ឯកសាររបស់អេកូអាស៊ី
អេកូអាស៊ី អេខ ២២
ប្បព័ ន្ក
វ សិកម្មធម្មជាតិ រម្
ួ ផ្សំបន្ន្ែន្ិងប្ត៊ី កងេូ
ន
ទឹកស៊ីម្៉ង់ន្ែេមាន្តំលេអោក
អោយអោក ប្ព៊ី សន្
ត ខឺ ស៊ី

ការន្ន្នំរបស់េក
ន ន្ិពន្ធ
អោកប្ព៊ី សន្
ត ខឺ ស៊ី គឺ មាន្អែើម្កំ អ

ើ តម្កព៊ី អាតាឡង់ តា រែឋចចអចៀ គាត់ បាន្បញ្ចប់

ការសិកាជាម្ួ យន្ឹងសញ្ញាបប្តន្ផ្នកភូគពវវ ិទាអោយសងកត់ធងន្់អៅអេើវ ិទាន្ែេទាក់ទងន្ឹងវា
រ ៊ីវ ិទាព៊ី សកេវ ិទាេ័យចចអចៀភាគខាងតបូង។ គាត់សពវលងងអន្េះរស់អៅអខតតអ

ៀងលម្៉ អ

ើយ

បាន្ជួ យជន្ជាតិ លងកនងតំបន្់អអាយន្សវងរកវ ិធ៊ី ន្ែេជាធន្ធាន្ន្ិងមាន្ប្បអោជន្៍អែើម្ប៊ីពប្ងឹ ង

សម្តថភាពន្ផ្នកការអធវើកសិកម្មរបស់អគ។ គាត់កំពងន្តអធវើការស្រសាវប្ជាវវារ ៊ីវបបកម្មន្ិងបអចចកវ ិទា
ទឹ កលបតង អោយសងឃឹម្ោន្ឹ ងរកអ
លងយកអៅអប្បើ ប្បាស់

ើញបអចចកវ ិទាសម្រម្យន្ិងអាចសំអរចបាន្សំរាប់ ជន្ជាតិ

អតើេ៊ីជា
វ កសិកម្មធម្មជាតិរម្
ួ ផ្សំ?

ប្បព័ន្ធកសិកម្មរម្
ួ ផ្សំ ទាំងប្ត៊ីន្ិងបន្ន្ែមាន្ការរ ៊ីកេូតោស់ ប្ត៊ី ជាធម្មតាអៅកនងធងប្ត៊ី
អ

ើយបន្ន្ែប្តូវបាន្ោំអោយន្ឡកព៊ី ប្ត៊ី កនងអាងឬោនេោំ។ ប្ត៊ី កងប្បព័
ន
ន្ធអន្េះបាន្ផ្តេ់

អាហាររូបតថម្ែ
ភ េ់ែំណំ ខ

េះន្ែេែំ ណំកនងប្បព័ ន្ធអន្េះបាន្ចំ អរាេះេន្ផ្េព៊ីអាចម្៌

ប្ត៊ីអចញព៊ីទឹក ន្ែេអបើម្ិន្េញ្ចឹងអទអាចន្ឹងអៅជាកំរ ិតពេម្ួយ (រូបភាព១
hptt://www.backyardaquaponics.com/information/the-nitrogen-cycle/).
bacteria, called Nitrobacter spp., turns nitrite
into nitrate បនាប់ព៊ីពន្យេ់ែេ់េនកែលទព៊ីអរឿងអន្េះ
អគន្តងន្តសួរខ្ំ ោ អតើបន្ន្ែស៊ីអាចម្៌ប្ត៊ីឬ? ចំ អេើយគឺ អទ
អាចម្៌ប្ត៊ីគឺភាគធំបអងកើតអឡើងអោយអាម្ូ អន្ៀ ជាប្កុម្លន្
បាក់អតរ ៊ីន្ែេអគអៅោន្៊ី ប្តូសូម្ូណស់ អេភ៊ីភ៊ី។ ន្ប្ប
កាែយអាម្ូអន្ៀអៅជាន្៊ីប្តាត(រូបទ៊ី១) ជាប្កុម្បាក់ អតរ ៊ី
ម្ួយអទៀតអៅោន្៊ី ប្តូបាក់អតរ ៊ី អេសភ៊ីភ៊ីបូតរន្៊ី ប្ត៊ីតអៅជា
ន្៊ីប្តាត

រកខជាតិ អៅកនងប្បព័ន្ធអន្េះស្រសូបយកន្៊ីប្តាត ន្ែេជាទំ រង់េកស៊ីន្សន្ន្ែេអាចរកបាន្របស់រកខជាត អៅ
កនងវ ិធ៊ីអន្េះទឹកប្តូវបាន្សំអាតអ

ើយអាចអប្បើប្បាស់បាន្ជាងម៊ីម្តងអទៀតអោយគាមន្ការកាែយអៅជាពេ

ែេ់ប្ត៊ី អឡើយ។ ទាំងន្៊ី ប្តូសូម្ូណស់ន្ិងន្៊ីប្តូបាក់អតរ ៊ី អកើ តមាន្អៅកនងទឹកជាធម្មជាតិ ។ វាមាន្សារេះ
សំខាន្់ ណស់ន្ិងអធវើអអាយប្បព័ន្ធចិញ្ចឹម្ ប្ត៊ីន្ិងោំបន្ន្ែអាចប្បប្ពឹតិតអៅបាន្។អោយគាមន្វាអទ កំ រ ិតអាម្ូ
អន្ៀន្ឹងរ ៊ីករាេអឡើងរ

ូតែេ់ប្ត៊ីកនងប្បព័ន្ធអន្េះន្ិងមាន្ផ្េេំបាកន្ិងចងអប្កាយន្ឹងងាប់ប្ត៊ី។

អទាេះប៊ី ជាមាន្វតតមាន្ន្៊ីប្តូសូម្ូណស់ន្ិងន្៊ីប្តូបាកអតរ ៊ីក៏ អោយក៏ អាចម្៌ ប្ត៊ីអប្ចើន្អពកកនងប្បព័ន្ធអន្េះន្ឹង
បងករអអាយមាន្បញ្ញ
ា ន្ែរ។អៅកនងប្បព័ ន្ធកបូន្ន្ិងោនេងមែ៏ធំរបស់អយើង អយើងអប្បើធងចំអរាេះកនងការកំចាត់
ែំធំៗរ ឹងលន្អាចម្៌ ប្ត៊ី។ របស់រ ឹងអប្ចើន្អពកអាចសាេះកនងចាប់អផ្តើម្ប្គបអេើប្បព័ន្ធឬសបន្ន្ែ។ ការប្គបអេើោំ

ណំ ម្ិន្អាចបឺតជាតិ អាហារូបតថម្ភបាន្អប្ចើន្តាម្ន្ែេវាប្តូវការ។ ម្ួ យរយេះអប្កាយម្ក អាចម្៌ ប្ត៊ីន្ែេរ ឹង
អាចន្ឹងកកសាេះបំពង់បងាូរទឹក បអងកើតជាបញ្ញ
ា ែេ់ការ

ូរ។ ការអប្បើប្បាស់របស់ចំអរាេះកនងប្បព័ន្ធែ៏ធំន្ឹង

ជួយកាត់បន្ថយបញ្ញ
ា ទាំងេស់អន្េះ។ សំរាប់ព័ត៌មាន្បន្ន្ថម្សំរាប់ការចំ អរាេះអន្េះសូម្អម្ើ េ

www.backyardaquaponics.com
សប្ម្ស់របស់ការចិ ញ្ចឹម្ប្ត៊ី រម្
ួ ន្ិងការោំបន្ន្ែគឺោ េនកអាចកសាងប្បព័ន្ធម្ួយតាម្វ ិធ៊ី ណក៏បាន្ន្ែេេនក
ចង់បាន្។ កនងបទពិអសាធន្៍របស់ខំ្ មាន្ប៊ីប្បអភទសំខាន្់លន្ប្បព័ន្ធអន្េះ។ ធាតផ្សំលន្ប្បព័ ន្ធន្៊ីម្ួយៗ
បងាាញអៅខាងអប្កាម្អន្េះ អាចោយបញ្ូច េគានន្ិងអអាយប្តូវគានអែើម្ប៊ីបអងកើតប្បព័ន្ធចិញ្ចឹម្ប្ត៊ីន្ិងោំបន្ន្ែ
កូន្កាត់។

1. ប្បព័ន្ធកបួន្េន្

ត តទឹក ប្បព័ ន្ធអន្េះេត់មាន្សនូកចំ

រទឹកអទន្ែេរកខជាតិអាចេន្

ត តអៅអេើ

កបូន្(ជាធម្មតាអគអធវើព៊ីអសានចក) រកខជាតិជាធម្មតាគឺអៅកនងន្ពង១ឬ២េ៊ីងន្ែេែេះកនងរន្ធន្ែេអគ
អចាេះចូ េអៅកនងកបួន្អន្េះ។ រកខជាតិែេះព៊ីអេើកបូន្ខ
េះអពេន្ែេឬសវាែេះអៅកនងទឹកអៅខាង

អប្កាម្កបូន្ អប្កាយម្កអទៀតវាកំចាត់ជាតិន្៊ីប្តាតន្ិងអប្ចាេះទឹក ន្ែេវាផ្េិតអឡើងវ ិញែេ់ប្ត៊ី។
2. ប្បព័ន្ធោនេប្កាេប្គួស ប្បព័ ន្ធអន្េះគឺជាប្បព័ន្ធសូកម្ួ
ន
យែូចជាប្បព័ន្ធកបូន្ន្ែរ ន្តជំន្ួសអោយ
ការអបើកចំ

រទឹក សនូកគឺ អោរអពញអោយងម(ជាធម្មតាងមព៊ីទអន្ែរ) ជាម្ួ យប្បព័ន្ធអន្េះ ប្គាប់ ពូជប្តូវ
បាន្ោំផ្ទាេ់កនងងមអោយម្ិន្ចាំបាច់ពឹងអេើន្ពងអទ។ ជាធម្មតាប្បព័ន្ធអន្េះអធវើការអោយភាាប់
ជាម្ួយន្ឹងបំពង់បងាូរទឹ ក(ន្ែេន្ឹងប្តូវពិ ភាកាគានអៅអពេអប្កាយ)

