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អារម្ភកថា
ប្រទ្រសកម្ពជុា រួមចំណ្រកបំភាយឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់តិចតួចបុ៉ណ្ណ្រះៅក្នងុបរិយកាសផ្រនដី បុ៉ន្ត្រផ្ទយុៅវិញ ប្រជាពលរដ្ឋ 

កម្ពជុាស្ថតិនៅក្នងុចំណមអ្នកទទួលរងគ្រ្រះធ្ងន់ធ្ងរជាងគ្រពីការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុៅវិញ។ ប្រជាពលរដ្ឋប្រាណ៨០% 

រស់នៅជនបទ ដ្រលក្នុងនោះភាគច្រើនានជីវភាពរស់នៅដោយពឹងផ្អ្រកលើការប្រកបរបរកសិកម្ម លើធនធានព្រ្រឈើ និង 

ជលផល ព្រមទាំងងយរងគ្រ្រះពីាសតុភូតអវិជ្ជមានន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។ ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តអាចជួយកាត់បន្ថយ  

ការពឹងផ្អ្រករបស់កសិករៅលើរបបទឹកភ្លៀង និងអាចបង្កដលក្ខណៈឱ្រយកសិករធ្វើការដំាដុះាសននៅព្រលធាតុអាកាសមិនអំណយផល។ 

អាស្រ័យហ្រតុន្រះ ការកសាងប្រព័ន្ឋធារាសាស្រ្តដ្រលឆ្លើយតបគ្រប់គ្រ្រន់ៅនឹងបញ្ហ្រប្រឈមន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ 

ជាពិស្រសប្រព័ន្ឋធារាសាស្រ្ត ដ្រលានសកា្ត្រនុពលជួយកសិករក្នុងការបន្រសុំាៅនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុពិតជាានភាព 

ចាំាសច់ និងានសារៈសំខាន់ាស់។

ផ្អ្រកលើបរិបទខាងលើន្រះ អង្គភាពគាំទ្រគម្រ្រងន្រក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្រប្រាញ់ និងន្រសាទ ដោយានថវិកាគាំទ្រពី 

កម្មវិធីអភិវឌ្រឍន៍សហប្រជាជាតិ (UNDP)  មូលនិធិបរិសា្ថ្រនពិភពលោក (GEF)  និងរដា្ឋ្រភិាសលកាាដា ាសនសហការជាមួយ 

អ្នកជំនាញធារាសាស្រ្តធ្វើការសិក្រសា និងរៀបចំចងក្រងម្ររៀនស្តីពីប្រព័ន្ឋធារាសាស្រ្តដ្រលានភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ  

ដើម្របីអនុវត្តសាកល្របងក្នងុគម្រ្រងបន្រសុំានឹងការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុសម្រ្រប់លើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងទឹក និងការប្រកបរបរ 

កសិកម្ម (NAPA Follow-Up) ដើម្របីចូលរួមចំណ្រកកាត់បន្ថយភាពងយរងគ្រ្រះរបស់កសិករនៅក្នុងតំបន់គោលដៅដ្រល 

បា្ត្រលមកពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។ 

ឯកសារបណ្តះុបា្ត្រលន្រះ លើកឡើងពីការអនុវត្តក្នងុព្រលបច្ចបុ្របន្ន និងយុទ្ឋសាស្រ្តក្នងុការធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវភាពធន់ 

ក្នងុវិស័យធារាសាស្រ្ត ព្រមទំាងផ្តល់នូវវិធានការបន្រសុំាដោយផ្អ្រកលើសហគមន៍ ដើម្របីកសាងភាពធន់ក្នងុការគ្រប់គ្រងធនធាន 

ទឹក។

ឯកសារបណ្តុះបា្ត្រលរួមានម្ររៀនចំនួន៦ ដូចខាងក្រ្រម ៖ 

ម្ររៀនទី១ ៖ ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ និងអត្ថន័យន្រភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ

ម្ររៀនទី២ ៖ ធនធានទឹក និងការប្រើប្រ្រស់ទឹកនៅជនបទន្រប្រទ្រសកម្ពុជា

ម្ររៀនទី៣ ៖ តុល្រយភាពទឹក និងផលប៉ះពាល់ន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ

ម្ររៀនទី៤ ៖ បច្រ្ចកទ្រសគ្រប់គ្រងទឹក

ម្ររៀនទី៥ ៖ ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះ ដើម្របីឆ្លើយតបៅនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ

ម្ររៀនទី៦ ៖ ការកសាងផ្រនការគ្រប់គ្រងទឹកចម្រុះសម្រ្រប់សហគមន៍

ម្ររៀនទំាងន្រះ ជាឯកសារជំនួយសា្ម្ររតីមួយសម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រលួគម្រ្រង អង្គការមិនម្រនរដា្ឋ្រភិាសល និងមន្រ្តដី្រល 

បំព្រញភារកិច្ចពាក់ព័ន្ឋនឹងធនធានទឹក ជាពិស្រសមន្រ្តនីៅថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ ប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់សិក្រសាស្វ្រងយល់ និងអាចរៀបចំ 

ការបណ្តុះបា្ត្រលបន្តដល់អ្នកពាក់ព័ន្ឋនៅថ្ន្រក់មូលដា្ឋ្រន ដូចជា អាជា្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រន សហគមន៍កសិករប្រើប្រ្រស់ទឹក និងក្រុម 

ប្រើប្រ្រស់ទឹកជាដើម ដើម្របីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីវិធានការបន្រសាំុដោយផ្អ្រកលើសហគមន៍នានា ធានាាសននូវភាពធន ់

ក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក និងកាត់បន្ថយហានិភ័យដ្រលបា្ត្រលមកពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។

អ្នកសម្របសម្រួលអាចប្រើប្រ្រស់ឯកសារន្រះៅតាមសា្ថ្រនភាព និងតម្រូវការជាក់ស្ត្រងក្នុងដំណើរការរៀនសូត្រ។  

បទពិសោធន៍ជាក់ស្ត្រងដ្រលទទួលាសនពីការអនុវត្តគម្រ្រង NAPA Follow-Up ត្រវូាសនបញ្ចលូជាករណីសិក្រសា និងឧទាហរណ៍ 

នៅក្នុងឯកសារ។ ហ្រតុដូច្ន្រះករណីសិក្រសានិងឧទាហរណ៍ទាំងន្រះនៅមិនទាន់ានលក្ខណៈទូលំទូលាយ និងឆ្លុះបញ្ច្រំងព ី

បទពិសោធន៍ពីគម្រ្រងដទ្រទៀតក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុានៅឡើយទ្រ។ អង្គភាពគំាទ្រគម្រ្រងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយគម្រ្រង និងអ្នកពាក់ព័ន្ឋ 



ដទ្រទៀតដើម្របីដាក់បញ្ចលូករណីសិក្រសា និងបទពិសោធន៍ល្ៗអ ផ្រស្រងទៀត សំដៅក្រលម្អម្ររៀនឱ្រយកាន់ត្រានលក្ខណៈល្អប្រសើរ 

ថ្រមទៀតសម្រ្រប់ការរៀនសូត្រ និងអនុវត្តតាម។ ទោះបីជាយ៉្រងាក៏ដោយ អង្គភាពគាំទ្រគម្រ្រងសង្រឃឹមថ ម្ររៀនដ្រល 

បោះពុម្ពដំបូងន្រះ គឺជាឯកសារដ្រលានតម្ល្រនិងានសារៈសំខាន់សម្រ្រប់ជាជំនួយសា្ម្ររតីដល់អ្នកសម្របសម្រួល និងអ្នក 

ពាក់ព័ន្ឋទំាងអស់។ ព្រមជាមួយគា្ន្រន្រះដ្ររ អង្គភាពគំាទ្រគម្រ្រងនឹងបន្តប្រមូលនូវគំនិតយោបល់ល្ៗអ ដើម្របីក្រលម្អសម្រ្រប់ការ 

បោះពុម្ពនាព្រលអនាគតបន្តទៀត។ 

ឆ្លៀតក្នងុឱកាសន្រះដ្ររ ក្នងុនាមអង្គភាពគំាទ្រគម្រ្រង ខ្ញុសូំមថ្ល្រងអំណរគុណយ៉្រងជ្រៀលជ្រ្របំផុតជូនចំពោះអ្នកជំនាញការ 

លោកជូលៀន អាប្រ្រម លោកហុក គឹមធួន ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រ្រង លោកក្រវ សុវត្ថភាព សាជិកក្រមុប្រកឹ្រសាភិាសលគម្រ្រង ដ្រលជា 

តំាងអញ្ជមើញមកពីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ក៏ដូចជាតំាងក្រសួងបរិសា្ថ្រន តំាងក្រសួងកិច្ចការនារី 

តំាងល្រខាធិការដា្ឋ្រន គ.ជ.អ.ប តំាង NGO FORUM តំាងបា្ត្រញទំនាក់ទំនងស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ និង 

ទីប្រកឹ្រសា និងមន្រី្តគម្រ្រង NAPA Follow-Up ទំាងអស់ដ្រលាសនចូលរួមរៀបចំ និងផ្តល់យោបល់លើឯកសារបណ្តះុបា្ត្រលន្រះ។

                ភ្នំព្រញ ថ្ង្រទី១   ខ្រឧសភា   ឆ្ន្រំ២០១៥

      

                                                                                   ម៉ម អំណត់

                                                                                   នាយកគមាាង និងារដ្ឋលាខធិការ

 កាសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបាមាញ់ និងនាសាទ



ឯកសារបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីបាព័ន្ធធារាសាស្ត្ា ខ្នាតតូចធន់នឹងការបាាបាួលាកកាសារតុ 1

ការបាាបាួលអាកាសារតុ 
និងអត្ថន័យនាាពធន់នឹង 
អាកាសារតុ

នៅក្នងុផ្ន្រកន្រះ អ្នកចូលរួមនឹងពិនិត្រយមើលនូវផលប៉ះពាល់ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាដ្រលកើតច្រញពីការប្រ្រប្រលួ  
អាកាសធាតុ រួមទំាងពិនិត្រយមើលផងដ្ររនូវភាពមិនច្របាស់លាស់ន្រការព្រយាករណ៍។ ការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុ 
ានភាពមិនច្របាស់លាស់ និងប្រ្រប្រួលក្នុងរយៈព្រលវ្រង ដូច្ន្រះពុំានបច្ច្រកទ្រសជាក់លាក់ាមួយអាច  
ឆ្លើយតបាសនព្រញល្រញឡើយ។ ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ គឺជាសមត្ថភាពរបស់សហគមន៍ កសិដា្ឋ្រន និង 
គ្រសួារនានា ក្នងុការបន្រសុាំនៅព្រលានការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុកើតឡើង។ ការកសាងសមត្ថភាពន្រះ គឺ 
ជាដំណើរការមួយដ្រលានរយៈព្រលវ្រង ដោយផ្ត្រតៅលើ៣ផ្ន្រកគឺ សមត្ថភាពសា្ថ្រប័ន សមត្ថភាព 
ក្នុងការធ្វើស្រចក្តីសម្រ្រចចិត និងអនុវត្តស្រចក្តីសម្រ្រចទាំងនោះឱ្រយាសនសមស្រប)  សមត្ថភាពបច្ច្រកទ្រស 
 ការយល់ដឹង និងសមត្ថភាពក្នងុការប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកវិទ្រយាសមស្រប  និងធនធានរូបវ័ន្ត  ហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធ 
ដ្រលអាចប្រើប្រ្រស់រយៈព្រលវ្រង និងាននិរន្តរភាព ព្រមទំាងធនធានផ្រស្រងៗទៀត ដ្រលរួមចំណ្រកបង្កដើន 
ភាពធន់ៅនឹងអាកាសធាតុ ។ 

សាចក្តីសង្ខាប

មារៀនទី

១

គោលបំណង

១. ការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុ អាចានឥទ្ធពិលយ៉្រងខា្ល្រងំមក 
លើធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា។

២. ប្រជាជនកម្ពជុាភាគច្រើនចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រកបរបរក្នុង 
វិស័យកសិកម្ម និងពឹងផ្អ្រកលើអាកាសធាតុ ដូច្ន្រះការ 
ប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុនឹងប៉ះពាល់យ៉្រងខា្ល្រំងមកលើការ 
រស់នៅរបស់ពួកគ្រ។

