន្ន្ែរមួ្គាន  គឺបអចចកវទិាងម៊ីមួ្យែ៏េសាច រយន្ែេេនកអាចសប្ម្បបាន្តាម្វធិ៊ីសាស្រសតជា
អប្ចើន្។ន្តអទាេះជាោ៉ងណក៏អោយ ប្បព័ន្ធន្ែេទទួេបាន្អជាគជ័យនឹ្ងប្តូវការការប្គប់ប្គងជាប្បចំាលងង
និ្ងចំអ េះែឹងជាមូ្េោឋ ន្លន្គ៊ីម្៊ីទឹក។ វាមាន្ទាក់ទងនឹ្ងការសាកេបងែ៏េអនិ្ងការខ សឆ្គងន្ែរ។ 
អោយអប្ោេះការពិអសាធន៍្របស់េនកជាមួ្យប្បព័ន្ធអន្េះ អនេះេនកនឹ្ងតប្ម្ូវប្បព័ន្ធរបស់េនកបាន្អែើម្ប៊ីអអាយ
ស ៊ីគាន អៅនឹ្ងតប្ម្ូវការជាក់ន្សតង។ 

 
ពិភពលន្ប្បព័ន្ធអន្េះគឺងម៊ីស្រសឡាង ន្តរ ៊ីកែ េះោេោ៉ងឆ្ប់រ ័ស ការែំអឡើងប្បព័ន្ធតូចអន្េះអឡើងគឺជា
ជំហាន្ែំបូងែ៏េសាច រយកន ងការអរៀន្សូប្តេំព៊ីការចិញ្ច ឹម្ប្ត៊ីនិ្ងោំបន្ន្ែរមួ្គាន អន្េះ។ប្បព័ន្ធេូស ៊ីម៉្ង់របស់
អយើងបាន្រចនអឡើងអែើម្ប៊ីផ្តេ់អអាយនូ្វឪកាសែ៏ប្បអសើរនិ្ងមាន្តំលេអោកសំរាប់េនកណន្ែេ
ពាោម្ោក់លែរបស់អគជាមួ្យប្បព័ន្ធអន្េះ។  