3. ប្បព័ន្ធបំពង់ទអោទឹក ប្បព័ន្ធអន្េះមាន្អ្មេះអៅជាអប្ចើ ន្ អយើងអៅវាោ េិន្អាធ៊ី ន្ែេជំន្ួស
អអាយោកយោ បអចចកវ ិទាអធវើអអាយមាន្អាហាររូបតថម្ភែ៏សំបូរន្បប។កនងប្បព័ន្ធអន្េះ អយើងអប្បើ
បំពង់ទ៊ីបជ័រភ៊ី វ ៊ីស៊ី ជាោនេោំែេះ។ ប្បព័ន្ធអន្េះអម្ើ េអៅែូចជាប្បព័ន្ធវារ ៊ីវបបកម្មន្ែេអគោំសាឡា
ត់កនងបំពង់ន្ែេអគអាចអ

ើញមាន្អប្ចើ ន្អៅកនងផ្ាេះលបតងទូទាំងពិភពអោក។ ខ

វារ ៊ីវបបកម្មន្ិងការចិ ញ្ចឹម្ប្តិន្ិងោំបន្ន្ែ អាហាររូបតថម្ភកនងការអអាយចំ

េះន្ែេទាំង

៊ី រកខជាតិ កនងប្បព័ន្ធអប្បើ

ទឹកបាន្ព៊ីជ៊ីសរ ៊ីរាងគឬរសម៊ីសំអោគន្ែររោយកនងទឹក។
កនងប្បព័ន្ធចិញ្ចឹម្ប្ត៊ីន្ិងោំបន្ន្ែកនងទឹក អាហារន្ែរប្តូវចិ ញ្ចឹម្រកខជាតិ បាន្ព៊ី អាចម្៌ប្ត៊ី។ ប្បព័ន្ធ
បំពង់ទ៊ីបអន្េះតប្ម្ូវអអាយអប្បើ ធងចំអរាេះ អបើេត់មាន្ធងចំអរាេះអទ ែំធំៗ ព៊ី អាចម្៌ប្ត៊ី ន្ឹងរ ំឬស កាត់
បន្ថយអាហាររូបតថម្ភន្ែេស្រសូបយកន្ិងបងករបញ្ញ
ា ែេ់ការ

ូររបស់ទឹកទូទាំងប្បព័ន្ធ។ កនងគំន្ិត

របស់ខំ្ប្បព័ន្ធអប្បើទ៊ីបជ័ រគឺ េអសំរាប់រកខជាតិ ន្ែេមាន្ឬសខែ៊ីែូចជាសាឡាត់ ន្តម្ិន្ន្ម្ន្សំរាប់ឬ

សន្វងែូចជាអប៉ងអបាេះអទ។ អបើឬសពិតជាន្វងវាន្ឹងវាអៅទាំងប្បព័ន្ធ ចកន្

ន្វាន្ិងបណ
ត េ

អអាយមាន្បញ្ញ
ា ែេ់រកខជាតិ ែលទ។
កសិោឋន្របស់អយើង
ងម៊ីៗអន្េះ អយើងមាន្សនូកេន្

ត តទឹកចំន្ួន្ព៊ីរប្បន្វង 16 x 1ន្ម្៉ប្ត អ

ើយន្ិងោនេព៊ីងម16 x 1ន្ម្៉ប្តន្ែេត

ភាាប់អៅធងប្ត៊ី១ន្ម្៉ ប្តគ៊ីបអោយបំពង់ទ៊ីបជ័ រ (ធាតទ៊ី ១ន្ិង២ខាងអេើ)។ អយើងក៏ មាន្ប្បព័ន្ធចិញ្ចឹម្ប្ត៊ីន្ិង
ោំបន្ន្ែន្ែេអៅន្តឯងចំន្ួន្៣តូចជាងអន្េះន្ែរ ន្ែេអយើងអប្បើ ជាគំរូចាប់ អផ្តើម្។ អគាេអៅសំខាន្់ របស់
អយើងម្ួ យគឺចង់ជួយអអាយេនកែលទបាន្យេ់ោការចិញ្ចឹម្ប្ត៊ីន្ិងោំបន្ន្ែរម្
ួ វាគានវាែំអ

ើ រការោ៉ ងអម្៉ច។

អយើងទទួ េបាន្អជាគជ័ យអរឿងអន្េះអោយការបងាាញប្បព័ន្ធអន្េះកនងវ ិធ៊ីម្ួយន្ែេមាន្ការងាយស្រសួេ
យេ់កនងេន្វតតន្៍តាម្។ ប្បព័ ន្ធេូស៊ីម្៉ង់របស់អយើង ន្ែេជាប្បព័ន្ធោនេងមបអងកើតអឡើងអោយអោក សកត់
អប្បតែឹន្ អៅផ្ាេះរបស់គាត់ អ

ើយន្ិងអៅម្ជឈម្

ឌ េជេះឥទធិពេរបស់អេកូ ទទួ េបាន្សំអរចអរឿងអន្េះ។

វាបាន្ជួយអយើងកនងការកាត់ បន្ថយលងែចំណយសាងសង់ ជាប្បព័ន្ធសម្ញ្ា អ
អប្បើ ប្បាស់សំភារេះន្ែេមាន្កនងតំបន្់។

ើយេន្ញ្ញាតិអអាយអយើង

អតើប្បព័ន្េ
ធ ូស៊ីម្៉ង់ែំអ

ើ រការោ៉ ងអម្៉ច?ប្បព័ន្ធេូអៅកន្ន្ែងរបស់អយើងគឺជាប្បព័ន្ធចិញ្ចឹម្ប្ត៊ីន្ិងោំបន្ន្ែ

ន្ែេតូចន្ែេអប្បើប្បាស់េូស៊ីម្៉ង់អៅខាងបាតអែើម្ប៊ីទប់ ទឹក ជំន្ួសអអាយធងចិ ញ្ចឹម្ប្ត៊ីឬសនូកោំបន្ន្ែ។
ប្បព័ន្ធអៅកន្ន្ែងរបស់អយើងអប្បើប្បាស់េូប៊ីសំរាប់ បាតអប្កាម្អ

ើយន្ិងេូស៊ីមា៉ងព៊ី រភាា ប់ អៅព៊ី អេើលន្បាត

ទាំងប៊ី។ អៅកនងបាតរបស់ប្បព័ន្ធអន្េះ េូខាងអប្ៅប្តូវបាន្អប្បើជាធងប្ត៊ី។អយើងកំពងន្តចិ ញ្ចឹម្ប្ត៊ីេន្
អៅកនងធងអន្េះ(សូម្អម្ើេន្ផ្នកប្ត៊ី ខាងអប្កាម្សំរាប់ព័ត៌មាន្េំេិតន្ិងម្ូ េអ
ស៊ីម្៉ង់ទាំងប៊ីអៅប្គឹេះលន្ប្បព័ន្ធ េន្ញ្ញាតិអអាយទឹក

តង

ត)។ បំពង់ទ៊ីបជ័រតភាាប់េូ

ូររវាងេូទាំងប៊ី ខាងអប្កាម្ន្ិងបអងកើតបាន្ជាកំ រ ិត

េំន្ឹងម្ួយកនងចំអណម្េូទាំងប៊ី។ អយើងអប្បើ របងជ័រផ្ទែសាិកអៅកន្ន្ែងអបើកបំពង់ អែើម្ប៊ីរកាប្ត៊ីព៊ីកា
រន្

េកាត់វា អៅេូខាងអប្កាម្កណ
ត េ សនប់ទឹកអផ្ារទឹ កព៊ីខាងអប្កាម្អៅអេើ អយើងអប្បើសប
ន ់ ៥០វា៉ ត់

ជាម្ួយកាេជាេតិបរមា (កំ ពស់ទឹក) ៣ន្ម្៉ប្ត ន្ិងេំ

ូរទឹកជាេតិបរមា ២៥០០េ៊ីប្តកនងម្ួយអមា៉ ង។

ន្ផ្នកខាងអេើមាន្េូស៊ីម្៉ង់ចំន្ួន្២។ អយើងបាន្បំអពញវាអោយងម (សូម្អម្ើេការពិព
អន្េះអ

៌ នខាងអប្កាម្)

ើយជាកន្ន្ែងន្ែេអយើងោំបន្ន្ែ។ អយើងក៏ បាន្ែំអេើងប្បោប់ម្ូម្ទឹកបងាូរអៅេូខាងអេើន្៊ីម្ួយៗន្ែ

រ។ អៅអពេន្ែេប្បោប់ម្ូម្ទឹកបងាូរចាប់អផ្តើម្ែំ អ

ើ រការ ទឹកប្តូវបាន្បញ្ូច ន្ព៊ីខាងអេើប្បព័ន្ធប្តឡប់អៅ

េូន្ែេអៅបាតអប្កាម្។ វែតទឹកែន្ែេៗបអងកើតបាន្ជាេំ

ូរទឹកព៊ី ប្បព័ន្ធខាងអេើអៅបាតអប្កាម្អោយ

អប្បើទំនញ បនាប់ម្កប្តូវបាន្ម្ូម្អៅអេើវ ិញ។
អ

តេវ៊ីអយើងសាងសង់ប្បព័ន្អធ ន្េះអឡើង?