៣. ប្រជាជនកម្ពុជាពុំអាចធ្វើអី្វ ដើម្របីបញ្រឈប់ការប្រ្រប្រួល 
អាកាសធាតុាសនទ្រ ប៉ុន្ត្រពួកគ្រអាចត្រឹមត្ររៀនរស់នៅ  
ជាមួយសា្ថ្រនភាពន្រះត្រប៉ុណ្ណ្រះ។

៤. ផលប៉ះពាល់ចម្របងន្រអាកាសធាតុ នៅប្រទ្រសកម្ពុជា  
រួមាន ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព និងរដូវវស្រសាកាន់ត្រ ខ្លី 
ជាងមុន។  គ្រ្រះមហន្តរាយធម្មជាតិ ដ្រលរួមានទឹកជំនន់ 
និងគ្រ្រះរាំងស្ងួត អាចកើតឡើងញឹកញាប់ និងាន 
ភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន។

៥. គ្រមិនអាចព្រយាករណ៍ាសនពីទំហំ និងព្រលវ្រលាជាក់លាក់ 
ន្រឥទ្ធពិលន្រការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុាសនឡើយ ទោះបីជា  
គ្រអាចព្រយាករណ៍ាសននូវនិនា្ន្រការរួមន្រការប្រ្រប្រួល 
អាកាសធាតុក៏ដោយ។ កតា្ត្រន្រះដោយសារត្រឥរិយបថ 
របស់មនុស្រស (គោលនយោាសយកាត់បន្ថយការប្រ្រប្រលួ 
អាកាសធាតុ) និងប្រព័ន្ធអាកាសធាតុានភាពមិន  
ច្របាស់លាស់។

៦. ហ្រតុន្រះហើយ យើងមិនគួរផ្ត្រតលើគម្រ្រងាដ្រល  
បញ្រឈប់ឥទ្ធិពលន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុឡើយ។  
ផ្ទុយៅវិញ យើងគួរត្រព្រយាយមកសាងភាពធន់នឹង 
អាកាសធាតុ ដ្រលានន័យថ ៖«កសាងសមត្ថភាពរបស់ 
សហគមន៍ កសិដា្ឋ្រន និងគ្រួសារនានា ក្នុងការបន្រសុាំៅ 
នឹងឥទ្ធិពលន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ»។

៧. ការកសាងភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ ត្រវូការព្រលវ្រលាវ្រង 
ដោយផ្ត្រតលើសមត្ថភាពសា្ថ្រប័ន បច្ច្រកទ្រស និងធនធាន 
រូបវ័ន្ត។

ខ្លឹមសារនាមារៀន
បាារនបទទី ១៖ តើការបាាបាលួអាកាសារតុាអ្វ?ី

ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ គឺជាការប្រ្រប្រួលទាំងាយ
ក្នុងអាកាសធាតុកន្លងៅ ដ្រលបា្ត្រលមកពីការផ្ល្រស់ប្តូរ 
របស់ធម្មជាតិ ឬបា្ត្រលមកពីសកម្មភាពរបស់មនុស្រស 
ហើយការប្រ្រប្រលួន្រះានរយៈព្រលវ្រង ចាប់ពី ២០-៣០ឆ្ន្រំ 
ឡើងៅ។

ចាប់តំាងពីានបដិវត្តន៍ឧស្រសាហកម្មជាង ២០០ឆ្ន្រមុំនន្រះ  
សកម្មភាពនានារបស់មនុស្រសាសនជះឥទ្ធពិលយ៉្រងធ្ងន់ធ្ងរនិង 
ភា្ល្រមៗមកលើអាកាសធាតុ ពោលគឺកំណើនន្រការបញ្ច្រញោល 
នូវឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ៅក្នុងបរិយកាស កំពុងបង្កដើនសន្ទុះន្រ 
ាសតុភូតធម្មជាតិមួយដ្រលហៅថ ផលផ្ទះកញ្ចក់។

)

)

(

((



ឯកសារបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីបាព័ន្ធធារាសាស្ត្ា ខ្នាតតូចធន់នឹងការបាាបាួលាកកាសារតុ2

ផ្ទ្រផ្រនដី ានកំដៅក្ត្រដោយសារត្រថមពលពន្លឺ 
ព្រះអាទិត្រយ។ ថមពលភាគច្រើនចាំងចូលផ្រនដី ហើយ  
ចំាងត្រឡប់ពីផ្ទ្រផ្រនដីៅក្នងុលំហអាកាសវិញ។ ថមពល 
ខ្លះត្រូវឃាំងជាប់ដោយឧស្ម័ននានា នៅក្នុងបរិយកាសន្រ  
ផ្រនដី។ ឧស្មន័កាបូនិក (CO2) ជាឧស្មន័ចម្របងក្នងុចំណម 
ឧស្មន័ទំាងន្រះ។ សាាត្រឧស្មន័កាបូនិកនៅក្នងុ បរិយកាស 
ផ្រនដីានតិចតួចាស់ប្រាណ៣៩១ភាគលាន(០,០៤%) 
ត្រប៉ុណ្ណ្រះ។ ប្រសិនបើពុំានឧស្ម័នកាបូនិកទ្រនោះ ផ្រនដី 
នឹងានសភាពត្រជាក់ខា្ល្រំងាស់។ ប្រសិនបើបរិាណ 
ឧស្ម័នកាបូនិកកើនឡើង ផ្រនដីកាន់ត្រក្ត្រៅតាមនោះផង 
ដ្ររ។

រុក្ខជាតិលូតលាស់ដោយស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិក 
ពីបរិយកាស ដោយប្រើប្រ្រស់ថមពលពន្លឺព្រះអាទិត្រយ។  
នៅព្រលមនុស្រសនិងសត្វបរិភោគរុក្ខជាតិ ឧស្ម័នកាបូនិកវិល 
ត្រឡប់ៅក្នងុបរិយកាសវិញ។ នៅព្រលមនុស្រសកាប់ដើមឈើ 
និងដុតឈើទាំងនោះធ្វើជាថមពល ឧស្ម័នកាបូនិកក៏វិល 
ត្រឡប់ៅក្នងុបរិយកាសវិញ។ មនុស្រសប្រើប្រ្រស់អុសជាថមពល 
រាប់ពាន់ឆ្ន្រមំកហើយ ដោយពុំធ្វើឱ្រយានការប្រ្រប្រួលខា្ល្រំង 
ៅលើឧស្ម័នកាបូនិកនៅក្នុងបរិយកាសឡើយ។

ប្រាណជាពីររយឆ្ន្រមុំនន្រះ មនុស្រសចាប់ផ្តើមប្រើប្រ្រស់ 
ធ្រយូងថ្ម និងប្រ្រងជាឥន្ធនៈ។ ធ្រយូងថ្ម និងប្រ្រងផ្រសំឡើងដោយ 
ឧស្មន័កាបូនិកដ្រលាសនស្របូច្រញពីបរិយកាសផ្រនដីនៅក្នងុ 
អំឡុងព្រលជាច្រើនរយលានឆ្ន្រំមកហើយ។ តាមរយៈ  
ការដុតធ្រយូងថ្ម និងប្រ្រង មនុស្រសបំភាយឧស្មន័កាបូនិកត្រឡប់ 
ៅក្នុងបរិយកាសផ្រនដីវិញយ៉្រងលឿន។ បរិាណឧស្ម័ន 
កាបូនិកនៅក្នុងបរិយកាសន្រផ្រនដីកាលពី២០០ឆ្ន្រំមុន  
ានប្រាណ ២៧០ភាគលាន។ បច្ចុប្របន្នឧស្ម័នន្រះ ាន 

ប្រាណ ៣៩១ភាគលាន។១  ប្រការន្រះធ្វើឱ្រយស្រទាប់ឧស្ម័ន 
នៅជុំវិញផ្រនដីកាន់ត្រក្រ្រស់ជាងមុន និងអាចធ្វើឱ្រយផ្រនដី 
ក្ត្រជាងមុន។       អ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រភាគច្រើនឯកភាព ថផ្រនដីនឹង 
កាន់ត្រក្ត្រជាងមុនដោយសារត្រដំណើរការន្រះ។

វិទ្រយាសាស្ត្រអំពីការកើនឡើងន្រកំដៅផ្រនដីានលក្ខណៈ 
ស្មុគសា្ម្រញាស់។ អ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រភាគច្រើនឯកភាពថ  
វត្តានឧស្ម័នកាបូនិកកាន់ត្រច្រើន នឹងធ្វើឱ្រយផ្រនដីកាន់ត្រ 
ក្ត្រជាងមុន ប៉ុន្ត្រគា្ម្រនអ្នកាា្ន្រក់ដឹងច្របាស់ទ្រថតើផ្រនដ ី
នឹងឡើងកមៅ្តឆប់រហ័សកម្រិតាឬឡើងកំដៅដល់កម្រិត
ា? ទោះជាយ៉្រងាក៏ដោយ ានភស្តុតាងបង្ហ្រញថ 
ផ្រនដីាសនចាប់ផ្តើមឡើងកមៅ្ត្រ ដោយសីតុណ្ហភាពជាមធ្រយម 
ាសនកើនឡើង០,៥oCនៅក្នុងមួយរយឆ្ន្រំចុងក្រ្រយន្រះ។  
អ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រភាគច្រើនររពឹងថ កំដៅផ្រនដីនឹងកើនឡើង  
ខា្ល្រំងថ្រមទៀត នៅក្នុងរយៈព្រលមួយរយឆ្ន្រំខាងមុខន្រះ។

បាារនបទទី ២ ៖ តើការបាាបាលួអាកាសារតុ 
នឹងមានឥទ្ធធិពលបាបណមកលើកម្ពុជា?

ឯកសារកម្មវិធីអភិវឌ្រឍន៍សហប្រជាជាត(ិUNDP)ស្តីអំពី 
សា្ថ្រនភាពន្រការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុនៅកម្ពជុា២ ា៉ស្រន់សា្ម្រនថ ៖
• រហូតដល់ឆ្ន្រំ២០៦០  សីតុណ្ហភាពនឹងកើនឡើងចនោ្ល្រះ 

ពី ០,៧oCៅ២,៧oC។
• រហូតដល់ឆ្ន្រ២ំ០៩០ សីតុណ្ហភាពជាមធ្រយមនឹងកើនឡើង 

ចនោ្ល្រះពី ១,៤oCៅ៤,៣oC។
• រហូតដល់ឆ្ន្រំ២០៦០ ចំនួនថ្ង្រចនោ្ល្រះពី១៤%ៅ៤៩%

នឹងអាចក្ត្រដូចថ្ង្រដ្រលក្ត្របំផុតនាព្រលបច្ចបុ្របន្នន្រះ។ 
• រហូតដល់ឆ្ន្រំ២០៩០ ចំនួនថ្ង្រចនោ្ល្រះពី២០%ៅ៦៨% 

នឹងអាចក្ត្រដូចថ្ង្រដ្រលក្ត្របំផុតនាព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ។
• ចំនួនថ្ង្រក្ត្រខា្ល្រំងនឹងកើនឡើងច្រើនបំផុតនៅខ្រមិថុនា 

កក្កដដា និងសីហា។

១.	 http://climate.org/climatelab/carbon_dioxide
២.	 http://country-profiles.geog.ox.ac.uk/index.html?country=Cambodia
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• ចំនួនយប់ ដ្រលានសីតុណ្ហភាពដូចយប់ក្ត្របំផុត 
បច្ចុប្របន្នន្រះ នឹងសកើនឡើងច្រើនជាងចំនួនថ្ង្រក្ត្រ។

• ថ្ង្រដ្រលចាត់ទុកថត្រជាក់បច្ចុប្របន្នន្រះ នឹងមិនានដូច 
ធម្មតាទៀតទ្រ។

• រហូតដល់ឆ្ន្រំ២០៩០ ការធា្ល្រក់ភ្លៀងនៅខ្រមិថុនា កក្កដដា 
និងសីហា នឹងកើនឡើងចនោ្ល្រះពី-១១%ៅ+៣១%។

• រហូតដល់ឆ្ន្រំ២០៩០ ការធា្ល្រក់ភ្លៀងនៅខ្រកញ្ញ្រ តុលា 
និងវិច្ឆិកា នឹងកើនឡើងចនោ្ល្រះពី-៨%ៅ+៤២%។

