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េតើសែណ្ត កបយ ចដុះលតូ សេ់លើដីែ្រសវស  នងិផ្តលផ់លចេំណញែដរឬេទ? 
សែណ្ត កបយ ជដំ ំដុះលូត ស់ល្អេនេលើដីចមក រ និងផ្តល់ផលជមធយម្របែហល ៩០០ 
គ.្រក/ហត ចំែណកឯេនដីទំនបវញិ ក្រមមនកសិករ ដុំះ ស់ ពីេ្រពះ ងយរងករខូតខត
បំផុតេនេពលជំទឹក ឬខ្វះទឹកកនងុរយៈេពលខ្ល។ី មពិតេទ ដំ សំែណ្ត កបយ ក៏ ចដុះលូត

ស់បនល្អផងែដរេនេលើដីទំនប  េ យ ចផ្តល់្របក់ចំេណញដុលពី ២ េទ ៥ នេរៀល
កនុងមួយហិក  ្របសិនេបើកសិករ ំដុះេទ មបេចចកេទសមួយចំនួនដូចមនេរៀប ប់កនុង្រពឹត្តិប័្រតព័ត៌មនកសិករេនះ។ 
គុណ្របេយជន៍របស់សែណ្ត កបយេលើដីែ្រសវស   
សែណ្ត កបយ ជ្របេភទដំ ំ ែដលមនលទធភព្រសូបយក សូតពីកនុងដីផង និងពីកនុង
បរយិកសផង។ សូតែដល្រសូបបនពីបរយិកស ្រតូវបនរក ទុកកនុងកំពកឫសដូចកនុងរបូ
ភព េ យមួយែផនកស្រមប់ដុះលូត ស់ និងមួយែផនកេទៀតបន ល់ទុកកនងុដី ស្រមប់ដំ បំនទ ប់។ 
កកសំណល់េដើមក៏ជ្របភពជីសរ ី ងគដ៏ល្អ។ ដូេចនះ ករ សំែណ្ត កបយជួយឲយដីែ្រសវស មន
គុណភពល្អ។ 
្របភពទឹក នងិ្របេភទដីែ្រសវស  ែដល ច សំែណ្ត កបយបនផលចំេណញ   
្រតូវមន្រសះទឹក ឬទឹកេ្រកមដី ែដល ចបូមេ្រ ច្រសពបន។ កសិករ្រតូវេ្រជើសេរ ើសដី
លបយខ ច់ស្រមប់ ំដុះសែណ្ត កបយ។ ដីលបយខ ច់មន ២ ្រកុមគឺ ្រកុមដីៃ្រពែខមរ និង្រកុម
ដី្របទះ ង។ េដើមបីឲយដឹងថ ដីែ្រសរបស់ខ្លនួជ្របេភទដីលបយខ ច់េនះ កសិករ្រតូវកប់រេ ្ត
ជេ្រមយ៉ងតិច ៥ តឹក េហើយពិនិតយេមើលថ េបើកនុងជេ្រមពី ០–២ តឹកមនខ ច់ម៉ដ្ឋេហើយ្រសទប់
េ្រកម ២-៥ តឹកជដីឥដ្ឋ ឬលបយេនះ ដីែ្រសរបស់ខ្លនួ ជ្របេភទដីលបយខ ច់ កនងុ្រកុមដី្របទះ