ការចិ ញ្ចឹម្ប្ត៊ីន្ិងោំបន្ន្ែកនងទឹ កន្តម្ួយគឺ ជាជំ អរ ើសែ៏ េណ
អ
ស់ែេ់ការចិញ្ចឹម្ន្ិងោំែំណំជាេកខ
ប្បលព

៊ី យ៍អពេន្ែេែ៊ីមាន្កំ

េះ

ត់ ន្តការចាប់ អផ្តើម្ប្បព័ ន្ធការចិ ញ្ចឹម្ប្ត៊ីន្ិងោំបន្ន្ែកនងទឹកអន្េះអាចជា

មាន្ភាពសមគសាមញអៅអពេែំបូង។ អយើងចង់ អរៀបចំប្បព័ ន្ធអន្េះអអាយមាន្ភាពសម្ញ្ា ន្ិងអាចអអាយ

បគគេចាប់ អផ្តើម្អោយអជាគជ័ យជាម្ួ យវា។ អៅកនងសំ
ចំ

ចបួន្ គឺ តំ លេ សំភារេះន្ែេអាចរកបាន្ ទំ

ួ ររបស់អយើងែ៏សម្ញ្ា អយើងបាន្អផ្ទតតអៅអេើ

ំ ន្ិងការមាន្ទំ នក់ទំន្ងគាន។

តំលេគឺ ជាកតាតសំខាន្់ ណស់កនងការន្ចករ ំន្េករាេបអចចកវ ិទា ប្បសិន្អបើតំលេខពស់អពក គាមន្ន្ណ
៍ អនេះអឡើយ។ ការចិញ្ចឹម្ប្ត៊ីន្ិងោំបន្ន្ែរម្
ួ គានន្តងន្តតប្ម្ូវការវ ិន្ិអោគែំបូងខពស់

មានក់ចាប់ អារម្ម

អោយសារន្តតំ លេលន្ការសាងសង់។ អទាេះជាោ៉ ងណសក៏អោយប្បអភទសំភារេះម្ួយន្ែេមាន្តំ លេ
អោកអៅកនប្បអទសលងគឺ ស៊ីម្៉ង់។ វាន្តងន្តអាចរកបាន្អ

ើយជន្ជាតិ លងមាន្បទពិ អសាធន្៍អប្ចើន្កនង

ការងារជាម្ួ យស៊ីម្៉ង់។ អៅកនងប្បអទសលងេនកអាចទិ ញេូស៊ីម្៉ង់តាម្ទំ
រាប់ោំអែើម្អ

ំណក៏ បាន្ ជន្ជាតិលងអប្បើវាសំ

ើ ចំអរាេះទឹក ន្ឹ ងប្តងទឹកទក។ ជន្ជាតិ លងន្ងម្ទាំងេក់េូស៊ីម្៉ង់អន្េះន្ែេមាន្បាតស្រសាប់

ក៏មាន្ អែើម្ប៊ីអអាយវាអាចរកាទឹកបាន្។
អោយការអប្បើ ប្បាស់េូស៊ីម្៉ង់អន្េះ អ
ចៗ ទំ

ំលន្ឯកតាគឺន្ផ្អកអៅអេើទំ

ើយបាន្កាត់ចំណយលន្ប្បព័ន្ធន្ែេមាន្ទំ
ំលន្េូ ែូ អចនេះអ

ំសាកសម្យតាម្ផ្ាេះតូ

ើយឯកតាអន្េះអាចប្តូវបាន្ន្កតប្ម្ូវតាម្ទំ

ំអោយ

ការអប្បើ ប្បាស់េូតូចជាងឬធំ ជាង។ ចំន្ួន្េូអាចប្តូវបាន្បតូរតាម្តប្ម្ូវការន្ែរ។ េូស៊ីម្៉ង់របស់អយើងសពវ

លងងអប្បើន្តេូ៥អទន្តប្បព័ន្ធអាចប្តូវបាន្ពប្ង៊ីកអែើម្ប៊ីអប្បើ ប្បាស់បន្ន្ថម្។ អោយការរកាទកប្បព័ន្ធអអាយអៅ
ទំ

ំតូចជាងចំន្ួន្៥េូ អយើងកំពងរកាប្បព័ន្ធអន្េះអអាយអៅជាសម្ញ្ា អ

ើយងាយស្រសួេយេ់ ខ

េះ

អពេន្ែេអៅន្តបងាាញោអតើប្បព័ន្ធអន្េះមាន្សកាតន្ពេោ៉ ងណន្ែេប្តូវពប្ង៊ីកបន្ន្ថម្។
ភាពជាក់ោក់លន្ប្បព័ន្ធ
េូស៊ីម្៉ង់
សំរាប់ប្បព័ ន្ធែ៏ជាក់ោក់របស់អយើង អយើងអប្បើេូស៊ីម្៉ង់ន្ែេមាន្ទំ

ំ ៨០សម្ (៣១ចច៥េ៊ីង) ន្ិងជំអៅ

៤០សម្ (១៥ចង៧េ៊ីង)។ អៅប្បអទសលងេនកអាចទិ ញវាអោយមាន្បាតស្រសាប់ ែូអចនេះវាអាចទប់ ទឹក។ ជា
ធម្មតាវាម្ិន្ប្ជាបទឹកអទ ន្តអយើងអប្បើជ័រអៅសូោនំោបអែើ ម្ប៊ីជួយភាិតេូ។ ជ័រធយូង ក៏ អាចជួយការោរការ
ផ្ទែស់បូតរភ៊ីអេចន្ែេបណ
ត េម្កព៊ីស៊ីម្៉ង់(ពិភាកាអៅអពេអប្កាយ)។អន្េះជាប្បអភទែូ ចគានលន្សំភារេះ
ន្ែេអគអប្បើ អែើម្ប៊ីជួយការោរទូកកំអអាយប្ជាបទឹកអេច។ ធយូងជ័រអន្េះអយើងអប្បើបិទទកវាោ៉ ងអហាច
ណស់២លងងម្ន្អពេពំអពញេូជាម្ួ យទឹកឬងម។
ោនេោំែេះ
អយើងអប្បើ េូព៊ីរខាងអេើលន្ប្បព័ន្ធជាោនេោំែេះ ពួកវាប្តូវបាន្បំអពញអោយងមព៊ីទអន្ែប្បន្
េូ។ ទឹកន្ែេអៅកនងោនេោំែេះអន្េះអាចេន្ញ្ញាតិោក់ន្តប្បន្

ជា២េ៊ីងព៊ី អេើ

េ៣េ៊ីងព៊ី អេើេូន្តប៉អណណេះ អែើម្ប៊ីជួយ

អអាយស្រសទាប់ខាងអេើលន្ងមអៅន្តសងួត។ អោយការអធវើែូចអន្េះ េនកន្ឹងកាត់បន្ថយចំន្ួន្សារា៉ យន្ែេែេះ

កនងប្បព័ន្ធរបស់េនក។ កនងប្បព័ន្ធរបស់អយើង កំពស់លន្ទឹ កអៅកនងោនេោំែេះគឺប្តូវបាន្ប្គប់ប្គងអោយកំព
ស់លន្បំពង់

រអៅកនងប្បោប់បឺតទឹកបងាូរ(អម្ើ េខាងអប្កាម្) អៅកនងោនេោំែេះអន្េះ េនកអាចោំែេះបន្ន្ែ

អផ្សងៗព៊ី គាន អបើ អទាេះជាែំប្គាប់អោយផ្ទាេ់លែ ឬក៏ ោំែេះអោយអប្បើ ោសអ

ើយន្ិ ងការសាូងវាចូេអៅកនង

ប្បព័ន្ធអន្េះ។ អយើងមាន្អជាគជ័យែ៏េអជាម្ួ យន្ឹងអប៉ ងអបាេះ សាឡាត់ លសព ប្តសក់ អម្ាសអផ្ទែក ន្ិងលសពចិ
ន្។

ងម
អយើងអប្បើងមទអន្ែ ន្ែេអាចរកបាន្អៅកនងតំបន្់ អៅប្បអទសលង អយើងខ្ំ សូម្លន្នំអអាយទិ ញងមទអន្ែប្បអភទ
ខែេះអោយសារន្តវាមាន្ភាបជាប់េ។
អ សំរាប់ន្ផ្នកសំខាន្់ ជាអប្ចើន្ ងមទអន្ែអធវើអឡើងព៊ី ន្រ ៉ងមអខៀវ ន្ែេមាន្
រចនសម្ព័ន្ធជាតិម្ូអេគេមាន្អសថរភាពេអអ

ើយម្ិន្ងាយសឹកងាយអឡើយ។ ប្បអភទងមខែេះអទៀតអាចជា

អប្បេះឬបងករបញ្ញ
ា ជាម្ួយន្ឹងសនប់ឬប្ត៊ី របស់េនក។ ខ្ំ សូម្ផ្តេ់ជាអោបេ់អអាយទិ ញងមន្ែេធំប៉ន្អម្លែ
របស់េនកតន្តតូ ជាងកលែ។ អន្េះប្បន្

េជាធំេមម្អែើម្ប៊ីជាសវាងប្បព័ ន្ធទឹកន្ែេប៉េះោេ់ែេ់ប្បព័ន្ធ

របស់េនក ន្តតូ ចេមម្សំរាប់ ប្គាប់ពូជេូតោស់បាន្េអកនងោនេ។
ប្ត៊ី
មាន្ប្ត៊ី ជាអប្ចើន្ប្បអភទន្ែេអគអាចអប្បើប្បាស់អៅកនងប្បព័ ន្ធអន្េះ។អយើងអប្បើប្ត៊ី េន្
ម្៉ង់របស់អយើង។ វាងាយស្រសួេរកអៅប្បអទសលង អ

ត ងកនងប្បព័ន្ធេូស៊ី

ើយវាម្ិន្លងែអទ (៥បាត / $0.15 USD សំរាប់ប្ត៊ី ម្ួយ)

វាងាយស្រសួេអម្ើេន្ង វាម្ិ ន្ប្តូវការសនប់ខយេ់(លងែន្ិងស៊ីោម្ពេអប្ចើន្)អទ អោយសារន្តវាប្តូវការឧកស៊ី
ន្សន្រោយកនងទឹកកនងការរស់អៅ។ បំពង់ បឺតបងាូទឹករបស់អយើងន្តម្ួយបអងកើតអអាយមាន្េកស៊ីន្សន្
រោយប្គប់ ប្គាន្់កនងប្បព័ន្ធសំរាប់ប្ត៊ី រស់អៅបាន្។
អទាេះប៊ី ជាប្ត៊ីេន្

ត ងងាយស្រសួេអម្ើ េន្ងក៏អោយ ន្តវាក៏ អាចមាន្ការពិ បាកន្ែរ។ ខ្ំ សូម្ន្ន្នំអអាយទិ ញ

ប្ត៊ីតូចៗជាង ខច៊ីៗជាង ព៊ី អប្ោេះអាធំៗន្ិងវាយអ

ើយសំោប់គានអែើម្ប៊ីយកឥទធិពេអៅអពេន្ែេអគយក

អៅោក់កនងអាងងម៊ី។ ផ្ងន្ែរេនកន្ិងប្តូវតប្ម្ូវតង់ស៊ីអតលន្ការោក់ប្ត៊ី របស់េនកជាម្ួយន្ឹ ងជំហាន្ន្ិងកាបា
ស៊ីអតលន្ោនេ់របស់េនក។

[Ed: see EAN #20 សំរាប់ពត៌មាន្ជំន្ួយកនងែង់ស៊ីអតចំ

េះ].ប្ត៊ីេន្

តង

ចូេចិតតអោតអចញព៊ីធងរបស់វា ែូ អចនេះេនកន្ឹងប្តូវការបអងកើតគំរបធម្មតាម្ួយសំរាប់ េូស៊ីម្៉ង់របស់េនក ។
គំរបអាចអធវើព៊ីេ៊ីក៏បាន្ព៊ី សំ