• ទោះជាយ៉្រងាក៏ដោយ ការធា្ល្រក់ភ្លៀងនៅខ្រធ្នូ មករា 
និងកុម្ភៈ នឹងថយចុះចនោ្ល្រះពី-៥៤%ៅ+៣៦%។

ជារួម បរិាណទឹកភ្លៀងនឹងកើនឡើងប៉ុន្ត្រភ្លៀងធា្ល្រក ់

កាន់ត្រច្រើននៅរដូវវស្រសា និងកាន់ត្រតិចនៅរដូវប្រ្រំង។  
រដូវវស្រសានឹងានរយៈព្រលខ្លីជាងហើយរដូវប្រ្រំងនឹងាន 
រយៈព្រលវ្រងជាង។ ភាគរយន្រទឹកភ្លៀងនឹងធា្ល្រក់ច្រើននៅ
ព្រលានព្រយុះធំៗ។ 

រហូតដល់ឆ្ន្រំ២០៩០ កម្ពស់ទឹកសមុទ្រនឹងកើនឡើង 
ចនោ្ល្រះពី០,១៨មៅ០,៥៦ម។ 

ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុទំាងន្រះនឹងកើតឡើងនៅក្នុង 
រយៈព្រលវ្រង។

ក្រ្រពីន្រះក៏ានភាពមិនច្របាស់លាស់ច្រើនផងដ្ររ។ 
ឧទាហរណ៍គំរូខាងលើបង្ហ្រញថសីតុណ្ហភាពនឹងកើនឡើង 
ប៉ុន្ត្របរិាណអាចានតិចតួច ឬច្រើន។ យើងប្រហ្រលមិន 
អាចកត់សា្គ្រល់ឃើញ អំពីកំណើនជាមធ្រយមន្រសីតុណ្ហភាព 
០,៧oC ប៉ុន្ត្រយើងអាចកត់សា្គ្រល់ឃើញយ៉្រងច្របាស់អំព ី
កំណើន៤,៣oC។ បរិាណទឹកភ្លៀងត្រវូាសនររពឹងថនឹងកើន 
ឡើង ប៉ុន្ត្រវាក៏អាចថយចុះវិញផងដ្ររ។ 

ការពិភាកេសក្នុងថ្នេក់. 

តើយើងគួរត្រព្រយួាសរម្ភអំពីព្រតឹ្តកិារណ៍មិនជាក់លាក់ដ្រលនឹង 
អាចកើតឡើងនាព្រលអនាគតដ៏វ្រងខាងមុខដ្ររឬទ្រ?

ឧស្ម័នកាបូនិកក្នុងបរិយកាសក្នុងមណ្ឌលសង្កដ្រត Mauna Loa

វិទ្រយាសា្ថ្រនសាគរសាស្រ្ត Scripps មន្ទីរស្រ្រវជ្រ្រវ

ពិសោធន៍ប្រព័ន្ធផ្រនដី NOAA
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គាួសារ ក ាកសិកររស់នៅជនបទនាបាទាសកម្ពុជា
គ្រួសារ ក ានសាជិកចំនួន៦នាក់ ៖ 
• ឪពុកានអាយុ៥៥ឆ្ន្រំ
• ា្ត្រយានអាយុ៥០ឆ្ន្រំ
• កូនប្រុសានអាយុ២៥ឆ្ន្រំ 
• កូនស្រីានអាយុ២២ឆ្ន្រំ
• កូនប្រសាស្រីានអាយុ២០ឆ្ន្រំ
• ចៅានអាយុ១ឆ្ន្រំ   

ឪពុក និងា្ត្រយក្នុងគ្រួសារ ក ាសនរស់នៅក្នុងភូមិន្រះជាប់រហូតមក។ កាលពួកគាត់នៅក្ម្រង ក្នុងភូមិពុំាន 
សាលារៀនទ្រ បុ៉ន្ត្រឪពុកាសនរៀនអាន និងសរស្ររបន្ដចិបន្ដចួនៅវត្ត។ គ្រសួារន្រះរស់នៅដោយប្រកបរបរកសិកម្ម។

គ្រួសារ ក ានដីស្រ្រទំហំ១ហ.តដ្រលស្ថិតនៅចា្ង្រយ៥០០មពីច្រ្រំងទន្ល្រ។ ជួនកាល ស្រ្រន្រះលិចទឹកជំនន ់
ពីទន្ល្រ។ ពួកគាត់ធ្វើស្រ្រតាមប្រព្រណីដោយប្រើប្រ្រស់ពូជស្រវូធ្ងន់។ តាមធម្មតាពួកគាត់ទទួលផលស្រវូាសន១,៨តោន 
ដ្រលគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់បរិភោគ និងសល់បន្តិចបន្តួចសម្រ្រប់លក់។ គ្រួសារន្រះានដី០,២ហ.តនៅជុំវិញផ្ទះដ្រល 
អាចចិញ្ចឹមជ្រូក ចិញ្ចឹមាន់ និងដាំដុះបន្ល្រ។ ពួកគាត់អាចរកប្រ្រក់ពីការលក់បន្ល្រនៅរដូវវស្រសានិងពីការលក់ាន់។

ដីផ្ទះរបស់គាត់ស្ថតិនៅលើទីខ្ពស់ជាងដីស្រ្របន្តចិបន្តួច និងជាធម្មតាវាមិនលិចទឹកទ្រ។  ទោះជាយ៉្រងាក៏ដោយ  
ចាស់ៗចាំថ ានជំនន់យ៉្រងធំាសនកើតឡើងម្តងនៅក្នុងភូមិន្រះ។ កាលនោះផ្ទះប្រជាជនជាច្រើនាសនខូចខាត សត្វ  
ជាច្រើនត្រូវលិចលង់ ហើយផ្លូវថ្នល់ដ្រលតភា្ជ្រប់ភូមិៅផ្រសារក៏ាសនខូចខាតផងដ្ររ។

កូនប្រុសជួយឪពុកា្ត្រយធ្វើស្រ្រចំការ និងជួនកាលៅសុីឈ្នួលធ្វើការឱ្រយកសិករដទ្រទៀតនៅក្នុងស្រុក។  
ានព្រលមួយនោះ គាត់ក៏ធា្ល្រប់ៅធ្វើការនៅប្រទ្រសថ្រពីរ-បីខ្រផងដ្ររ។ កូនប្រុសន្រះក៏ាសនសាកលុ្របងចិញ្ចឹមជ្រូក  
បុ៉ន្ត្រមិនាសនជោគជ័យទ្រ ដោយសារជ្រកូត្រងត្រឈឺ។ គាត់គិតថ គាត់នឹងរៀនឱ្រយាសនច្រើនថ្រមទៀតអំពីការចិញ្ចមឹជ្រកូ 
ឱ្រយាសនជោគជ័យៅអនាគត។ គាត់ត្រងព្រយាយមរកវិធីដើម្របីាសនប្រ្រក់។ គាត់ផ្តល់គំនិតឱ្រយគ្រួសារឈប់ដាំស្រូវ និង 
ប្ររមកដាំដំឡូងមីវិញ ដោយសារគាត់ឮគ្រថវាងយស្រួលដាំ និងលក់ាសនថ្ល្រ។

ចំណ្រកកូនស្រីគាត់មិនរស់នៅក្នុងផ្ទះន្រះទ្រ។ នាងធ្វើការជាកម្មការិនីកាត់ដ្ររនៅភ្នំព្រញ។ ប្រ្រក់ចំណូលដ្រល 
នាងរកាសន ានសារៈសំខាន់ាស់សម្រ្រប់គ្រួសារន្រះ។ ទោះជាយ៉្រងាក៏ដោយ ឪពុកា្ត្រយនាងចង់ឱ្រយនាង 
ត្រលប់មកភូមិវិញដើម្របីរៀបការ។

គ្រសួារន្រះធ្វើស្រ្រនៅរដូវវស្រសា។ តាមធម្មតាានភ្លៀងធា្ល្រក់គ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់ធ្វើស្រ្រ។ បុ៉ន្ត្រ ជួនកាលប្រសិនបើាន 
គ្រ្រះរាំងស្ងួត ពួកគាត់ត្រូវជួលា៉្រសុីនបូមទឹកពីទន្ល្រដ្រលស្ថិតនៅចា្ង្រយ៥០០ម។

គ្រសួារគាត់ ប្រើទឹកយកពីអណ្តងូរាក់មួយ។ អណ្តងូន្រះផ្តល់ទឹកប្រើប្រ្រស់គ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់គ្រសួារ ព្រមទំាងអាច  
យកៅដាំបន្ល្របន្តិចបន្តួចនៅរដូវប្រ្រំងផងដ្ររ។ ប៉ុន្ត្រ ថ្មីៗន្រះគ្រួសារខ្លះនៅក្នុងភូមិាសនជីកអណ្តូងជ្រ្រជាង និង 
ាសនប្រើា៉្រសុីនបូមទឹក ដើម្របីស្រ្រចស្រពបន្ល្រ និងដំាំហូបផ្ល្រ។ អ្នកភូមិាសនកត់សា្គ្រល់ថ ជួនកាលអណ្តូង 
រីងស្ងួត។ ឪពុក និងកូនប្រុស ត្រូវជីកអណ្តូងរបស់ខ្លួនឱ្រយកាន់ត្រជ្រ្រផងដ្ររ។

បាារនបទទី ៣៖ តើការបាាបាួលអាកាសារតុនឹងប៉ះពាល់គាួសារមួយ 
នៅជនបទក្នុជងបាទាសកម្ពុជា  យ៉ាងដូចម្តាច?



ឯកសារបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីបាព័ន្ធធារាសាស្ត្ា ខ្នាតតូចធន់នឹងការបាាបាួលាកកាសារតុ 5

ការពិភាក្រសា ៖ ប្រសិនបើការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុកើត 
ឡើងឥឡូវន្រះ (ពោលគឺ រាល់ការប្រ្រប្រួលដ្រលររពឹងថនឹង 
កើតឡើងនៅឆ្ន្រំ២០៩០ ប្ររជាកើតឡើងឥឡូវន្រះ)  
តើគ្រួសារ ក អាចទទួលរងឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះ? 

ផលប៉ះពាល់អាចរាប់បញ្ចូល.៖.

• ការខូចខាតដំាំស្រូវ ដោយសារត្រសីតុណ្ហភាព និង/ឬ 
សាសធាតុចង្រ្រនានា 

• ត្រវូបូមទឹកស្រ្រចកាន់ត្រច្រើនពីទន្ល្រ ដោយសាររដូវវស្រសា 
ខ្លីជាងមុន 

• អណ្តូងរីងស្ងួតនៅរដូវប្រ្រំង នាំឱ្រយកាន់ត្រលំាសកដល ់
ការចិញ្ចឹមសត្វ និងដាំបន្ល្រ 

• ទឹកជំនន់បំផ្ល្រញដំាំស្រូវ 
• ទឹកជន់លិចភូមិ សត្វងប់ ខូចខាតផ្ទះសម្រប្រង និងផ្លូវៅ 

ផ្រសារត្រូវកាត់ផ្ត្រច់ 

ផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីការបាាបាួលអាកាសធាតុ

បាារនបទទី ៤ ៖ តើយើងអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើមាបី 
បញាឈប់ឥទ្ធធពិលនាការបាាបាលួអាកាសារតុ? 