ង ែតេបើកនងុជេ្រមពី ០-៥ តឹកសុទធែតជខ ច់ម៉ដ្ឋ ឬេ្រគើមេនះ ដីែ្រសរបស់ខ្លនួ ជ្របេភទដីលបយខ ច់ កនងុ្រកុមដីៃ្រពែខមរ។ 
ករេ្រជើសេរ ើសពូជសែណ្ត កបយស្រមប់ ដំុះ  
កសិករ្រតូវេ្រជើសពូជែដលមន យុកលខ្លី និងមនទិននផលខពស់។ ជទូេទពូជសែណ្ដ កបយ
មនលក់េនទីផ រ េ្រចើនែតមន យុកលែវងជង ៧០ ៃថងេទើបទំុ។ ពូជកឌីជ័យ និង សីុអឹមបី៊
៣ ជពូជសែណ្ត កបយ យុកលខ្លី គឺចប់ពីៃថង ំរហូតដល់ទំុ្របមូលផលេលើកទី១ មនរយៈ
េពលពី ៥០–៥៥ ៃថងែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ពូជកឌីជ័យ បនបេញចញនឆន ំ ២០០២ និងពូជសីុអឹមបី៊៣ ន
ឆន ំ ២០០៩ េ យកឌី។ ពូជទំងពីរេនះ ផ្តល់ផលជមធយម ៦៦០ គ.្រក/ហត និង ចេ្រចើនដល់ 
១.៧០០ គ.្រក/ហត េលើដីលបយខ ច់កនុងតំបន់ែ្រសវស  និង ចទុក្រគប់ពូជស្រមប់ ំដុះបន្តេទៀតបន។  

េពលេវ ល្អស្រមប់ សំែណ្ត កបយ 
កសិករ្រតូវ្រសតូរតូ សំែណ្ត កបយភ្ល មបនទ ប់ពី្របមូលផល្រសវូវស រចួ ពីេ្រពះដីេនមនសំេណើ មេ្រចើន ែដលជួយឲយកូន
សែណ្ត កដុះល្អ និងកត់បនថយបរមិណទឹកស្រមប់េ្រ ច្រសព។ 
 

កំពកឫស 
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ករេរៀបចំដី និងេ្របើ្រ ស់ជីស្រមប់ ដំុះ  
បនទ ប់ពី្រចូត្រសូវវស រចួេហើយ េ យជីកំបុ៉ស្ត ៥ េ ន/ហត (២០ រេទះេគ/ហត ឬ ២ រេទះ
េគ/១០ ) ឲយបនសព្វល្អ រចួភជួរលុបជេ្រម្របែហល ១ តឹក។ ទុកដី ល ១ សប្ត ហ៍ បនទ ប់
មកេទើបបញចូលទឹកេផ ើមដី។ បនទ ប់ពីេផ ើមដីបន ៥–៧ ៃថងមក្រតូវបចជីេដ េប៉ ២ បវ និងជីបូ៉ ស  
១ បវេលើដី ១ ហត (ឬជីេដ េប៉ ១០ គ.្រក និងជីបូ៉ ស  ៥ គ.្រក េលើដី ១០ ) រចួសឹមភជួរ
េលើកទី២ និង ស់ព្រងបឲយបន ្អ តល្អ។  
ករេលើករង និង ដំុះ  
បនទ ប់ពី ស់ព្រងបេហើយ ្រតូវេលើករងចំងយ្របែហល ៣ តឹកមួយ និងមនកមពស់ពី ១,០–១,៥ 
តឹក។ កឌី បនបេងកើតឧបករណ៍េលើករង ស្រមប់ឲយកសិករយកេធ្វើជគំរបូន។ េរៀបចំខនង េជើង និង
ចង្អរូរងឲយបនល្អ រចួសឹម ។ំ ្រ ្ំរគប់ពូជសែណ្ត កបយកនងុទឹកេក្ដ ឧណ្ហ ៗកនងុរយៈេពលពី ២–៣ 
េម៉ង។ បនទ ប់មក ្រតូវ្រសង់្រគប់អែណ្ត តេចញ រចួយកេទ ំ។ ករ ំជរេ ្ដ ជេ្រមពី ៣–៤ 
ស.ម  េ យកនុងមួយរេ ្ដ ចំនួនពី ២–៣ ្រគប់កនុងចេន្ល ះពីរេ ្ដ មួយេទមួយ្របែវងពី ១៥ 
ស.ម (៣៣៣.៣៣៣ រេ ្ដ /ហត) េទ ២០ ស.ម (២៥០.០០០ រេ ្ដ /ហត) ែដល្រតូវករបរមិណ
្រគប់ពូជជមធយម ២០ គ.្រក/ហត។ 
ករេ្រ ច្រសព  
គឺជក ្ត ចំបច់ េហើយកសិករ្រតូវេធ្វើេ យ្របយ័តន្របែយ៉ង ពីេ្រពះថ សែណ្ត កបយងយខូច