េ់ផ្ទែសាិក អាចអធវើជាគំ របប្គប់បាន្ ឬផ្ទែសាិក ឬសំណញេួស ន្តសូម្

ចាស់ោអគអាចយកវាអចញន្ិងោក់វាស្រសួេអែើម្ប៊ីអអាយេនកអាចអអាយចំ

៊ី ប្ត៊ី ន្ិងទទួេផ្េបាន្ស្រសួ

េ។
អយើងអអាយចំ

៊ី ប្ត៊ីេន្

ត ងជាម្ួយចំ

២០គប្ក។ វាមាន្ប្បុអតេ៊ី ន្៣២% អ
ប្ត៊ីន្ិងោំបន្ន្ែរម្
ួ គានោ៉ ងធំ។ ចំ

៊ី រន្ែេទិ ញប៊ីហាងតំលេ ៥៥០បាត (១៧ែោែ) កនងម្ួយការង
៉

ើយអយើងក៏បាន្អប្បើវាផ្ងន្ែរជាម្ួ យប្ត៊ីទ៊ីឡាប់ោ៉កនងប្បព័ន្ធចិញ្ចឹម្

៊ី តប្ត៊ី មាន្ភាគរយលន្ជាតិប្បូអតេ៊ីន្អផ្សងៗព៊ីគាន អ

ើយេនកន្ឹងប្តូវន្ត

ន្សវងរកចំន្ួន្សម្រម្យសំរាប់ប្ត៊ីរបស់េនក។ អោយអប្ោេះន្តភាគរយលន្ប្បូអតេ៊ីន្មាន្ការអកើន្អឡើង តំលេ
ចំ

៊ី ន្ឹងមាន្ការអកើន្អឡើងផ្ងន្ែរ។ អទាេះជាោ៉ ងណក៏ អោយ ភាគរយលន្ជាតិប្បូអតេ៊ី ន្កាន្ន្តទាប

េនកន្ឹងអ

ើញប្ត៊ីមាន្ការធំធាតកាន្់ន្តយឺត អ

ើយអាចម្៌ ប្ត៊ីន្ឹងផ្េិតអាសូតបាន្តិចតួ ច។ កនងន្័យម្ួ យ

អទៀត ការេូតោស់លន្ប្ត៊ី ន្ិងចំន្ួន្អាសូតកនងប្បព័ ន្ធអន្េះគឹប្តូវន្តស៊ីគានអៅន្ឹងចំ ន្ួន្លន្ប្បូអតេ៊ីន្កនងចំ

៊ី

ប្ត៊ីន្ែេេនកអប្បើ ប្បាស់។ សូម្កត់សំគាេ់ោ ប្ត៊ីអាចទទួ េបាន្ន្តភាគរយម្ួ យចំន្ួន្លន្ជាតិប្បូអតេ៊ីន្កនង
ចំ

៊ី របស់វាន្តប៉ អណណេះ។ ទ៊ី ឡាប់ោ៉ ជាឧទា

រ

៍ ម្ិន្អាចស្រសូបយកប្បូអតេ៊ីន្បាន្ទាំងេស់កនងចំ

ន្ែេមាន្ជាង៣២%លន្ប្បូអតេ៊ីន្អនេះអឡើយ។ សូម្អរ ើសយកចំ

៊ី

៊ី ប្ត៊ីន្ែេប្តឹម្ប្តូវសំរាប់ប្បអភទប្ត៊ី ន្ែេ

េនកចង់ចិញ្ចឹម្។
ការបអងកើតចំ

[Editors’ Note: See ECHO Asia Note #20 សំរាប់ព័ត៌មាន្បន្ន្ថម្ន្ិងគំន្ិតេំព៊ី

៊ី ប្ត៊ីអៅកសិោឋន្អោយខែួន្ឯង.]

ប្បព័ន្ធរបស់អយើងគឺតូចជាងន្ែេបាន្អប្បើសំរាប់េប់ រ ំអៅែេ់េនកែទសេំព៊ីការចិ ញ្ចឹម្ប្ត៊ី ន្ិងោំបន្ន្ែរម្
ួ គាន
ែូអចនេះអយើងម្ិន្ចាប់ អារម្ម

៍ ជាម្ួយន្ឹងការប្បម្ូ េផ្េប្ត៊ី អឡើយ។ អោយសារន្តអរឿងអន្េះ អយើងចំ

៊ី ប្ត៊ី

ន្ត៥០ប្កាម្ន្តប៉អណណេះកនងម្ួ យលងងសំរាប់ ប្បព័ន្ធទាំងម្ូេ។ ជាកបួន្ចាប់ ប្បសិន្អបើ ប្ត៊ីម្ិន្បាន្ស៊ីចំ ៊ី
ទាំងេស់កនងរយេះអពេ៥នទ៊ី អទ បាន្ន្័យោេនកអអាយចំ ៊ី អេើសអពកអ ើយ។ េនកកាន្់ន្តអអាយចំ ៊ី
វាន្ឹងកាន្់ន្តមាន្អាចម្៌ អប្ចើន្ អ

ើយេនកន្ឹងប្តូវការទាំងប្បព័ន្ធចំអរាេះន្ែេេអឬក៏ប្តូវការរកខជាតិន្ែេអាច

អោេះស្រសាយបាន្អប្ចើន្ជាម្ួយជាតិអាសូត (រកខជាតិ កាន្់ ន្តអប្ចើន្ ប្តូវការអាសូតកាន្់ ន្តអប្ចើន្)។

use: អន្េះជាវ ៊ីឌ៊ីេូែ៏េស
អ ំរាប់ ការយេ់ែឹងោអតើប្ត៊ី ណេអន្ែេប្តូវអប្បើ ប្បាស់ ន្ិងប្បអភទចំ ៊ី ន្ែេប្តូវ
អប្បើ http://www.youtube.com/watch?v=7S-

d6MPvkaU&src_vid=oLwTdpTIXd8&feature=iv&annotation_id=annotation_254067
បំពង់បងាូរបឺតទឹកបងាូរ

ប្បព័ន្ធចិញ្ចឹម្ប្ត៊ីន្ិងោំបន្ន្ែរម្
ួ គានកនងេូស៊ីម្៉ង់របស់អយើងមាន្ន្ផ្នកបអចចកអទសរបស់វា។ជាឧទា
អយើងអប្បើបំពង់បឺតទឹក ទាំងជួ យអអាយមាន្ជាតិសំអ

រ

៍

ើ ម្ប្គប់ប្គាន្់ សំរាប់ ការេូតោស់ជាម្ធយម្ន្ិងរកខ

ជាតិជាម្ធយម្ ន្ិងអែើម្ប៊ីធានោមាន្េកស៊ីន្សន្ប្គប់ ប្គាន្់ កនងតំបន្់ឬស។ ផ្ងន្ែរអនេះ អោយការេន្
ញ្ញាតិតអអាយខយេ់បាន្ែេ់ន្ផ្នកខាងអប្កាម្លន្េូស៊ីម្៉ង់ អយើងម្ិន្េន្ញ្ញាតតិអអាយបាក់ អតរ ៊ីឧសម័ន្េកស៊ី
ន្សន្ព៊ី ការេូតោស់បងករជាបញ្ញ
ា កនងប្បព័ន្ធរបស់អយើងអឡើយ។ អន្េះជាកន្ន្ែងែ៏សំខាន្់ម្ួយន្ែេអាច
ជួយេនកអអាយបាន្យេ់ព៊ីបំពង់បងាូរទឹកន្ិងេតថប្បអោជន្៍របស់វាអោយការរចនជាេំ

ូរន្ិងបំពង់បងាូរ

(http://freshfarmct.org/tag/siphons/). អន្េះជាការតភាាប់ែេ់បណ
ត ញវ ៊ីឌ៊ីេូែ៏េម្
អ ួយន្ែេន្ឹង
ជួយេនកអអាយបាន្យេ់ោអតើបំពង់បងាូរទឹកែំ អ

ើ រការោ៉ ងែូចអម្តច។

(http://www.youtube.com/watch?v=lyrvcCqv5V0)
សូម្ចំណយអពេអម្ើ េោអតើបំពង់បឹតបងាូរទឹកអន្េះមាន្ែំ អ
អយើងអប្បើវាជាម្ួ យន្ឹងបំពង់
កនងេប្តាេំ
បំពង់

រ១េ៊ីង អ

ូរ។ កំពស់របស់បំពង់

ើ រការោ៉ ងណ អៅកន្ន្ែងរបស់អយើង

ើយន្ិងជ៊ី វឡាវអៅខាងអេើអែើម្ប៊ីជួយែេ់ការផ្ទែស់បូតរតិចតួច

រន្ិងកំ

ត់ បាន្អៅតាម្កំពស់របស់កំរ ិតទឹកខាងកនងេូស៊ីម្៉ង់។

រគួ រន្តោ៉ ងអហាចណស់២ភាគ៣លន្កំពស់របស់េូស៊ីម្៉ង់។ បំពង់បឺតទឹកអន្េះឬខាងអប្ៅរបស់

វាគឺអធវើព៊ី បំពង់ ទ៊ីប២េ៊ីងកន្ែេះន្ែេមាន្គំ រប។ គំរូសង
ត ់ោររបស់បំពង់បងាូរបឺតទឹកគឺ ន្តងន្តមាន្
ែូអចនេះប្បសិន្អបើបំពង់

1:2 រាតយូ

រវា១េ៊ីង បំពង់បឹតគឺ២េ៊ីង។ន្តអទាេះជាោ៉ ងណក៏ អោយ អយើងអប្បើបំពង់បឺតទឹក

២េ៊ីងកន្ែេះអែើម្ប៊ីអអាយគំ របស់អាចោក់ព៊ីអេើបំពង់

របាន្។ សូម្កត់ចំណំន្ែរោ បំពង់បឺតទឺកោ៉ ង

អហាចណស់មាន្កំពស់ខពស់ជាង២េ៊ីង(សូម្វាស់ព៊ីខាងកនងលន្បំពង់បឺត) ជាងបំពង់
កនងបំពង់បឺតទឹកខាងអប្ៅ។ អបើវាម្ិន្ខពស់ជាង២េ៊ីងអទ បំពង់បឺតទឹកធំន្ឹងម្ិន្ែំអ