អ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រជឿថ ការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុបង្កដដោយ 
សកម្មភាពមនុស្រស ភាគច្រើនដោយសារការដុតឥន្ធនៈដ្រល 
នំាឱ្រយានកំណើនបរិាណឧស្មន័កាបូនិកនៅក្នងុអាកាស។

ប្រសិនបើការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុបង្កដដោយសកម្មភាព 
មនុស្រស នោះសកម្មភាពមនុស្រសក៏អាចកាត់បន្ថយ ឬបញ្រឈប់វា 
ាសនផងដ្ររ។

សកម្មភាពនានាដើម្របីកាត់បន្ថយ ឬបញ្រឈប់ការប្រ្រប្រលួ 
អាកាសធាតុត្រូវាសនគ្រហៅថសកម្មភាពកាត់បន្ថយ៣។ 
សកម្មភាពទាំងន្រះរួមាន ៖

• កាត់បន្ថយការប្រើប្រ្រស់ថមពល ដូច្ន្រះយើងប្រើប្រ្រស់ 
ធ្រយូងថ្ម និងប្រ្រងតិចជាងមុន។

• ប្រើប្រ្រស់ប្រភពថមពលផ្រស្រងទៀត (ដូចជា ថមពល 
ពន្លឺព្រះអាទិត្រយ) ដ្រលមិនបំភាយឧស្ម័នកាបូនិក។

• កាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនិកពីបរិយកាស តាមមធ្រយាាសយ 
ធម្មជាតិ ដូចជាការដំាដើមឈើ ឬតាមមធ្រយាាសយមិនម្រន 
ធម្មជាតិ ដូចជាការរក្រសាទុកឧស្ម័នកាបូនិកនៅក្នុងអាង
ក្រ្រមដី។

• អ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រ ខ្លះលើកឡើងពីមធ្រយាាសយផ្រស្រងទៀត 
ដើម្របីបញ្ចុះសីតុណ្ហភាពបរិយកាសផ្រនដីដោយផ្ទ្រល់។

បរិាណសរុបន្រឧស្ម័នកាបូនិក ដ្រលបំភាយៅក្នុង 
បរិយកាសដោយសកម្មភាពមនុស្រសជារៀងរាល់ឆ្ន្រំ ាន 
ប្រាណ៣០.០០០លានតោន។ កម្ពុជាបំភាយប្រាណ 
៤,៦លានតោន ឬ០,០២%ន្របរិាណបំភាយសរុប។ ជាមធ្រយម 
គ្រសួារនីមួយៗនៅកម្ពជុាបំភាយប្រាណ ១,៦តោន (បរិាណ 
ដ្រលគ្រួសារនីមួយៗនៅអាម្ររិកបំភាយជាមធ្រយមគឺប្រាណ 
៩០តោន)៤។ បរិាណបំភាយរបស់គ្រសួារ ក ានបរិាណ 
ទាបជាងឆ្ង្រយាស់ ដោយសារផ្ទះរបស់គាត់ពំុានអគ្គសិនី  
ហើយពួកគាត់ានត្រមឹត្រទោចក្រយនយន្តតូចមួយសម្រ្រប់ 
ការធ្វើដំណើរប៉ុណ្ណ្រះ។

អាស្រ័យហ្រតុន្រះ គ្រួសារកម្ពុជា ឬគ្រួសារ ក មិនអាច 
ធ្វើអ្វីាសនច្រើនឡើយ ដើម្របីកាត់បន្ថយការឡើងកំដៅផ្រនដី  
(ការថ្ររក្រសាព្រ្រឈើនៅកម្ពុជាក៏អាចជួយាសនផងដ្ររនិងក៏ 
ជារឿងល្អសម្រ្រប់កម្ពុជាផងដ្ររ)។

ទោះបីគ្រសួារ ក មិនអាចបញ្រឈប់ការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុ 
ក៏ដោយ ពួកគ្រក៏ត្រូវត្ររៀនរស់នៅក្នុងអាកាសធាតុមួយ 
ដ្រលខុសពីអាកាសធាតុដ្រលពួកគ្រធា្ល្រប់ជួបប្រទះផងដ្ររ។ 
ប្រការន្រះត្រូវាសនគ្រហៅថ "ការបន្រសុាំ"។

ការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិកក្នុង១គ្រួសារ

មធ្រយមពិភពលោក អាម្ររិក កម្ពុជា គ្រួសារកសិករ

ឧស
្ម័នកា

បូន
ិកក

្នុង១
គ

្រួសា
រ

៣.	 http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-spm.pdf.
៤.	 ទិន្នន័យការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិក	ពីសន្ទស្សន៍អភិវឌ្ឍន៍របស់ធនាគារពិភពលោក
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និយមន័យអំព”ីការបនាសុាំ”  
វចនានុកាម Merrian-Webster’s Learners’
 ក្រប្រ្រ (អ្វីមួយ) ដើម្របីឱ្រយដំណើរការាសនប្រសើរ 

ជាងមុន ឬឱ្រយសមស្របជាងមុន សម្រ្រប់គោលបំណង 
មួយ។ ឧទាហរណ៍ គ្រកូ្រសម្រលួកម្មវិធីសិក្រសា ដើម្របី 
ឱ្រយសិស្រសដ្រលានសមត្ថភាពខុសៗគា្ន្រ អាចទទួល 
ប្រយោជន៍ពីសកម្មភាពន្រះ។ 

កាសួងបរិសា្ថាន
v ការបន្រសុាំគឺជាការផ្ល្រស់ប្តូររបៀបរស់នៅដើម្របី 

ឆ្លើយតបៅនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។វា 
ជាលទ្ធភាពសម្របខ្លួនរបស់មនុស្រស សត្វ រុក្ខជាតិ 
ឬប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុី ៅនឹងការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុ  
ដើម្របីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទាញយក 
កាលានុវត្តភាព ឬដោះស្រ្រយផលវិាសកនានាន្រ 
ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។ ការបន្រសុាំអាចកើត 
ឡើងដោយឯកឯង ឬដោយការគ្រ្រងទុកជាមុន។

v ជាភាសាខ្ម្ររ តើអ្នកយល់ថ <<ការបន្រសាុ>> ាន 
ខ្លឹមសារដូចគា្ន្រដ្ររឬទ្រ?

លំហាត់ាកាុម

ប្រងច្រកអ្នកចូលរួមជាក្រុមដ្រលានសាជិកពី៥ៅ 
 ៦ នាក់។

សង្កដ្រតមើលតារាងផលប៉ះពាល់ពីការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុ 
មកលើគ្រួសារ ក (ដ្រលាសនរៀបចំឡើងក្នុងព្រលពិភាក្រសា 
ខាងដើម) 

សមេេប់ផលប៉ះពាល់នីមួយៗ.៖.
• ប្រសិនបើផលប៉ះពាល់កើតឡើងភា្ល្រមៗ តើគ្រួសារន្រះ 

ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្របីបន្រសុាំខ្លួន? 
• ប្រសិនបើផលប៉ះពាល់កើតឡើងនៅក្នុងរយៈព្រលវ្រង  

(៥០ឆ្ន្រំ) តើគ្រួសារន្រះបន្រសុាំខ្លួនប្របា?
• តើរដា្ឋ្រភិាសលអាចធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្របីជួយគ្រួសារន្រះបន្រសុាំ 

ខ្លួនាសន?
• ចំពោះសកម្មភាពនីមួយៗដ្រលាសនស្នើឡើង៖ តើនឹង 

ានឥទ្ធពិលអ្វខី្លះប្រសិនបើសកម្មភាពនោះត្រវូាសនអនុវត្ត  
បុ៉ន្ត្រផលប៉ះពាល់ដ្រលររពឹងថកើតឡើងពីការប្រ្រប្រួល 
អាកាសធាតុប្រជាមិនកើតឡើង (ដូចជា  ប្រសិនបើ 

គ្រួសារន្រះទិញា៉្រសុីនបូមទឹកមួយគ្រឿង ប៉ុន្ត្រពុំាន 
គ្រ្រះរាំងស្ងួតកើតឡើង)។

• តើគ្រសួារន្រះ (ឬរដា្ឋ្រភិាសល)អាច អនុវត្តគ្រប់សកម្មភាព 
ដ្រលស្នើឡើងដ្ររឬទ្រ? បើមិនអាចតើពួកគ្រគួរអនុវត្ត 
សកម្មភាពាខ្លះជាមុន? ហ្រតុអ្វី?

កេុមនីមួយៗតេូវបង្ហេញលទ្ឋផលរបស់ខ្លួន។

បនា្ទ្រប់មក អ្នកសម្របសម្រួលធ្វើការបូកសរុប។ ចំណុច 
សំខាន់បំផុតគឺថ ការបន្រសុាំជាការលំាសកលើកល្រងត្រយើង 
ដឹងថ តើយើងត្រូវបន្រសុាំៅនឹងអ្វី។ វិធានការបន្រសុាខំ្លះផ្តល់ 
លទ្ឋផលល្អសូម្របីក្នងុករណីអាកាសធាតុមិនប្រ្រប្រលួក៏ដោយ៖ 
យើងហៅថវិធានការ<<មិនខាតបង់>>ឬ<<ឈ្នះ-ឈ្នះ>>។ បុ៉ន្ត្រ 
វិធានការខ្លះអាចត្រូវចំាយខ្ពស់ព្រក ដ្រលមិនអាចអនុវត្ត 
ាសន មុនព្រលដ្រលយើងដឹងច្របាស់ថ អាកាសធាតុនឹង 
ប្រ្រប្រួលប្របា។

ឧទាហរណ៍មួយអំពីភាពធន់ ៖ ភាពធន់នឹងការរញ្ជមយួផ្រនដី 
រវាងជប៉ុន និងហ្រទី។ ហ្រតុអ្វីប្រទ្រសមួយានភាពធន់ជាង 
ប្រទ្រសមួយផ្រស្រងទៀត?

បាារនបទទី ៥៖ តើាពធន់នឹងអាកាសារតុគឺាអ្វ?ី

និយមន័យ "ាពធន់" 
វចនានុកាម Merriam-Webster’s Learners’ 
១. សមត្ថភាពដ្រលអាចធ្វើឱ្រយរឹងាំ ានសុខភាពល្អ 

ឬជោគជ័យឡើងវិញ បនា្ទ្រប់ពីានបញ្ហ្រអាក្រក់ 
កើតឡើង។

២. សមត្ថភាពក្នុងការវិលត្រឡប់មករូបរាងដើមវិញ 
ក្រ្រយពីទាញ បន្តឹង សង្កដត់ ពត់ ។ល។

កាុមការងារអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពី CC
ភាពធន់ជាលទ្ធភាពន្រប្រព័ន្ធមួយក្នុងការទទួលយក 
នូវការររខាន ព្រមជាមួយគា្ន្រអាចរក្រសាាសននូវមុខងរ  
និងរចនាសម្ពន័្ធមូលដា្ឋ្រនរបស់ខ្លនួដដ្រល។ ជាសមត្ថភាព 
ក្នុងការចាត់ច្រងខ្លួនឯង និងសមត្ថភាពក្នុងការបន្រសុាំ 
ចំពោះភាពតានតឹង និងការផ្ល្រស់ប្តូរ។

v ជាភាសាខ្ម្ររ តើអ្នកយល់ថ<<ភាពធន់>>ាន
ខ្លឹមសារដូចគា្ន្រដ្ររឬទ្រ?
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មកដល់ខ្រសីហា ឆ្ន្រ ំ១៩៩៥ ប្រព័ន្ធលូទឹកស្អយុន្រទីក្រងុ ន្រះ 
ាសនដំណើរការឡើងវិញ ហើយមណ្ឌលសា្ន្រក់នៅ បណ្ត្រះ 
អាសន្ន (ដ្រលជាកន្ល្រងអ្នកាសត់បង់ផ្ទះសម្រប្រងសា្ន្រក់នៅ) 
ាសនបិទទា្វ្ររ។

មកដល់ឆ្ន្រំ១៩៩៦ រោងចក្រនានានៅជុំវិញក្រុងកូប្រ 
ាសនដំណើរការផលិតកម្មឡើងវិញរហូតដល់៩៨%ន្រ 
សមត្ថភាពផលិតផលរបស់ខ្លួននៅមុនគ្រ្រះមហន្តរាយ 
កូប្រ។

មកដល់ឆ្ន្រំ១៩៩៨ រាល់សំណល់ពីការរញ្ជមួយផ្រនដីត្រូវ 
ាសនសំអាតចប់។ 

នៅខ្រមករា ឆ្ន្រំ២០១០ ប្រទ្រសហ្រទី (ប្រទ្រសក្រីក្រ 
មួយដ្រលានអភិាសលកិច្ចទន់ខ្រសាយ តាំងនៅលើកោះ 
មួយជិតអាម្ររិក) ាសនរងការប៉ះទង្គិចដោយសារការ 
រញ្ជមួយដី ដ្រលានទំហំប្រហាក់ប្រហ្រលនឹងការរញ្ជមួយដី 
នៅកូប្រដ្ររ។

ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋាសត់បង់ជីវិតត្រូវាសនា៉ស្រន់សា្ម្រនថាន 
ពី ៤០.០០០ ៅច្រើនជាង ៣០០.០០០នាក់។ 

ប្រជាជននិងរដា្ឋ្រភិាសលនៅជុំវិញពិភពលោកាសនរួម 
វិភាគទានជាប្រ្រក់ដើម្របីជួយហ្រទីឱ្រយងើបឡើងពីមហន្តរាយ 
ន្រះវិញ៖ មកទល់ខ្រឧសភា ឆ្ន្រំ២០១០ ទឹកប្រ្រក់ដ្រល 
ាសនសន្រយាផ្តល់គឺ ៣៧.០០០ដុលា្ល្ររសម្រ្រប់គ្រសួារនីមួយៗ 
ដ្រលាសត់បង់ផ្ទះសម្រប្រង។ ទោះជាយ៉្រងាក៏ដោយ 
រយៈព្រលប្រ្រមួំយខ្រក្រ្រយពីការ រញ្ជមយួដី ានកាកសំណល់ 
ាសក់ប្រកត្រ ២% ដ្រលាសនសំអាត។ ផ្លូវថ្នល់ជាច្រើន
នៅក្នុងទីក្រុងមិនអាចធ្វើដំណើរាសន ហើយប្រជាជន 
១,៦ លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងជំររបណ្ត្រះអាសន្ន 
ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនល្អ។ បនា្ទ្រប់ពីនោះមកកិច្ចប្រឹងប្រ្រង
សា្ត្ររឡើងវិញាសនធ្វើបន្តដោយយឺតៗ។

ការរញ្ជួយដីនៅក្នុងខាមករា ឆ្នាំ១៩៩៥ រោងចកានាះអាចដំណើរការពាញលាញវិញបាន 

ក្នុងរយៈពាល៨ថ្ងា បន្ទាប់ពីរញ្ជួយដីនៅទីកាុងកូបា។

សង្គម ឬ បាទាសមួយចំនួនមានាពធន់ខ្លាំងៅនឹងគាាះធម្មាតិ

នៅឆ្ន្រ១ំ៩៩៥ ទីក្រងុកូប្ររងការប៉ះទង្គចិពីការរញ្ជមយួដីក្នងុកម្រតិ ៧,០រិកទ័រ។ ការរញ្ជមយួដីន្រះាសនសា្ល្រប់មនុស្រស 
៦.០០០នាក់ និងធ្វើឱ្រយខូចខាតដ្រលានតម្ល្រជាទឹកប្រ្រក់ ១០០ពាន់លានដុលា្ល្ររ ឬ២,៥%ន្រផលទុនក្នុងស្រុក 
សរុបរបស់ជបុ៉ន។ នៅក្នងុតំបន់ដ្រលរងការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគ្រ ផ្ទះចំនួនច្រើនជាងពាក់កា្ត្រលាសនរងការខូចខាត។ 
ទោះជាយ៉្រងាក៏ដោយ ផ្ទះដ្រលសាងសង់នៅក្រ្រយឆ្ន្រំ ១៩៨១ (នៅព្រលានការដាក់ឱ្រយអនុវត្តស្តង់ដាថ្មីៗ) មិន 
ខូចខាតច្រើនឡើយ។ 
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ជាការច្របាស់ាស់ថ ជបុ៉នាន <<ភាពធន់>> ខ្ពស់នៅ 
ចំពោះមុខគ្រ្រះមហន្តរាយរញ្ជមយួផ្រនដី ជាងនៅហ្រទី។  
តើអ្វខី្លះជាមូលហ្រតុដ្រលនំាឱ្រយានសា្ថ្រនភាពខុសគា្ន្រប្របន្រះ?

v  ការពិភាកេស. ៖ ទាំងជប៉ុន និងហ្រទី ានប្រវត្តិយូរយរ 
មកហើយពីគ្រោះមហន្តរាយដោយសារការរញ្ជួយផែនដី។  
ហ្រតុអ្វជីបុ៉នអាចសា្ត្ររពីការខូចខាត ដោយសារគ្រ្រះមហន្តរាយ 
លឿនជាងហ្រទី? 

ការបូកសរុប

យើងអាចចាត់ទុក់<<ភាពធន់>>ថ<<ានសមត្ថភាព
បន្រសុាំ>>។

ានបីផ្ន្រក ដ្រលរួមចំណ្រកក្នងុភាពធន់នឹងការប្រ្រប្រលួ 
អាកាសធាតុ ៖

• សមត្ថភាពសា្ថ្រប័ន
• បច្ច្រកវិទ្រយា
• ធនធានរូបវ័ន្ត

ការបង្ហ្រញអំពីផ្រ្នកនីមួយៗ ដ្រលទាក់ទងនឹងភាពធន់  
នឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា ៖
• សមត្ថភាពសា្ថេប័ន.៖ ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុនឹងបង្កដឱ្រយ 

ានសា្ព្រធមកលើធនធានទឹក (ដូចជា គ្រួសារ ក ាសន 
ឃើញថ អណ្តូងរបស់គាត់រីងស្ងួត ដោយសារគ្រួសារ 
ដទ្រទៀតប្រើប្រ្រស់ា៉្រសុីនបូមទឹក)។ ទឹកត្រូវគ្រប់គ្រង 
ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់គោលដៅដ្រល 
ជាអាទិភាពខ្ពស់។ ប្រការន្រះទាមទារឱ្រយានសា្ថ្រប័ន 
រឹងាំ ៖ ដូចជា សហគមន៍កសិករប្រើប្រ្រស់ទឹក ដើម្របីសម្រ្រច 
លើបរិាណទឹកដ្រលគ្រសួារនីមួយៗអាចប្រើប្រ្រស់ាសន។

• បច្ចេកវិទេយា.៖ ការសិក្រសាអំពីបច្ច្រកទ្រសកសិកម្មថ្មីៗ  ដូចជា  
ការធ្វើស្រវូស្រ្រល ដោយប្រើប្រ្រស់វិធីដ្រលត្រវូការទឹកតិច  
អាចជួយគ្រសួារ ក បន្រសុាំៅនឹងការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុ។ 

• ធនធានរូបវ័ន្ត.៖ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ថ្មីៗ ផ្លូវថ្នល់ាំជាងមុន  
ឬ អាចជាប្រព័ន្ធការពារទឹកជំនន់ អាចជួយការពារគ្រសួារ  
ក ពីឥទ្ធិពលន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។ 

ការកសាងសមត្ថភាពទាំងអស់ន្រះត្រូវការព្រលវ្រលា 
វ្រង។ ដោយសារយើងមិនអាចព្រយាករណ៍អំពីផលវិាសក 
ពិតប្រ្រកដន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ យើងគួរត្រផ្ត្រតលើ 
ការកសាងភាពធន់ទ្រ្រំចំពោះអាកាសធាតុ ពោលគឺ កសាង 
សមត្ថភាពដើម្របីបន្រសុាំៅនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។ 
ផ្ន្រកដទ្រទៀតន្រឯកសារបណ្តុះបា្ត្រលន្រះ នឹងផ្ត្រតលើ 
ការកសាងភាពធន់ ៅនឹងអាកាសធាតុ នៅក្នុងវិស័យមួយ  
ពោលគឺការគ្រប់គ្រងទឹក។
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គោលបំណង
១. ប្រទ្រសកម្ពុជាានទឹកគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់បំព្រញតម្រូវការ 

ទំាងអស់។ បុ៉ន្ត្រ ទឹកមិនម្រនសុទ្ធត្រាននៅគ្រប់ទីកន្ល្រង  
តាមព្រលវ្រលាដ្រលត្រវូការ ឬតាមគុណភាពដ្រលចង់ាសន 
នោះទ្រ។

២. ទឹក គឺជាធនធានស្រដ្ឋកិច្ច។ គ្រត្រូវចំាយ ដើម្របីអាច 
ទទួលាសនទឹកតាមព្រលវ្រលា ទីកន្ល្រង និងគុណភាព 
ដ្រលគ្រត្រូវការ។

៣. ទឹកសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ានលក្ខណៈខុសៗគា្ន្រ អាស្រ័យ 
នឹងការចំាយក្នុងកម្រិតផ្រស្រងៗគា្ន្រ។

៤. ទឹកសម្រ្រប់ការប្រើប្រ្រស់ខុសគា្ន្រ ានតម្ល្រស្រដ្ឋកិច្ច 
ផ្រស្រងគា្ន្រ។

៥. ដើម្របីាសនទឹកប្រើប្រ្រស់ គ្រួសារក្រីក្រចំាយប្រ្រក់ខ្ពស់ 
ជាងគ្រួសារអ្នកាន។

ខ្លឹមសារនាមារៀន
បាារនបទទី ១៖ ធនារនទឹកនៅកម្ពុជា

ប្រសិនបើទឹកជាប្រ្រក់ កម្ពុជាអាចជាប្រទ្រសអ្នកាន 
មួយផងដ្ររក្នុងពិភពលោក។ អង្គការ FAO ាសនគណនា 
ថ ធនធានទឹកកកើតឡើងវិញសរុបនៅកម្ពុជាានដល់  
៣២.៦៩៥ម៣/នាក់ និងក្នុងរយៈព្រលមួយឆ្ន្រំ។ ន្រះជា 
តួល្រខខ្ពស់បំផុតទី២៩ ក្នងុចំណមប្រទ្រសចំនួន ១៧៤ ដ្រល 
ានទិន្នន័យ។៦

តាមរយៈការបេៀបធៀប.៖

• ធនធានទឹកកកើតឡើងវិញជាមធ្រយមលើពិភពលោក  
គឺ ២៤.៧៧៦ម៣/នាក់

• ហ្គនី្រាសរំាង (ប្រទ្រសដ្រលសម្របូរទឹកជាងគ្របំផុត)ាន 
៦០៩.០៩១ម៣/នាក់ (ប្រទ្រសន្រះ សម្របូរទឹកាស់) 

• វៀតាម (បរិាណទឹកលំដាប់ទី៥៦) ាន  
១០.១៥១ម៣/នាក់

ធនារនទឹក និង 
ការបាើបាាស់ទឹកនៅជនបទ 
នាបាទាសកម្ពុជា

ធនធានទឹកសរុបរបស់កម្ពជុាានច្រើនាស់ ដោយសារកម្ពជុាគឺជាប្រទ្រសដ្រលសម្របូរទឹក។ ទឹកទំាងន្រះ  
ាសនមកពីទឹកភ្លៀង ទឹកទន្ល្រ និងទឹកក្រ្រមដី ដ្រលអាចយកមកប្រើប្រ្រស់ដោយមិនាសច់បង់ថ្ល្រ និងតាម 
តម្រូវការ។ ដូច្ន្រះហ្រតុអ្វីាសនជាការគ្រប់គ្រងទឹកនៅោទជាបញ្ហ្រ? អ្នកចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបា្ត្រល 
ន្រះនឹងាសនយល់ដឹងថ ការទទួលាសនទឹកនៅព្រលវ្រលាមួយ កន្ល្រងាមួយ និងតាមគុណភាពរបស ់
ទឹកដ្រលចាំាសច់ ត្រងត្រត្រូវចំាយប្រ្រក់។ ការចំាយរួមានថ្ល្រដើម និងការចំាយប្រតិបត្តិការ  
ដ្រលអាចត្រូវទូទាត់ជាប្រ្រក់ (ដូចជា វិក្កដយបត្រទឹក) ឬមិនម្រនជាសាច់ប្រ្រក់ (ដូចជា ពលកម្មដ្រលចាំាសច់ 
ដើម្របីដងទឹកពីអណ្តូង)។ ជាញឹកញាប់ អ្នកក្រីក្រ បង់ថ្ល្រខ្ពស់ជាងអ្នកាន (ដូចជា ថ្ល្រទឹកដ្រលលក់តាមរទ្រះ  
ធៀបនឹងថ្ល្រទឹកដ្រលាសនពីរដា្ឋ្រករទឹកក្រុងភ្នំព្រញ)។