ស់េនេពលខ្វះទឹក ឬជំទឹក។ ដូេចនះ កសិករ្រតូវពិនិតយេមើលសំេណើ មដីជប់ជ្របចំ។ បនទ ប់
ពី រំចួ សូមកំុេ្រ ចទឹកពីេលើរងឲយេ ះ ពីេ្រពះ នឹងេធ្វើឲយដី្រសទប់េលើរងឹក្ត ងំ សែណ្ត កដុះ
ពន្លកេចញមិនរចួ ឬេបើរចួ ពន្លកក៏មិន ចដុះលូត ស់បនល្អ។ ករេ្រ ច្រសពែដលល្អបំផុត
គឺ ករបង្ហរូទឹកចូល មចង្អរូរង េ យពន្លចិទឹក្រតឹមពក់ក ្ត លរងបនេហើយ។ េដើមបីឲយ សែណ្ត ក
ដុះលូត ស់ល្អ ្រតូវបញចូលទឹកកនងុ     រយៈេពល ៧ េទ ១០ ៃថងម្តង។ ្រតូវកយចង្អូរឲយបនេសមើល្អ 
នេពលបញចូ លទឹក ជពិេសសេនេពលបញចូ លទឹកេលើកទីមួយ។ ្រតូវកយចង្អូរេនជំុវញិ េដើមបី
បង្ហូរទឹកេចញេពលមនេភ្ល ងកក់ែខខ្ល ំង។ 
ករែថទ ំ  
េ ម ្រតូវេធ្វើជប់ជ្របចំ ជពិេសសេនេពលសែណ្ត កេនតូច។ កឌី បនបេងកើតឧបករណ៍េធ្វើ
េ ម  និងពូនរង ែដលកសិករ ចយកេធ្វើជគំរបូន។ ករភជួរ លដី បនសម្ល ប់េមេ គជេ្រចើន 
ដូេចនះដំ ំមិនសូវមនជំងឺេទ។ កូនសែណ្ត ក ចបំផ្ល ញេ យដងកូវរបស់រយុសែណ្ត ក ែដលសីុ
រងូេដើម និងឫស។ ដូេចនះ កនុងករណីែដលមនរយុសែណ្ត កេ្រចើន កសិករ្រតូវបញ់ថន ំកមច ត់ ជមុន 
កំុឲយ ពង ក់ដំ ំទន់។ នេពលសែណ្ត កេចញផក  និងែផ្ល ្រតូវសេងកតេមើលជ្របចំ េហើយេបើ
េឃើញេដើម មនៃចសែណ្ត ក ្រតូវដកេដើមេនះយកេទដុតេចលភ្ល ម កំុឲយ ឆ្លងេទេដើម
េផ ងេទៀតទន់ ែតេបើមនេ្រចើនេដើមេនះ ្រតូវបញ់ថន ំកមច ត់ ជបនទ ន់។ 
ករ្របមូលផល នងិទុក ក់្រគប់ពជូ  
ករ្របមូលផលេលើកទី១ គឺ្រតូវេធ្វើេនេពលែផ្លសែណ្ត កបយភគេ្រចើនទំុលមម។ ចូរកំុទុកឲយទំុ
្រជុលឲយេ ះ។  ្រគប់ពូជ្រតូវ លឲយសងួតល្អ រចួទុកឲយ្រតជក់សឹម ក់កនុងេសបងប្ល សទីក
្រកស់ចងមត់ថង់ឲយជិតកំុឲយមនខយល់ ឬកនុងដបទឹកបរសុិទធ ឬទឹក្រកូចឲយេពញ េដើមបីកំុឲយមន
ខយល់ មួល្រគបឲយជិត េហើយចងេសបងេកសូ៊ពីេលើឲយបនែណន។ 
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