រន្ិងជ៊ីវឡាវខាង

ើ រការអទ។ ជាចង

អប្កាយ សំរាប់ បំពង់បឺតទឹកែ៏ អជាគជ័ យ បំពង់បងាូរទឹកខាងអប្ៅ(បំពង់ន្ែេអៅខាងអប្កាម្) ប្តូវន្តមាន្ជា
ន្កងលែ ឬេនាក់វា។ ន្កងន្ឹងជួយកំរ ិតេំ

ូររបស់ទឹក ន្ែេន្ឹងជួយអអាោការបឺតទឹកែំអ

ើ រការ។អបើ

េនកម្ិន្ចង់អប្បើន្កងអទ េនកអាចអប្បើបំពង់ ប្តង់ ោក់កំរ ិតអអាយទទួេបាន្ផ្េែូចគាន សូម្អម្ើេ

http://www.instructables.com/id/How-To-Build-A-Bell-Siphon/

អយើងបាន្អធវើរបងការោរបំពង់បឺតទឹករបស់អយើង របស់ការោរអន្េះគឺ ជាបំពង់ទ៊ីប ៦េ៊ីង កាត់អអាយប្តូវន្ឹង
បំពង់បឺតទឹក។ អយើងអចាេះរន្ធអៅកនងបំពង់ អែើម្ប៊ីអអាយទឹក

ូរ ន្តអអាយងមអចញ។ របស់ការោរជួ យ

ការោរបំពង់របស់អយើងព៊ី ការកកសាេះអោយឬសរកខជាតិ។អយើងអប្បើបំពង់ ៦េ៊ីងព៊ី អប្ោេះងាយស្រសួេជាប់
ន្ឹងលែខាងកនងអ

ើយែកអចញឬសន្ែេអាចបណ
ត េអអាយសាេះែេ់បំពង់ បងាូរ។

បំពង់បឺតបងាូរទឹក មាន្សារេះសំខាន្់ ណស់ន្តក៏អាចមាន្ការខកចិតតន្ែរ។ខ្ំមាន្បញ្ញ
ា ម្ួយចំន្ួន្ន្ែរ
ជាម្ួយបំពង់អន្េះអៅកនងេត៊ីតកាេ អ

ើយខ្ំ បាន្បអងកើតបញ្ា៊ីរម្ួ យអែើ ម្ប៊ីគិតពិ ចារណអៅអពេន្ែេបំពង់

មាន្បញ្ញ
ា ប្តូវន្តអោេះស្រសាយ។



បញ្ញ
ា ទ៊ី១ បំពង់បឺតទឹកន្ឹងម្ិ ន្ចាប់អផ្តើម្បឺតអឡើង

o អតើអាប្តាេំ ូររបស់េនកខពស់េម្
ម ឬអទ? អបើវាម្ិន្ខពស់េម្
ម អទ ទឹកន្ឹងប្គាន្់ ន្ត ូរ
ប៉អណណេះ អ

ើយម្ិន្បាន្ចាប់អផ្តើម្ែំអ

o អតើបំពង់សំោធន្ិងបំពង់

ើ រការបឺតទឹកអឡើយ។

រមាន្កំរ ិតែូ ចគានអទ? ជាទូ អៅអបើកំរ ិតលន្បំ ពង

រន្ិង

បំពង់សំោធមាន្កំ រ ិតអសមើរគាន េនកន្ឹងមាន្បញ្ញ
ា តិចតួចប៉ អណណេះ។ អបើសិន្ជាបំពង់ សំ
ោធម្ិន្បាន្

រប្តង់អទ សូម្អប្បើ ន្ខសឬយន្តការអផ្សងៗអែើ ម្ប៊ីអអាយវាប្តង់ េ។
អ

o អបើសិន្ជាបំពង់បឺតទឹកបងាូររបស់េនកកំពងន្តែំអ ើ រការរយេះអពេ២ន្ខអ ើយរ ំអពច
អនេះស្រសាប់ន្ត
អន្េះបាន្ែំ អ

ប់ អែើ រ េនកប្បន្

ើ រការម្ួយរយេះអ

អោយអធវើអអាយមាន្កំរ ិតលន្ការ

េជាមាន្បញ្ញ
ា កំ រ ិតេំ

ូររបស់ទឹក។ បនាប់ព៊ីប្បព័ ន្ធ

ើយ អាចម្៌ប្ត៊ីអាចជាប់ន្ឹងជញ្ញ
ា ំងរបស់បំពង់បាន្
ូរ។ ជាធម្មតាកនងករ

៊ី អន្េះេនកន្ឹងប្តូវន្តសំអាតបំពង់

ទ៊ីបរបស់េនកឬជំន្ួសបំ ពង់ទ៊ីបន្ែេបាន្ព៊ី សប
ន ់បូម្ទឹករបស់េនកជាម្ួ យន្ឹងបំពង់ ទ៊ីប
ន្ែេធំ ជាង។

o សូម្យកបំពង់សំោធអចញអ ើយអម្ើេោអតើមាន្ឬសរកខជាតិែេះចូេអៅកនងបំពង់សំ
ោធឬអទ ន្ែេន្ឹងអធវើអអាយសាេះែេ់េំ

ូរទឹកចូ េអៅកនងបំពង់បូម្ទឹក។



បញ្ញ
ា ទ៊ី២ បំពង់បឺតទឹកបងាូរន្ឹ ងម្ិន្បិតអទ
o

ជាធម្មតាការអន្េះមាន្ន្័យោ មាន្េំ

ូរទឹកអប្ចើន្អពក េនកគួរន្តមាន្វា៉ េ់ន្ែេបាន្

ែំអឡើងអៅអេើបំពង់ន្ែេបាន្ព៊ីបឲសនប់បូម្ទឹករបស់េនក អែើម្ប៊ីអធវើការប្គបប្គងេំ

ូរ

ទឹកតាម្រយេះប្បព័ន្ធអន្េះ។
o

ខ្ំបាន្ែឹងោប្បព័ន្ធងមម្ួយចំន្ួន្ន្ែេបងករអអាយមាន្បញ្ញ
ា ែេ់ប្បព័ន្ធេំ

ូរទឹក អន្េះ

ចេទធផ្េែេ់បំពង់បឺតទឹ កបងាូរន្ែេអបើកន្ិងបិតអេឿន្អពក។ប្បសិន្អបើេនកអ

ងមប្គួសតូចអពក អាចម្៌ ប្ត៊ីន្ឹងជាប់ន្ឹងងមអ

ើយបងករជាេំ

ើញ

ូរទឹកន្ែេអៅជាម្ូេោឋន្៊ី យ

កម្ម។ ែំអណេះស្រសាយម្ួ យគឺប្តូវសំអាតងមរបស់េនកអចញ ជំ អរ ើសន្ែេេអគឺជំន្ួសងមរបស់
េនកជាម្ួយងមធំជាងអន្េះ។
សនប់បូម្ទឹក
សំរាប់ប្បព័ ន្ធេូស៊ីម្៉ង់ចំន្ួន្៥ែូចជារបស់េនក េនកអាចអប្បើ សប
ន ់បូម្ទឹកន្ែេមាន្ចអនែេះព៊ី ៣៥អៅ៥០វា៉
ត់។សនប់៣៥វា៉ ត់អាចផ្តេ់េំ
យែំអ

ូរប្គប់ប្គាន្់ សំរាប់បំពង់បឺតបងាូរទឹក(បំពង់

ើ រការ ន្តអបើមាន្េវ៊ីម្ួយម្ករារាំងទឹកម្ិន្

រ១េ៊ីង)កនងប្បព័ន្ធអែើម្ប៊ីអអា

ូរ េនកន្ឹ ងចាប់អផ្តើម្មាន្បញ្ញ
ា ជាម្ួ យន្ឹងបំពង់

ូរ។ ខ្ំ

សូម្លន្នំអអាយអប្បើសនប់៥០វា៉ ត់សំរាប់ប្បព័ន្ធេូស៊ីម្៉ង់ចំន្ួន្៥។អពេន្ែេេនកភាាប់សប
ន ់ អៅន្ឹងប្បព័ន្ធ
អន្េះ សូម្ធានោេនកអប្បើប្បាស់បំពង់ទឹបជ័ រភ៊ីវ ៊ីស៊ីន្ែេមាន្េងកតផ្ចិតធំជាងកន្ែេះេ៊ីង។
បំពង់កន្ែេះេ៊ីងន្ឹងមាន្បញ្ញ
ា ជាម្ួយន្ឹងអាចម្៌ ប្ត៊ីន្ែេជាប់អៅន្ឹងជញ្ញ
ា ំងរបស់បំព ង់ រារាំងែេ់ការ

ូរ

របស់ទឹក ខ្ំក៏សូម្ន្ន្នំអអាយបិតកាវបំពង់ ន្ែេភាាប់ សនប់អៅន្ឹងប្បព័ន្ធអេើ។ អបើ សិន្ជាេនកអប្បើ កាវបិត
អ

ើយអៅន្តមាន្បញ្ញ
ា ខែេះឬក៏ចង់ទទួេសាគេ់ការតំអឡើងរបស់េនក េនកន្ឹ ងម្ិន្អាចផ្តូរេវ៊ីបាន្អឡើយអោយ

គាមន្ការសាងសង់ជាងម៊ី។ បចចបបន្ន សនប់របស់អយើងបូម្បាន្២៤អមា៉ ងកនងម្ួយលងង ៧លងងកនងម្ួយអាទិតយ ន្ត
អាចអប្បើប្បាស់របស់កំ
រ ំោយកនងទឹកអទ)

ការការោរពន្ែឺលងង

ត់ អពេ ប្បសិន្អបើេនកអធវើការជាម្ួយប្ត៊ីេន្

ត ង(អប្ោេះវាម្ិន្ប្តូវការេកស៊ីន្សន្

ប្បអភទម្ែប់ខែេះមាន្ប្បអោជន្៍ ែេ់ប្បព័ន្ធេូស៊ីម្៉ង់អន្េះ ប្បសិន្អបើ ប្បព័ន្ធមាន្ការប្តូវកំ អៅលងងផ្ទាេ់អពញ
ម្ួយលងង ទឹកន្ឹងមាន្កំអៅអៅតអពកអ