សិកា្ខ្រកាមនឹងស្វ្រងយល់អំពីគំរូនិងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ត្រងនានាដ្រលនឹងត្រវូប្រើប្រ្រស់នៅក្នងុវគ្គបណ្តះុបា្ត្រលន្រះ។ 
ឧទាហរណ៍អាចរួមានគ្រួសារកសិករធម្មតាមួយ និងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ត្រងនៅភូមិបុសលាវនិងអូរក្រសាន្ត។ 
អ្នកចូលរួមនឹងគណនាថ្ល្រទឹក សម្រ្រប់កសិដា្ឋ្រនគំរូមួយដ្រលប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកវិទ្រយាធម្មតានៅជនបទក្នុង 
ប្រទ្រសកម្ពុជា និងតម្ល្រទឹក(តួល្រខអតិបរាដ្រលគួរត្របង់ដើម្របីឱ្រយាសនទឹក) នៅក្នងុការប្រើប្រ្រស់តាមរូប
ភាពខុសៗគា្ន្រ៥។

សាចក្តីសង្ខាប

មារៀនទី

២

៥.	 រដ្ឋករទឹកស្វយ័តក្ុងភ្នំព្ញ
៦.	 http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/

cambodia/index.stm
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• ស.រ.អា (បរិាណទឹកលំដាប់ទី៥៩) ាន៩.៨៤៧ម៣/នាក់
• ចិន (បរិាណទឹកលំដាប់ទី១២០)ាន ២.១១២ម៣/នាក់
• គុយវ៉្រត (បរិាណទឹកលំដាប់ទី១៧៤) ានត្រមឹត្រ ៦,៨៥ម៣ 

ប៉ុណ្ណ្រះក្នុងមនុស្រសា្ន្រក់។ 

នៅក្នងុផ្ន្រកន្រះ យើងនឹងពិភាក្រសាអំពីថតើទឹកានតម្ល្រ 
ប្របាបើគិតជាប្រ្រក់។ យើងក៏នឹងពិនិត្រយមើលផងដ្ររថ 
 ហ្រតុអ្វនីៅក្នងុករណីន្រះ  កម្ពជុាមិនម្រនជាប្រទ្រសអ្នកាន។

• ធនធានទឹកកកើតឡើងវិញរបស់កម្ពជុាត្រវូាសនគណនាថ 

ាន ៤៧៦,១១គម៣ 

• ក្នងុបរិាណន្រះ ទឹក ៣៥៥,៥គម៣ ាសនមកពីទន្ល្រម្រគង្គ 
និងស្ទឹងនានា • ទឹកភ្លៀង(ដកចេញបរិមាណរំហួត)
ានប្រាណ១២០,៦គម៣

• ធារទឹកក្រ្រមដី (ទឹកដ្រលហូរចូលមកក្នុងប្រទ្រសតាម
ស្រទាប់ដី) បន្ថ្រមប្រាណ ៥គម៣

• ទោះជាយ៉្រងាក៏ដោយ៖ ទឹកប្រាណ ៤៧១,៥គម៣ 
ហូរឆ្លងកាត់ទន្ល្រនានា។ គួរកត់សា្គ្រល់ថ ទឹកដ្រលហូរ 
ច្រញពីកម្ពជុាតាមទន្ល្រម្រគង្គកា្ល្រយជាផ្ន្រកមួយន្រធនធាន 

ធនារនទឹកគិតក្នុជងមនុសាសមា្នាក់ៗ (ម៉ាតាគូប)

កម្ពុជា
វៀតាម

ស.រ.អា ៥៩
ចិន ១២០

គុយវ្រត៉ ១៧៤

១១១១១១ ១១១១១១

១១១១១១
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កកើតឡើងវិញរបស់វៀតាម។
ទឹកភ្លៀងជាមធ្រយមនៅកម្ពជុាានប្រាណ ១.៤០០ម.ម 

ក្នុងមួយឆ្ន្រំ (ទឹក១ម.ម ានន័យថទឹកភ្លៀង ១លីត្រ ដ្រល 
ធា្ល្រក់មកលើផ្ទ្រដី ១ម២)។ ទឹកភ្លៀងជាមធ្រយមនៅកម្ពុជា ាន
ប្រហាក់ប្រហ្រលនឹងបរិាណទឹកភ្លៀង ដ្រលចំាាសច់សម្រ្រប់ 
ធ្វើស្រ្រមួយរដូវ។៧

ខ្រត្តភាគច្រើននៅកម្ពជុា ានទឹកភ្លៀងទាបជាងតិចតួច 
ន្របរិាណទឹកភ្លៀងជាមធ្រយម (១២០០-១៥០០ម៣ ក្នុង 
មួយឆ្ន្រំ) ចំណ្រកតំបន់ឆ្ន្ររ (កោះកុង និងព្រះសីហនុ) និង 
ខ្រត្តរតនៈគិរីានភ្លៀងធា្ល្រក់ច្រើនជាង។៨

បាារនបទទី ២ ៖ ការបាើបាាស់ទឹកនៅកម្ពុជា
១. តើកម្ពុជាបាើបាាស់ទឹកប៉ុនា្មាន? 

ក្នងុចំណមបរិាណទឹកដ្រលជាធនធានកកើតឡើង វិញ 
របស់កម្ពុជាានប្រាណ ៤៧៦,១១គម៣ 

បរិមាណទឹកបេើបេេស់នៅកម្ពាុ៩

ប្រភ្រទន្រការប្រើប្រ្រស់  បរិាណប្រើប្រ្រស់(គម៣)

កសិកម្ម ២,០៥៣

ទីក្រុង ០,០៩៨

ឧស្រសាហកម្ម ០,០៣៣

សរុប ២,១៨៤

បរិាណទឹកប្រើប្រ្រស់សរុបានប្រាណ ០,៥% ន្រ 
ធនធានទឹកកកើតឡើងវិញសរុប។ វិស័យកសិកម្មប្រើប្រ្រស់ 
ទឹកប្រាណ ៩៤% ន្រទឹកដ្រលប្រើប្រ្រស់សរុប។

២. តើគាួសារ ក បាើបាាស់ទឹកអស់ប៉ុនា្មាន? 

គ្រួសារ ក ានដីទំហំ ១,២ហ.ត (ដីស្រ្រ ១ហ.ត  
និងដីភូមិដាំបន្ល្រ ០,២ហ.ត)

បរិាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្ន្រំនៅក្នុងខ្រត្តដ្រលគ្រួសារ ក  
រស់នៅ គឺ ១៥០០ម.ម

ដូច្ន្រះ ដីរបស់គាត់ទទួលាសនទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្ន្រំ ស្មើនឹង  
១,៥ម x ១,២ហ.ត x ១០.០០០ម២ = ១៨.០០០ម៣។

គ្រួសារគាត់ក៏អាចយកទឹកពីទន្ល្រ ឬ ពីអណ្តូងផងដ្ររ។  
តើគ្រួសារន្រះត្រូវការទឹកប៉ុនា្ម្រន?១០

• ដើម្របីធ្វើស្រ្រមួយរដូវលើដី ១ហ.ត គ្រត្រវូការទឹកប្រាណ 
១២.០០០ម៣

• ដើម្របីដំាបន្ល្រ ០,២ហ.ត ក្នងុរយៈព្រល ៦ខ្រ គាត់ត្រវូការ 
ទឹកប្រាណ ១៨០០ម៣ 

• គ្រសួារន្រះត្រវូការទឹកប្រាណ ២០លីត្រ/នាក់/ថ្ង្រ សម្រ្រប់ 
ប្រើប្រ្រស់ក្នុងផ្ទះ។ គ្រួសារ ក ានសាជិកចំនួន 
៥នាក់ ដ្រលរស់នៅក្នុងផ្ទះន្រះ (កូនស្រីរបស់គ្រួសារ  
ក ធ្វើការនៅភ្នំព្រញ) ដូច្ន្រះការប្រើប្រ្រស់ទឹកក្នុងផ្ទះ 
អស់ប្រាណ ១០០លីត្រក្នុងមួយថ្ង្រ ឬ ៣៦,៥ម៣ ក្នុង 

គ្រសួារកម្ពជុាធម្មតាមួយ ប្រើប្រ្រស់ទឹកសម្រ្រប់ដំាស្រវូច្រើនជាងសម្រ្រប់ធ្វើអ្វីៗ ទំាងអស់

៧.	 FAO	Aquastat
៨.	 វិទ្យាស្ថ្នជាតិស្ថិតិ	២០០៨
៩.	 FAO	Aquastat
១០.	សម្្ប់ប្ភពទិន្នន័យ	សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធតារាងទិន្នន័យការប្ើប្្ស់ទឹក

ការប្រើប្រ្រស់ទឹកប្រចាំឆ្ន្រំរបស់គ្រួសារ ក
ការប្រើប្រ្រស់ ទំហំ តម្រូវការទឹក ការប្រើប្រ្រស់សរុប
ស្រូវស្រ្រ 1 ហត 1 លើក= 12,000 m3 12,000

បន្ល្រ 0.2 ហត, 6 ខ្រ/ឆ្ន្រំ 5mm ក្នុង១ថ្ង្រ 1,500

ការប្រើក្នុងគ្រួសារ 20 ល/នាក់/ ថ្ង្រ 5 នាក់ x 365 ថ្ង្រ 36.5

គោ 40 ល/ក្របាល/ថ្ង្រ 2 ក្របាល x 365 ថ្ង្រ 29.2

ជ្រូក 10 ល/ក្របាល/ថ្ង្រ 3 ជ្រូក x  365 ថ្ង្រ 10.95

ាន់ 0.5 ល/ក្របាល/ថ្ង្រ 10 ាន ់x 365 ថ្ង្រ 1.82

សរុបការបេើបេេស់បេាំឆ្នេំ 13,57

ក្នុងផ្ទះ

36.5 ម3

ាន់

2 ម3

ជ្រូក

11 ម3

គោ

29 ម3

ការដាំបន្ល្រ

1,500 ម3

ការធ្វើស្រ្រ

12,000 ម3



ឯកសារបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីបាព័ន្ធធារាសាស្ត្ា ខ្នាតតូចធន់នឹងការបាាបាួលាកកាសារតុ12

មួយឆ្ន្រំ ។
• គ្រួសារន្រះានគោ ២ក្របាល ដ្រលមួយក្របាលផឹកទឹក 

៤០លីត្រ/ថ្ង្រ, ដូចន្រះទឹកសម្រ្រប់គោចំនួនពីរក្របាលគឺ ៖  
២ក្រប x ៤០ល x ៣៦៥/១០០០ល = ២៩,២ម៣

• គ្រួសារន្រះានជ្រូក ៣ក្របាល ដ្រលមួយក្របាលផឹកទឹក  
១០លីត្រ/ថ្ង្រ, ដូចន្រះទឹកសម្រ្រប់ជ្រូកចំនួនបីក្របាលគឺ ៖  
៣ក្រប x ១០ល x ៣៦៥/១០០០ល  = ១០,៩៥ ម៣

• គ្រួសារន្រះានាន់ ១០ក្របាល មួយក្របាលផឹកទឹក 
០,៥លីត្រ/ថ្ង្រ, ១០ក្របx ០,៥ល x៣៦៥/១០០០ល=១,៨២៥ម៣

ដូច្ន្រះបរិាណទឹកសរុបដ្រលគ្រសួារន្រះប្រើប្រ្រស់ាន 
ត្រឹមប្រាណ ៧៧% ន្រទឹកដ្រលាសនពីទឹកភ្លៀងធា្ល្រក់  
មកលើដីរបស់គាត់។ ប្រសិនបើគាត់ត្រវូការទឹកច្រើនជាងន្រះ  
គាត់អាចបូមមកពីទន្ល្រ ឬបូមពីអណ្តូង។

គួរកត់សា្គ្រល់ថ ទឹកដ្រលប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់ធ្វើស្រ្រ 
ានប្រាណ ៨៧% ន្រទឹកសរុបនៅក្នុងការគណនាន្រះ។  
នៅក្នុងគ្រួសារភាគច្រើន សាាត្រន្រះានច្រើនជាង  
៨៧% ដោយសារ ០,២ហ.ត ជាទំហំដីយ៉្រងធំសម្រ្រប ់
ដាំបន្ល្រ។

បាារនបទទី ៣៖ តមាូវការគាប់គាងទឹក 
នៅកម្ពុជា

ប្រទ្រសកម្ពុជាជាប្រទ្រសសម្របូរទឹក។ យើងឃើញថ  
គ្រួសារ ក ទទួលទឹកភ្លៀងសម្រ្រប់ស្រ្រចស្រពលើផ្ទ្រដីរបស់ 
គាត់ជារៀងរាល់ឆ្ន្រ ំច្រើនជាងបរិាណទឹកដ្រលគាត់ត្រវូការ។

ដូច្ន្រះ តើចាំាសច់ានការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកដ្ររឬទ្រ 
នៅកម្ពជុា? ហ្រតុអ្វមិីនបណ្ត្រយឱ្រយមនុស្រសគ្រប់គា្ន្រ ប្រើប្រ្រស់ទឹក 
ដោយស្ររី ពីព្រ្រះទឹកានច្រើនគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់មនុស្រស 
គ្រប់គា្ន្រៅហើយ? យើងមិនគ្រប់គ្រងខ្រយល់ទ្រ យើងអនុញ្ញ្រត 
ឱ្រយមនុស្រសដកដង្ហើមស្របូយកខ្រយល់ដោយស្ររី ហ្រតុអ្វាីសនជា 

មិនគ្រប់គ្រងទឹកឱ្រយដូចការគ្រប់គ្រងខ្រយល់?