ើយបណ
ត េអអាយរកខជាតិអៅជាអប្កៀម្សវិត។ អៅអពេន្ែេជារែូ វ

អៅតអៅកនងប្បអទសលងអន្េះ លងងភាគអប្ចើន្គឺ ងាយស្រសួេអកើន្ែេ់ ៩៥ហាវរ ិន្ល
ការប្ប
សស៊ីអ

(៣៥េងាអស)ន្ែេមាន្

ម្សំរាប់ែំណំន្ិងប្ត៊ីកនងប្បព័ន្ធចិញ្ចឹម្ប្ត៊ីន្ិងោំបន្ន្ែរម្
ួ គានអន្េះ។អយើងបាន្សាងសង់អប្គាងព៊ីឬ
ើយភាួរភាាប់ សំពត់ផ្តេ់ម្ែប់ព៊ីអេើរកខជាតិអែើម្ប៊ីការោរពួកវាកំអអាយប្តូវលងងអពក ន្តលងងភាគអប្ចើន្អៅកន

ងប្បអទសលង វាអៅន្តអៅតអពកអ

ើយវាសវិតស្រសអោន្អៅអពេលងង។ន្តអទាេះជាោ៉ ងណក៏អោយ វាអៅន្ត

ស្រសស់វ ិញអៅអពេយប់ អៅអពេន្ែេវាចាប់អផ្តើម្ប្តជាក់ បន្តិច។ ប្បសិន្អបើេនករស់អៅកនងប្បអទសន្ែេ
មាន្ស៊ីត

ា ភាពែូចអន្េះ ខ្ំ សូម្អសនើរែេ់េនកអអាយសាងសង់ប្បព័ន្ធម្ួយកនងទ៊ីកន្ន្ែងអនេះន្ែេផ្តេ់ជា

ម្ែប់អៅអពេលងងអៅត។
អៅកនប្បព័ន្ធចិញ្ចឹម្ប្ត៊ីន្ិងោំបន្ន្ែរម្
ួ គានអន្េះ ការការោរពន្ែឺលងងក៏អាចជាប្បអោជន្៍ន្៊ីប្តូសូម្ូណស់ ន្ិងន្៊ី
ប្តូបាក់ អតរ ៊ី ន្ែេវាមាន្ប្បតិ កម្មណស់ជាម្ួ យន្ឹងពន្ែឺលងង។ កនងការបន្ន្ថម្អៅន្ឹងផ្ទាំងផ្តេ់ម្ែប់ព៊ីអេើ
ប្បព័ន្ធទាំងស្រសុងអន្េះ អយើងក៏អប្បើផ្ទាំងផ្តេ់ម្ែប់ប្គបព៊ីអេើេូខាងអប្កាម្ន្ែរ។
េំ

ូរខាងអប្កាម្

អយើងចិ ញ្ចឹម្ប្ត៊ីេន្

ត ងកនងេូខាងអប្កាម្អប្ៅប្បព័ន្ធរបស់អយើង។េូទាំងព៊ី រអន្េះប្តូវបាន្តភាាប់អៅន្ឹង

េូកណ
ត េ ជាកន្ន្ែងន្ែេសនប់ប្តូវបាន្ែំកេ់ អោយបំ ពង់ទ៊ីបជ័រភ៊ី វ ៊ីស៊ី២េ៊ីង ន្ែេប្តូវបាន្បិតស៊ីម្៉ង់
ជាប់កនងជញ្ញ
ា ំងេូស៊ីម្៉ង់។ បំ ពង់ទ៊ីប២េ៊ីងអន្េះេន្ញ្ញាតិតអអាយទឹក

ូរកាត់ ប្បព័ន្ធន្ែេេត់មាន្ការរារាំ

ង។ អយើងក៏មាន្គំរបន្ែេមាន្រន្ធអប្ចើន្ព៊ី អេើបំពង់ ២េ៊ីងន្ែេអបើកចំ
បំន្បកអៅកនងធងខាងអប្ៅ។ ព៊ីអប្ោេះន្តេូកណ
ត េប្តូវបាន្ចំ
រេះសំខាន្់ណស់អអាយមាន្ការប្គប់ប្គងម្ូស កនងករ

រ អែើម្ប៊ីរកាប្ត៊ី េន្

ត ងរបស់អយើង

រអអាយមាន្ខយេ់អចញចូេ វាមាន្សា

៊ី របស់អយើង អយើងអប្បើកូន្ប្ត៊ី ៧ព

៌ អអាយស៊ីពង

ម្ូស។
អយើងទកអអាយប្ត៊ី៧ព
ម្ជឈម្

៌ ន្

េព៊ីេូម្ួយអៅេូម្ួយ (កំ

ត់ប្តារបស់េនកន្ិពន្ធ អៅកនងប្បព័ន្ធអៅឯ

ឌ េជេះឥទធិពេរបស់អេកូអាស៊ី េូបូម្ទឹករបស់អយើង ឧទា

មាន្ប្ត៊ី ៧ព

រ

៍ កន្ន្ែងន្ែេអយើងោក់សប
ន ់

៌ ម្ួ យចំន្ួន្សំរាប់ការប្គប់ប្គងម្ូស ក៏ែូចជា ប្គបអេើរកខជាតិ វេែិទឹក។ អប្កាយម្កវាបាន្ផ្ត

េ់អាហារែេ់ប្ត៊ី អន្េះ ជួ យសំអាតទឹក ន្ិងជាប្បភពប្បូអតេ៊ី ន្ែ៏សំខាន្់ ប្បសិន្អបើេនកចង់ បអងកើតចំ

៊ី ប្ត៊ី

អោយខែួន្ឯង(សូម្អម្ើ េការអចញផ្ាយអេខ២០សំរាប់ពត៌មាន្បន្ន្ថម្ព៊ីការអប្បើប្បាស់រកខជាតវេែិទឹក)។

បំពង់េំ

ូរទឹក

អយើងែំ អឡើងបំពងបងាូរអៅកនងេូស៊ីម្៉ង់របស់អយើង វាចាំបាច់ណស់អៅអពេន្ែេអយើងចង់សំអាតអអា
យបាន្អប្ៅប្គប់ប្បអភទ។អយើងអប្បើបំពង់ ទ៊ីប១េ៊ីងន្ែេមាន្វា៉ េ់ន្ែេ
អនេះ។ ប្បសិន្អបើ េនកែំអឡើងបំពង់េំ

ូរភាាប់អៅន្ឹងកន្ន្ែងអៅជិត

ូរស្រសអែៀងគាន ខ្ំ សូម្អសនើរជាអោបេ់ោេនកប្តូវន្តភាាប់អអាយវា

ូរអៅកន្ន្ែងណន្ែេអាចប្បម្ូេទឹកបាន្។ ទឹកអន្េះមាន្ជាតិន្៊ីប្តាតខពស់ណស់អ

ើយន្ឹងអាចប្តូវ

បាន្អប្បើប្បាស់អៅអេើសួន្ោំណំជាទឹកជ៊ីធម្មជាតិ។

ប្បោប់ចំអរាេះ
អោយអប្ោេះប្បព័ន្ធរបស់អយើងគឺជាោនេងមប្គួស ែូអចនេះប្បោប់ចំអរាេះទឹកម្ិន្សូវចាំបាច់ អទ។ន្តអទាេះជា
ោ៉ ងណក៏ អោយសំរាប់ប្បព័ ន្ធរបស់អយើងអយើងអប្បើប្បោប់ ចំអរាេះតូចម្ួយ។អយើងបាន្កាត់បាតអប្កាម្

អចញ ចំំន្ួន្៤េ៊ីងសំរាប់ោំ បនាប់ម្កអយើងោក់ប្បោប់ចំអរាេះែូចជាអសានរន្ែេងាយស្រសួេយកអចញបាន្
អៅខាងកនង។ អយើងោក់ចំអរាេះអៅអប្កាម្ការបងាូទឹកកនងោនេោំែ កន្ន្ែងន្ែេវាអាចចាប់យកអាចម្៌ប្ត៊ី
រ ឹងបាន្ន្ិងកាត់បន្ថយការសាចទឹកព៊ីទឹកចូេ។ ែូអចនេះអ

ើយជាការកាតបន្ថយការេូតោស់របស់សារា៉

យ។ អយើងោងសំអាតចំអរាេះជាអរៀងរាេ់លងង អែើម្ប៊ីយកអាចម្៌ប្ត៊ីន្ែេអេើេអចញព៊ី ប្បព័ន្ធរបស់អយើង
អាចម្៌ប្ត៊ី អប្ចើន្អពកន្ឹងបណ
ត េអអាយងមរបស់េនកអពញអោយភាពន្ន្ន្ ន្ែេន្ឹងកកសាេះ ព៊ីការ
ប្បព័ន្ធោនេទាំងម្ូេ ែូអចនេះអ

ើយវាន្ឹងបអងកើតអអាយមាន្បញ្ញ
ា ែេ់ការ

ូរ(កំ

ូរែេ់

ត់ ប្តាររបស់េនកន្ិពន្ធ

សនប់បូម្ភាគអប្ចើន្អាចរកទិ ញបាន្អៅហាងេក់ ប្ត៊ី ន្ែេន្ឹងមាន្ចំអរាេះអៅខាងកនងស្រសាប់។ កនងគំន្ិត
របស់ខំ្ ប្បោប់ចំអរាេះគួរន្តប្តូវបាន្យកអចញ អបើទកវាកនងអនេះ វាន្ឹងអពញអោយអាចម្៌ប្ត៊ីោ៉ងងាយ
ស្រសួេ អ

ើយសនប់ន្ឹងែំអ

ើ រការអទ ែូ អចនេះអ

ើយវាន្ឹងអធវើអអាយបំពង់ បឺតបងាូរទឹករបស់េនកម្ិន្ែំអ

ើ រការ

អទ។ ប្បោប់ចំអរាេះអាចប្តូវបាន្យកអចញន្ិងន្ងម្ទាំងអប្បើប្បាស់កនងចំ អរាេះន្ែេតូចជាងវ ិញែូចបាន្
អរៀបរាប់ខាងអេើ។

ការសំអាត
ចំន្ួន្លន្ការសំអាតប្បព័ន្ធចិញ្ចឹម្ប្ត៊ីន្ិងោំបន្ន្ែអន្េះន្ឹងប្តូវន្ផ្អកអៅអេើប្បអភទលន្ប្បព័ន្ធ។ ប្បសិន្អបើេនក
អប្បើ ប្បាស់សប
ន ់អៅកនងប្បព័ន្ធអន្េះ េនកន្ឹងម្ិន្ប្តូវសំអាតប្បព័ន្ធរបស់េនករយេះអពេ២ឆ្នំ។ ប្បព័ន្ធស៊ីម្៉ង់
របស់អយើងប្តូវការសំអាតប្បន្