ការពិភាកេស៖ ហ្រតុអ្វបី្រទ្រសកម្ពជុាត្រវូគ្រប់គ្រងធនធានទឹក?
បើទោះជាប្រទ្រសកម្ពុជាានទឹកច្រើនក៏ដោយ ប៉ុន្ត្រ 

ទឹកទាំងនោះមិនម្រនសុទ្ធត្រាននៅទីកន្ល្រង និងព្រល វ្រលា 
ដ្រលយើងត្រូវការនោះទ្រ ។

• បរិាណទឹក៩០%ជាទឹកភ្លៀងនៅរដូវវស្រសា។ ន្រះានន័យ 
ថ ពំុានបរិាណទឹកគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់ដំាដំាំនៅក្នងុ 
រដូវប្រ្រំងឡើយ លើកល្រងត្រានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ។ 

• ជួនកាលបរិាណទឹកច្រើនព្រក អាចបង្កដជាទឹកជំនន់  
ដ្រលធ្វើឱ្រយខូចខាតដល់ហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ និងដំាំ។

• សូម្របីត្រនៅរដូវវស្រសា ក៏អាចានកូនរដូវប្រ្រំងដ្រលអាច 
បំផ្ល្រញដំាំផងដ្ររ។  បរិាណទឹកភ្លៀងនៅក្នុងខ្រ 
នីមួយៗ ក៏អាចានកម្រិតខុសគា្ន្រពីមួយឆ្ន្រំៅមួយឆ្ន្រំ 
ផងដ្ររ។ ដូច្ន្រះកសិករមិនអាចដឹងមុនាសនទ្រថ តើព្រល 
ាជាព្រលល្អបំផុតដើម្របីដាំដំាំ។

• តាមទា្ល្រប់ ប្រជាជនផឹកទឹកទន្ល្រ ស្រះ និងអណ្តងូរាក់ៗ។  
ប៉ុន្ត្រប្រភពទឹកទាំងន្រះអាចកខ្វក់ ដូច្ន្រះគុណភាពរបស ់
វាមិនល្អសម្រ្រប់បរិភោគទ្រ។

• នៅតំបន់ខ្លះ ទឹកក្រ្រមដីានសារជាតិអាស្រនិក ដ្រល 
បំផ្ល្រញសុខភាពចំពោះអ្នកដ្រលបរិភោគវាក្នុងរយៈ ព្រល 
វ្រង។

នៅព្រលដ្រលទឹកភ្លៀងធា្ល្រក់មក ឬទឹកទន្ល្រដ្រលហូរ 
ឆ្លងកាត់ចូលៅក្នុងប្រទ្រសមួយ យើងអាចនិយយថ ទឹក 
នោះាសនមកដោយឥតគិតថ្ល្រ។ ផ្ទុយៅវិញ នៅព្រលយើង 

ការបេើបេេស់ទឹកបេាំឆ្នេនំៅក្នងុគេសួារ.ក

ការ.
បេើ.
បេេស់

ទំហំ តមេូវការទឹក បេើបេេស់.
សរុប.ម៣

ស្រ្រ ១ហ.ត ១រដូវ = 
១២.០០០ម៣

១២.០០០

បន្ល្រ ០,២ហ.ត, 
៦ខ្រ/ឆ្ន្រំ

៥ម.ម/ថ្ង្រ ១.៨០០

ក្នុងផ្ទះ ២០ល/នាក់/ថ្ង្រ ៥ នាក់X៣៦៥ថ្ង្រ ៣៦,៥

គោ ៤០ល/គោ១ 
ក្របាល/ថ្ង្រ

គោ ២ក្របាល X 

៣៦៥ថ្ង្រ
២៩,២

ជ្រូក ១០ល/ 
ជ្រូក១ក្របាល/ថ្ង្រ

៣ក្របាល X 

៣៦៥ ថ្ង្រ
១០,៩៥

ាន់ ០,៥ល/ាន់១ 
ក្របាល/ថ្ង្រ

១០ ក្របាល x 
៣៦៥ ថ្ង្រ

១,៨២៥

ទឹកបេើបេេស់អស់សរុបបេាំឆ្នេំ ១៣.៨៧៨.

ការបាើបាាស់ទឹកបាាំថ្ងា
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ចង់បញ្ជមនូទឹកនោះៅកន្ល្រង និងព្រលវលាាមួយដ្រលាន 
គុណភាពតាមយើងត្រវូការ យើងត្រងត្រត្រវូចំាយប្រ្រក់។

បាារនបទទី ៤ ៖ ថ្លាទឹក
យើងបង់ថ្ល្រទឹកដោយផ្ទ្រល់ដើម្របីអាចាសនទឹកប្រើប្រ្រស់ 

តាមរូបភាពខុសៗគា្ន្រ។ ឧទាហរណ៍ ៖

• ទឹកដបដ្រលានគុណភាពខ្ពស់កន្លះលីត្រ នៅតាម 
ភោជនីយដា្ឋ្រន ក្នងុក្រងុភ្នពំ្រញលក់ថ្ល្រប្រាណ ០,៥ ដុលា្ល្ររ 
(១០០០ដុលា្ល្ររ/ម៣)។

• ទឹកផឹកានគុណភាពធម្មតានៅតាមតូបលក់នានាតាម 
ធម្មតាថ្ល្រប្រាណ ០,១២ដុលា្ល្ររ សម្រ្រប់០,៥លីត្រ 
(២៤០ដុលា្ល្ររ/ម៣)។

• រដា្ឋ្រករទឹកក្រុងភ្នំព្រញ ានប្រព័ន្ធបង់ថ្ល្រទឹកស្មុគសា្ម្រញ  
ដោយសារការបង់ថ្ល្រទឹកានតម្ល្រខ្ពស់ ខណៈដ្រល  
ការប្រើប្រ្រស់ានការកើនឡើង។ ទោះជាយ៉្រងា 
ក៏ដោយ វិក្កដយប័ត្រទឹកដ្រលប្រើតាមធម្មតាអស់ ១១៩ម៣  
ត្រូវបង់ថ្ល្រ ១២៧.៨៥០រៀល ឬប្រាណ (ជាមធ្រយម  
០,២៧ដុលា្ល្ររ/ម៣)។

• នៅតាមស្រុកនានា ក្នុងតំបន់ជនបទដ្រលគា្ម្រនអណ្តូង 
ប្រើប្រ្រស់ អ្នកលក់ទឹកច្រើនត្រលក់ទឹកថ្ល្រ២០០០រៀល  
(០,៥ដុលា្ល្ររ)សម្រ្រប់ទឹកមួយធុងដ្រលានចំណុះ២០០លីត្រ 
(២,៥០ដុលា្ល្ររ/ម៣)។

តើគាួសារ ក បង់ថ្លាប៉ុនា្មានដើមាបីបានទឹកបាើបាាស់?

• ចំពោះទឹកភ្លៀង ពួកគ្រមិនត្រូវបង់ប្រ្រក់ឡើយ។
• នៅព្រលពួកគ្របូមទឹកពីទន្ល្រមកប្រើប្រ្រស់ ពួកគ្រត្រវូជួល 

ា៉្រសុីនបូមទឹក១១។ ថ្ល្រឈ្នួលគឺ ៖
o ជួលា៉្រសុីនបូម ៖ ២.០០០រៀល
o ប្រ្រងប្រើប្រ្រស់ក្នុងមួយម៉្រង ៖ ០,៥លីត្រ (ដីរបស ់

គ្រួសារន្រះនៅឆ្ង្រយពីទន្ល្រ)
o ថ្ល្រប្រ្រង ៥.៥០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ
o ដូច្ន្រះថ្ល្រចំាយសរុបក្នុងមួយម៉្រងគឺ៖ 

២០០០រៀល +(០,៥ល x ៥.៥០០រៀល) = 
៤.៧៥០រៀល ឬ ប្រាណ ១,១៩០ដុលា្ល្ររ

o បរិាណទឹកដ្រលបូមក្នុងមួយម៉្រងគឺ ២០ម៣

o ដូច្ន្រះថ្ល្រទឹកសម្រ្រប់គ្រួសារន្រះគឺ ១,១៩០ដុលា្ល្ររ 
/២០ម៣=០,០៦ដុលា្ល្ររ/ម៣។

• តើទឹកពីអណ្តូងប្រចាំគ្រួសារថ្ល្រប៉ុនា្ម្រន?
o ា្ត្រយ ឬកូនប្រសារស្រីក្នុងគ្រួសារ ក ៅដងទឹកព ី

អណ្តូង។ អណ្តូងនៅចា្ង្រយ៥០មពីផ្ទះ។ ដើម្រប ី
ធ្វើដំណើរមួយជើងពីផ្ទះៅកាន់អណ្តូង និងត្រឡប ់
មកវិញ ពួកគ្រត្រូវដើរចា្ង្រយ ១០០ម។ ពួកគ្រដើរ 
ក្នុងល្របឿនប្រាណ ៣គ.ម/ម៉្រង ដូច្ន្រះ ១០០ម ត្រូវ 
ចំាយព្រលប្រាណ ២នាទី។

o ដងទឹកពីក្នងុអណ្តងូត្រវូចំាយព្រលប្រាណ ២នាទី 
ថ្រមទៀត។

o រៀងរាល់លើក ពួកគ្រអាចដងទឹកាសនប្រាណ 
១៥លីត្រ (ពួកគ្រប្រើប្រ្រស់ធុង ២x១០លីត្រ ប៉ុន្ត្រ 
តាមធម្មតាទឹកកំពប់ខ្លះ)

o ដូច្ន្រះដើម្របីាសនទឹក ១ម៣ អាចត្រូវការព្រល  
៤ដងx(១០០០/១៥នាទី) = ប្រាណ២៧០នាទី។  
ត្រូវជា ៤ម៉្រង និង ៣០នាទី ឬប្រាណជាកន្លះថ្ង្រ។

o ប្រសិនបើា្ត្រយ ឬកូនប្រសារស្រីសុីឈ្នួលអ្នកដទ្រ 
ពួកគ្រអាចទទួលាសនថ្ល្រឈ្នលួ ៣ដុលា្ល្ររ/ថ្ង្រ។

o ដូច្នេះយើងអាចនិយាយថ.ថ្លេពលកម្មដេលពួកគាត.់
បេើបេេស់ដើមេបីដងទឹកពីអណ្ដូងតេូវាបេមាណ១,៥.
ដុល្លេរ/១ម៣. វាទាបាងថ្លេទិញទឹកពីអ្នកលក់ទឹក.
បុ៉ន្តេខ្ពស់ាងថ្លេដេលគេសួារនៅភ្នពំេញបានបង់ខ្លេងំ.
ាស់។

ជាទូៅ យើងអាចនិយយាសនថ ថ្ល្រទឹកប្របា 
ក៏ដោយ ត្រូវផ្រសំដោយ ៖ 

• ថ្ល្រដើមទុន ៖ ថ្ល្រតម្លើង (ដូចជា អណ្តូង) ដ្រលចាំាសច់ 
សម្រ្រប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹក

• ថ្ល្រចំាយប្រតិបត្តិការ ៖ ថ្ល្រឥន្ធនៈ ថ្ល្រកំលាំងពលកម្ម  
ឬការចំាយដទ្រទៀត។ រៀងរាល់ព្រលដ្រលយើង 
ប្រើប្រ្រស់ទឹកប្រសិនបើយើងចង់គណនាថ្ល្រប្រើប្រ្រស់ទឹក 
សរុបយើងត្រូវត្រានវិធីមួយដើម្របីបូកបន្ថ្រមថ្ល្រដើមទុន 
ជាមួយគា្ន្រនឹងថ្ល្រចំាយប្រតិបត្តិការ។

វិធីមួយដើម្របីដោះស្រ្រយចំណទន្រះគឺ៖ ឧបាថ  
កសិករា្ន្រក់ខ្ចីប្រ្រក់ដើម្របីទិញា៉្រសុីនបូមទឹកមួយ។ ា៉្រសុីន 
បូមទឹកថ្ល្រ៥០០ដុលា្ល្ររ។ ា៉្រសុីនបូមទឹកន្រះ នឹងអាច 
ប្រើប្រ្រស់ាសន ១០ឆ្ន្រ ំដូច្ន្រះគាត់ត្រវូទូទាត់សងប្រ្រក់ឱ្រយអស់ 
នៅក្នងុរយៈព្រលនោះ។ គាត់ត្រវូបង់ការប្រ្រក់២%ក្នងុមួយខ្រ 
(២៤%/ឆ្ន្រ)ំ លើប្រ្រក់កម្ចនីោះ។ តើថ្ល្រដ្រលត្រវូបង់ក្នងុមួយឆ្ន្រ ំ
លើប្រ្រក់កម្ចីន្រះានប៉ុនា្ម្រន?