េជា៤ែងកនងម្ួ យឆ្នំ។កនងប្បព័ន្ធរបស់អយើង អយើងមាន្សពវលងងប្បន្

េ

ជាប្ត៊ីេន្

ត ងធំចំន្ួន្២០កាេ ន្ែេអយើងអអាយចំ

៊ី ៥០ប្កាម្ជាអរៀងរាេ់លងង ប្បសិន្អបើេនកអអាយអេើ

េអន្េះ េនកន្ឹងប្តូវន្តសំអាតប្បព័ន្ធរបស់េនកអអាយបាន្ញឹកញាប់ ន្ផ្អកអៅអេើចំន្ួន្លន្អាចម្៌ប្ត៊ី រ ឹងកនង
ប្បព័ន្ធ។ ការសំអាតប្បព័ន្ធគឺម្ិន្ព៊ីបាកអឡើយ អបើេនកមាន្ការែំ អឡើងការបងាូរទឹកអចញ សូម្ធានោេនក

បាន្ផ្ទែស់ទ៊ីប្ត៊ីរបស់េនកអអាយអៅកនងធងម្ួ យអទៀតសិន្ម្ន្អពេេនកសំអាតវា។អពេន្ែេែេ់អពេប្តូវ
សំអាត ប្គាន្់ន្តអបើកទឹកបងាូរអចញ។ បនាប់ ព៊ីែំអ
អពញអោយកាកសំ
សំ

ើ រការការងារអន្េះម្ួយរយេះម្ក េូទឹកខាងអប្កាម្ន្ឹង

េ់ប្ត៊ី អៅអពេន្ែេសំអាតប្បព័ន្ធរបស់េនក សូម្ធានោេនកបាន្កូរកាក

េ់ប្ត៊ី អែើម្ប៊ីអអាយវាអៅោយជាម្ួ យទឹកន្ែេន្ឹងប្តូវ

ូរអចញេស់ព៊ីប្បព័ន្ធ។

ការប្តួតពិន្ិតយអប៉ហាស (ជាតិអាស៊ីតន្ិងជាតិលប្ប)
ជាធម្មតាប្បព័ន្ធចិញ្ចឹម្ប្ត៊ីន្ិងោំែំណំរម្
ួ គានអន្េះមាន្កំរ ិតអប៉ហាសរវាង៦ន្ិង៨។ ការអប្បើប្បាស់ស៊ីម្៉ង់ណ
ក៏អោយន្ិងបណ
ត េអអាយអប៉ហាសកនងប្បព័ន្ធរបស់េនកផ្ទែស់បូតរោ៉ ងខាែំង ន្ែេអាចបងករជាបញ្ញ
ា ជា

សកាតន្ពេន្ែេន្ឹងអាចប៉េះោេ់ែេ់សខភាពប្ត៊ីន្ិងែំ ណំរបស់េនក។បញ្ញ
ា អន្េះអាចអោេះស្រសាយបាន្
កនងវ ិធ៊ី២។ អយើងអប្បើជ័របិ តទូ ក អែើម្ប៊ីោបខាងកនងេូស៊ីម្៉ង់ (ែូចបាន្ពិ ភាកាខាងអេើ)។ វាមាន្តំ លេលងែ
ន្តេនកប្តូវការអប្បើវាន្តម្តងប៉ អណណេះ។ ប្បសិន្អបើេនកម្ិ ន្ប្តូវការអប្បើវាអទ ជន្ជាតិ លងកនងស្រសុកន្ឹងអធវើការ
កាត់អែើម្អចកោក់ជំន្ួសវ ិញ ោក់វាចូេអៅកនងេូស៊ីម្៉ង់ ជាម្ួយទឹកអ

ើយទកវារយេះអពេ២អាទិតយ

ន្ែេន្ឹងអធវើអអាយអប៉ ហាសមាន្ភាពធម្មតាវ ិញ។ អន្េះជាវ ិធ៊ីសាស្រសតន្ែេមាន្អជាគជ័យម្ួយលន្ការអធវើអអា
យអប៉ហាសមាន្តេយភាព ន្តអយើងអប្បើ ជ័របូកខាងកនងព៊ី អប្ោេះអយើងម្ិន្ប្តូវការរងចាំែេ់អៅ២អាទិតយ។
អធវើអអាយប្បព័ន្រធ បស់ែំអ

ើ រការ

អៅអពេន្ែេេនកចាប់ អផ្តើម្ប្បព័ន្ធអន្េះ ខ្ំ សូម្អធវើការអសនើរជាអោបេ់ោ សូម្អប្បើប្ត៊ី ន្ត១០កាេបាន្
អ

ើយែូចបាន្ពិភាកាខាងអេើ ប្កុម្បាក់ អតរ ៊ីន្ែេបំន្េងអាម្ូអន្ៀ អៅជាន្៊ី ប្តាតន្ិងន្៊ីប្តាតអៅជាន្៊ីប្តា

តមាន្សារេះសំខាន្់ ណស់សំរាប់ប្បព័ន្ធចិញ្ចឹម្ប្ត៊ីន្ិងោំបន្ន្ែរម្
ួ គានអន្េះ។បាក់អតរ ៊ីទាំងអន្េះអកើតអឡើងអោយ
ឯងៗអៅកនងទឹក ន្តវារ ៊ីកចំ អរ ើន្យឺតៗ។ ប្បព័ន្ធរបស់េនកកាន្់ន្តចាស់គឺោ វាកាន្់ន្តចាប់ អផ្តើម្ែំអ

ើ រការ

បាន្កាន្់ ន្តេអ អោយសារន្ឹ ងមាន្បាក់ អតរ ៊ីកាន្់ ន្តអប្ចើន្អឡើងបអងកើតជាន្៊ី ប្តាតន្ែេេនកប្តូវការ។ប្បព័ន្ធ
របស់េនកប្បន្

េជាន្ិ ងម្ិន្អាចអប្បើអេើសព៊ីប្ត៊ី ១០កាេអឡើយកនងការចាប់អផ្តើម្ែំបូង។១ន្ខអប្កាយម្ក

េនកអាចចាប់អផ្តើម្ចិ ញ្ចឹម្អេើសអន្េះបាន្។
េវ៊ីន្ែេេនកោំកាន្់ន្តន្វងឆ្ងយអៅអទៀត ខ្ំ សូម្អសនើរោសូម្ោំបន្ន្ែណន្ែេងាយោំអ

ើយម្ិន្ប្តូវការ

អាហាររូបតថម្ភអប្ចើន្អពក។សូម្ចាំោ ប្បព័ន្ធកាន្់ ន្តអៅខច៊ីន្ិងម្ិន្អាចបអងកើតអអាយមាន្បាក់អតរ ៊ីបាន្អប្ចើន្
េអែូចជាប្បព័ន្ធចាស់តាម្ន្ែេប្តូវការអឡើយ ែូ អចនេះអ

ើយន្ឹងមាន្អាហាររូបតថម្ភតិចតួច។ សំរាប់ ប្បព័ន្ធ

ន្ែេបាន្ចាប់អផ្តើម្អៅប្បអទសលងវ ិញ ខ្ំន្តងន្តអសនើរអអាយោំប្តកួន្ អប្ោេះប្តកូន្ហាក់ែូចជាអាចេូត
ោស់បាន្ប្គប់ទ៊ីកន្ន្ែង។១ន្ខអប្កាយម្កេនកន្ឹងអាចោំបន្ន្ែន្ែេប្តូវការអាហាររូបតថម្ភអប្ចើន្ជាងអន្េះ
បាន្ ែូចជាអប៉ ងអបាេះ។

ែូចន្ែេអយើងបាន្អរៀន្ព៊ីម្ន្អ

ើយ កនងប្បព័ន្ធចិញ្ចឹម្ប្ត៊ី ន្ិងោំបន្ន្ែអន្េះ ែំ ណំជួយែេ់ប្ត៊ី ន្ិងប្ត៊ីជួយ

ែេ់ែំណំ។ វាគួ រន្តមាន្ភាពបិន្គានរវាងចំន្ួន្ប្ត៊ីន្ិងចំន្ួន្បន្ន្ែន្ែេេនកោំ។ប្បព័ន្ធអន្េះគឺគិតអៅែេ់
តេយភាពទាំងស្រសុង ែូ អចនេះអបើ េនកមាន្ប្ត៊ី ជាអប្ចើន្ េនកគួរន្តោំបន្ន្ែអអាយអប្ចើន្ន្ែរ។
ចំន្ួន្ចំ
អារម្ម

៊ី ន្ែេេនកអអាយន្ិ ងន្ផ្អកអៅអេើអគាេបំ

ងលន្ប្បព័ន្ធ ជាឧទា

រ

៍ ប្បសិន្អម្ើេនកចាប់

៍ កនងការប្បម្ូ េផ្េែំណំជាងប្បម្ូ េផ្េប្ត៊ី េនកន្ឹងម្ិន្ចាំបាច់អអាយចំ

រាេ់លងងអទ។ េនកប្គាន្់ន្តប្តូវការអអាយចំ
មាន្កនងប្បព័ន្ធអៅបាន្អ
ន្ិងអគាេការ

៊ី ប្ត៊ីេនកអប្ចើន្អពក

៊ី ប្ត៊ីរបស់េនកេមម្អអាយមាន្សខភាពេអលន្ជាតិន្៊ីប្តាតន្ែេ

ើយ។ អន្េះជាេតថបទែ៏េអប្បសិន្អបើេនកចង់អរៀន្បន្ន្ថម្ព៊ីរាតយូលន្ការអអាយចំ

៊ី

៍ លន្នំជាទូ អៅេំព៊ីការចិ ញ្ចឹម្ប្ត៊ីន្ិងោំបន្ន្ែរម្
ួ គាន។

http://aquaponics.com/media/docs/articles/Ten-Guidelines-for-Aquaponics.pdf
វ ិធ៊ីន្ែេមាន្សវតថិភាពកនងការអធវើអតសតបូកបន្ន្ថម្ចំន្ួន្
ប្បព័ន្ធអន្េះម្ិន្អប្បើ ប្បាស់ែ៊ីអទ អបើមាន្គ
ម្ិន្ប្តូវការភាួររាស់ែ៊ីអទ ក៏ មាន្គ

ប្បអោជន្៍បន្ន្ថម្ព៊ីអន្េះ រាប់ ទាំងការប្បម្ូេផ្េសំអាតន្ិង

វ ិបតតិន្ែរ គ

វ ិបតតិធំម្ួយលន្ប្បព័ន្ធអន្េះគឺោ ជាតិ ន្រ ៉ម្ួយចំន្ួន្ន្ែេម្

មាន្អៅកនងែ៊ីន្ិងម្ិន្មាន្អៅកនងប្បព័ន្ធអន្េះអទ ជាឧទា
អប្ចើន្ ជាទូ អៅអគម្ិន្អ

រ

៍ ជាតិ ន្ែក គឺ ជាតប្ម្ូវការរបស់រកខជាតិ ជា

ើញវាមាន្អៅកនងប្បព័ន្ធអន្េះអទ អោយសារន្តប្ត៊ីម្ិន្បាន្ផ្តេ់ជាតិន្ែកអៅអអាយ

ែំណំអឡើយ។ េនកន្ឹងប្តូវន្តទិញប្បអភទសម្រម្យ(ជាធម្មតាជាតិ ន្ែកចំ រេះ)អ

ើយបន្ន្ថម្វាចូេអៅកនង

ប្បព័ន្ធអន្េះ។
ការបន្ន្ថម្ប្បអភទែលទអទៀតឬការប្គប់ប្គងកតាតចលប្ង ន្ែេបាន្អប្បើកនងប្បព័ន្ធអន្េះប្តូវន្តជាសរ ិរាងគ អបើម្ិន្
េញ្ចឹងអទប្ត៊ី របស់េនកអ

ើយន្ិ ងឬក៏ែំណំរបស់េនកន្ិ ងងាប់ ។ ែូអចនេះអ

ើយ ោអតើ អយើងែឹ ងោ៉ ងអម្៉ចបាន្

ោ អយើងប្តូវោក់េ៊ីក
វ នងប្បព័ន្ធអន្េះ? មាន្វ ិធ៊ី អធវើអតសតម្ួយោអតើេ៊ីន្វ ែេេនកសងឃឹម្ទកោន្ឹ ងប្តូវបន្ន្ថម្មាន្
សវតថិភាពឬេត់? សូម្ោក់ ប្ត៊ី របស់េនកព៊ី រប៊ី កនងធងម្ួយោច់អោយន្ឡកព៊ី ប្បព័ន្ធអន្េះអ

ើយភាាប់ ជាម្ួ យ

ន្ឹងសនប់ខយេ់ បនាប់ម្កសូម្ោក់ េ៊ីន្វ ែេជាការបន្ន្ថម្ន្ែេេនកចង់ ោក់បន្ន្ថម្អៅកនងប្បព័ន្ធអន្េះចូេ។
សូម្ទកប្ត៊ី កនងធងអន្េះចំន្ួន្៥លងងឬអេើសអន្េះ។អបើវារស់បាន្សូម្ោក់ចំន្ួន្អទវរែងបន្ន្ថម្អទៀត អបើប្ត៊ី អៅ
ន្តអាចរស់បាន្កនងរយេះអពេម្ួយអាទិតយអប្កាយ ែូអចនេះការបន្ន្ថម្អន្េះមាន្សវតតិភាពេអន្ែេអាចអប្បើ
ប្បាស់បាន្។សូម្កំោក់េ៊ីវអផ្សងន្ែេអធវើអអាយផ្ទែស់បូតរែេ់អប៉ហាសខាែំងអឡើយ ព៊ី អប្ោេះប្បព័ន្ធអន្េះងាយ
ន្ឹងទទួេរងបញ្ញ
ា រែេ់អប៉ ហាសណស់។
តំលេ
តំលេលន្ការអរៀបចំប្បព័ ន្ធចិញ្ចឹម្ប្ត៊ីន្ិងោំបន្ន្ែរម្
ួ គានអន្េះ ន្ិងន្ផ្អកអៅអេើការរចនអឡើងលន្ប្បព័ន្ធរបស់េនក
តំលេលន្សំភារេះ ន្ិងតំ លេលន្ការអប្បើ ប្បាស់អភែើង ន្ិងចំ

៊ី ប្ត៊ីកនងតំបន្់របស់េនក។ អែើម្ប៊ីផ្តេ់ជាគំន្ិតែេ់

តំលេន្ែេអាចប្គប់ប្គងបាន្ អន្េះជាតារាងតំ លេន្ែេបងាាញព៊ីការសាងសង់សំរាប់ប្បព័ ន្ធេូស៊ីម្៉ង់ចំន្ួន្
២ខសគានន្ែេបាន្បអងកើតអឡើងអៅប្បអទសលងភាគខាងអជើ ង។

ទំ

ំអទវរែង

គិតជាេយ

ម្ួយឯកតា

គិតជាេយ

បាត

បាត

េូស៊ីម្៉ងx5

១០០០

េូស៊ីម្៉ងx៣

៦០០

បំពង់ទ៊ីប៦េ៊ីង (សំរាប់ការោរបំពង់បឺត

៤០០

បំពង់ទ៊ីប៦េ៊ីង (សំរាប់ការោរ

៤០០

បងាូរ)

បំពង់ទ៊ីប២េ៊ីង

២០០

បំពង់ទ៊ីប២េ៊ីង (គំរប២)

បំពង់បឺតបងាូរ)

បំពង់ទ៊ីប២េ៊ីង

២០០

៦០

បំពង់ទ៊ីប២េ៊ីង (គំរប)

៣០

បំពង់ទ៊ីបកន្ែេះេ៊ីង

២០០

បំពង់ទ៊ីបកន្ែេះេ៊ីង

២០០

បំពង់ទ៊ីប១េ៊ីង

២០០

បំពង់ទ៊ីប១េ៊ីង

២០០

ងម៊ី (៨០សម្គ៊ីប)x2

៤០០

ងម៊ី (៨០សម្គ៊ីប)

២០០

សនប់បូម្ទឹក៣៥វា៉ ត់

២៥០

សនប់បូម្ទឹក៣៥វា៉ ត់

២៥០

ស៊ីម្៉ង់

៣០០

ស៊ីម្៉ង់

៣០០

េួសមាន្់ផ្ែសិក
ា

១០០

េួសមាន្់ផ្ែសិក
ា

១០០

១០០

បំពង់ទ៊ីបន្កង១េ៊ីងគ

បំពង់កន្ែេះេ៊ីង វា៉ េ់២ ទអោ ន្ិងន្កង

១០០

តអោអមមឬអខៀវ

៥០

ន្ខសរូត

៦០

ន្ខសរូត

៦០

ោនំោប់

៤០០

ោនំោប

២០០

ងែឹង

ប្ត៊ីេន្

៣៧៧០

តំលេបា៉ ន្់សាមន្

បំពង់ទ៊ីបន្កង១េ៊ីងគ

ប្ត៊ីេន្

៤

តង

តំលេបា៉ ន្់សាមន្

២

តង

៥០

ងែឹង
២៨៤០

អាចអប្បើឥែឋ១ែំ៣បាត

អាចអប្បើឥែឋ១ែំ៣បាត

អាចអប្បើអែើម្អចកអែើម្ប៊ីអធវើអអាយអប៉ហាសេអន្តប្តូវទកម្ួយអាទិតយ

អាចអប្បើអែើម្អចកអែើម្ប៊ីអធវើអអាយអប៉ហាសេអន្តប្តូវទក
ម្ួយអាទិតយ

របស់ទាំងេស់អាចទាក់ទងន្ឹងោេនកទិញរអបៀបណអ

ើយអៅទ៊ីណ

របស់ទាំងេស់អាចទាក់ទងន្ឹងោេនកទិញរអបៀបណ
អ

ើយអៅទ៊ីណ

បំពង់ទ៊ីបជ័រទាំងេស់ន្ឹងប្តូវគិតន្ផ្អកអេើតំលេ៤ន្ម្៉ប្ត

បំពង់ទ៊ីបជ័រទាំងេស់ន្ឹងប្តូវគិតន្ផ្អកអេើតំលេ៤ន្ម្៉ប្ត

ន្ិងម្ិន្គិតរួម្ទាំងបាតអប្កាម្អទ

ន្ិងម្ិន្គិតរួម្ទាំងបាតអប្កាម្អទ

ការសន្និោឋន្
ការចិ ញ្ចឹម្ប្ត៊ីន្ិងោំបន្ន្ែរម្
ួ គាន គឺបអចចកវ ិទាងម៊ីម្ួយែ៏េសាចរយន្ែេេនកអាចសប្ម្បបាន្តាម្វ ិធ៊ីសាស្រសតជា
អប្ចើន្។ន្តអទាេះជាោ៉ ងណក៏ អោយ ប្បព័ន្ធន្ែេទទួ េបាន្អជាគជ័ យន្ឹងប្តូវការការប្គប់ប្គងជាប្បចាំលងង
ន្ិងចំអ

េះែឹងជាម្ូ េោឋន្លន្គ៊ីម្៊ីទឹក។ វាមាន្ទាក់ទងន្ឹ ងការសាកេបងែ៏េន្
អ ិងការខសឆ្គងន្ែរ។

អោយអប្ោេះការពិ អសាធន្៍ របស់េនកជាម្ួ យប្បព័ន្ធអន្េះ អនេះេនកន្ឹងតប្ម្ូវប្បព័ន្ធរបស់េនកបាន្អែើម្ប៊ីអអាយ
ស៊ីគានអៅន្ឹ ងតប្ម្ូវការជាក់ន្សតង។
ពិភពលន្ប្បព័ន្ធអន្េះគឺង៊ីមស្រសឡាង ន្តរ ៊ីកែេះោេោ៉ ងឆ្ប់រ

័ស ការែំអឡើងប្បព័ន្ធតូចអន្េះអឡើងគឺ ជា

ជំហាន្ែំបូងែ៏េសាចរយកនងការអរៀន្សូប្តេំព៊ីការចិ ញ្ចឹម្ប្ត៊ីន្ិងោំបន្ន្ែរម្
ួ គានអន្េះ។ប្បព័ន្ធេូស៊ីម្៉ង់របស់
អយើងបាន្រចនអឡើងអែើម្ប៊ីផ្តេ់អអាយន្ូ វឪកាសែ៏ ប្បអសើរន្ិងមាន្តំលេអោកសំរាប់េនកណន្ែេ
ពាោម្ោក់ លែរបស់អគជាម្ួ យប្បព័ន្ធអន្េះ។