រូបមន្តសម្រ្រប់ការគណនាន្រះ ហៅថ រូបមន្តររលោះ។  
វាានភាពស្មុគសា្ម្រញបន្តិច។

A = P [ i +(1+i)N] / [(1+i)N-1)]

• A = ទឹកប្រ្រក់ដ្រលត្រូវបង់ប្រចាំឆ្ន្រំ
• P = ប្រ្រក់កម្ចីដើម (ទឹកប្រ្រក់ដ្រលាសនខ្ចី) 
• i = អត្រ្រការប្រ្រក់ក្នុងមួយឆ្ន្រំ
• N = ចំនួនឆ្ន្រំ ដ្រលត្រូវសងប្រ្រក់កម្ចីនោះវិញ  

(= នៅក្នុងករណីន្រះគឺ អាយុកាលន្រា៉្រសុីនបូមទឹក)។

សំាងល្អរូបមន្តន្រះ អាចបង្កដើតឡើងនៅក្នុងតារាង  
Microsoft Excel ដូច្ន្រះងយស្រួលក្នុងការគណនា១២។ នៅ ១១.	តម្ល្បូមផ្អ្កលើការអង្ក្តនៅឃុំបុសលាវ	ខ្ត្តក្ច្ះ	ខ្មីនា	ឆ្ន្ំ២០១១

១២.	មើលរូបមន្តន្ការគណនារំលោះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធត២
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ក្នុងឧទាហរណ៍ន្រះ ថ្ល្រដ្រលត្រូវទូទាត់គឺ ១៣៥,៨០ដុលា្ល្ររ 
ក្នុងមួយឆ្ន្រំ។

ឧបាថ កសិករា្ន្រក់ប្រើប្រ្រស់ា៉្រសីុនន្រះដើម្របីបូមទឹក 
១០.០០០ម៣ក្នងុមួយឆ្ន្រ។ំ ថ្ល្រចំាយប្រតិបត្តកិារា៉្រសីុន 
បូមទឹកន្រះ (ភាគច្រើនលើប្រ្រង) គឹ ០,០២៥ដុលា្ល្ររ/ម៣។

ដូច្ន្រះថ្ល្រប្រតិបត្តិការគឺ ១៣៥,៨០/១០.០០០ដុលា្ល្ររ = 
០,០១៣៥៨ដុលា្ល្ររ/ម៣។ ដូច្ន្រះ នៅក្នងុឧទាហរណ៍ន្រះថ្ល្រ
សរុបន្រា៉្រសុីនបូមទឹកត្រូវជា០,០៣៨៥៨ដុលា្ល្ររ/ម៣ ។

លំហាត់ាកេុម.៖.គណនាថ្លេទឹកដេលបានមកពី.៖
១. ប្រព័ន្ធត្រងទឹកភ្លៀងដ្រលត្រវូចំាយ ២៥០ដុលា្ល្ររ ដើម្របី 

សាងសង់ និងផ្តល់ទឹក ៥០ម៣ រៀងរាល់ឆ្ន្រំ។ ឧបាថ 
ប្រព័ន្ធន្រះអាចប្រើប្រ្រស់ាសន ១៥ ឆ្ន្រំ។ ថ្ល្រចំាយ 
លើការថ្រទាំគឺ ៥% ន្រថ្ល្រដើមជារៀងរាល់ឆ្ន្រំ។

២. ស្នប់បូមទឹកមួយ ថ្ល្រ១.៥០០ដុលា្ល្ររ ដើម្របីតម្លើង។ វាផ្តល ់
ទឹក ១០០លីត្រក្នងុគ្រសួារនីមួយៗ និងសម្រ្រប់ ២០គ្រសួារ 
ជារៀងរាល់ថ្ង្រ (សម្រ្រប់ចំាយប្រតិបត្តកិារ សូមមើល 
ការគណនាសម្រ្រប់អណ្តងូទឹករបស់គ្រសួារ ក)។ ឧបាថ 
អាចប្រើប្រ្រសអ់ណ្តងូន្រះ ាសន១០ឆ្ន្រ ំប៉នុ្ត្រថ្ល្រថ្រទា ំ១០% 
ក្នុងមួយឆ្ន្រំ។

៣. ប្រព័ន្ធស្រ្រចស្រពប្រើតំណក់ទឹកដ្រលត្រូវចំាយ 
១០០ដុលា្ល្ររ ដើម្របីតម្លើង។ ប្រព័ន្ធន្រះអាចប្រើប្រ្រស់  
ាសន ៣ឆ្ន្រំ។ អត្ថប្រយោជន៍ដល់កសិករគឺ ប្រព័ន្ធន្រះ 
អាចសំច្រទឹកាសន៥០% ពីទឹកដ្រលគាត់ប្រើលើសួនបន្ល្រ។ 
មុនគាត់តម្លើងប្រព័ន្ធតំណក់ទឹកន្រះ គាត់ប្រើប្រ្រស់ទឹក 
២០០ម៣ សម្រ្រប់ស្រ្រចស្រពរាល់រដូវប្រ្រំង (ដូច្ន្រះគាត ់
សំច្រទឹកាសន ១០០ម៣)។

បាារនបទទី ៥៖ តម្លាទឹក
យើងាសនឃើញថ ទឹកដ្រលានប្រភពខុសៗគា្ន្រអាច 

ានតម្ល្រចំាយខុសៗគា្ន្រ។

តើនៅក្នុជងការបាើបាាស់នីមួយៗ ទឹកមានតម្លាដូចគ្នាដារ 

ឬទា?

ឧបាថ គ្រសួារ ក ខ្វះទឹក។ ពួកគ្រពំុានទឹកគ្រប់គ្រ្រន់ 
សម្រ្រប់បំព្រញតម្រូវការរបស់ខ្លួនឡើយ។ តើការប្រើប្រ្រស់ 
ប្របាដ្រលពួកគាត់ត្រូវកាត់បន្ថយមុនគ្រ?

ការពិភាកេសកេុម. ៖. ត្រូវឯកភាពគា្ន្រលើការចាត់លំដាប់ន្រ 
ការប្រើប្រ្រស់។ តើការប្រើប្រ្រស់ប្របាខ្លះដ្រលត្រូវកាត់ 
បន្ថយមុនគ្រ (ប្រហ្រលជាទឹកសម្រ្រប់ផឹកានតម្ល្រប្រើប្រ្រស់
ខ្ពស់ជាងគ្រ)។

គោលគំនិតអំពីតម្លាបន្ថាម

ឧទាហរណ៍៖
• គ្រួសារ ក ប្រមូលផលស្រូវាសន ១,៨តោន ពីស្រ្ររបស់ 

ពួកគាត់។ ថ្ល្រលក់ស្រវូ ២០០ដុលា្ល្ររក្នងុមួយតោន ដូច្ន្រះ 
តម្ល្រសរុបន្រផលិតផលពីស្រ្រគឺ ៣៦០ដុលា្ល្ររ។

• ប្រ្រក់សរុបដ្រលគ្រសួារន្រះចំាយដើម្របីធ្វើស្រ្រ (គ្រ្រប់ពូជ 
ជី ប្រ្រង។ល។ បុ៉ន្ត្រមិនរាប់បញ្ចលូពលកម្មរបស់ពួកគាត់) 
គឺ ១៥០ដុលា្ល្ររ។

• តម្ល្របន្ថ្រមសរុបគឺ ៣៦០-១៥០ដុលា្ល្ររ= ២១០ដុលា្ល្ររ

ប្រសិនបើគ្រត្រូវការទឹក ១២.០០០ម៣ ដើម្របីធ្វើស្រ្រ 
នោះយើងអាចនិយយថ តម្ល្របន្ថ្រមក្នុងទឹកមួយម៉្រត្រគូប  
គឺ ២០១ដុលា្ល្ររ/១២.០០០=០,០១៧៥ដុលា្ល្ររ/ម៣។ គួរកត់  
សា្គ្រល់ថ តួល្រខន្រះទាបជាងថ្ល្រស្នប់បូមទឹក។ ប្រសិនបើ 
គ្រួសារន្រះបូមទឹកទាំងអស់សម្រ្រប់ដំាំ ការធ្វើស្រ្រមិន 
ផ្តល់ផលចំណ្រញឡើយ។

ជាគោលការណ៍ យើងអាចគណនាតម្ល្របន្ថ្រមក្នុងទឹក 
១ម៣សម្រ្រប់ការប្រើប្រ្រស់ផ្រស្រងៗទៀត។ ប្រហ្រលជា 
តម្ល្រន្រះ អាចខ្ពស់ជាងនៅក្នងុការប្រើប្រ្រស់ផ្រស្រងទៀត ដោយ 
សារបរិាណដ្រលប្រើប្រ្រស់ ានកម្រតិតិចជាងខា្ល្រងំ។

ប្រសិនបើខ្វះទឹក យើងគួរត្រប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់គោលដៅ 
ន្រការប្រើប្រ្រស់ាដ្រលផ្តល់តម្ល្រខ្ពស់ជាមុន។
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តុលាយាពទឹក និងផលប៉ះពាល់ 
នាការបាាបាលួអាកាសារតុ

នៅក្នុងផ្ន្រកន្រះ អ្នកចូលរួមនឹងពិនិត្រយមើលថ តើការប្រើប្រ្រស់ទឹកតាមរបៀបខុសៗគា្ន្រអាចនឹងបង្កដឱ្រយាន 
ទំនាសប់្របា និងតើត្រវូការឱ្រយានដំណះស្រ្រយប្របា ដើម្របីធានាការគ្រប់គ្រងទឹក និងប្រងច្រកទឹក 
ដោយសមធម៌? ឧទាហរណ៍មួយចំនួននឹងត្រូវលើកយកមកបង្ហ្រញ ថតើការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុអាច 
ប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រ្រស់ទឹក ដ្រលធ្វើឱ្រយពួកគ្រល្រងានទឹកប្រើប្រ្រស់គ្រប់គ្រ្រន់ដ្ររឬទ្រ?

ប្រសិនបើការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុបង្កដឱ្រយានកង្វះទឹកប្រើប្រ្រស់នោះ គ្រអាចានវិធានការពីរដើម្រប ី
ឆ្លើយតបគឺ ៖ 
• បង្កដើនទំហំប្រភពទឹក (ឧទាហរណ៍ ពង្រីកអាងទឹកឱ្រយធំជាងមុន) ឬ 
• ប្រើប្រ្រស់ទឹកឱ្រយានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន (ធ្វើស្រ្រច្រើនជាងមុនដោយប្រើប្រ្រស់ទឹកក្នងុបរិាណដដ្រល)។

សាចក្តីសង្ខាប

មារៀនទី

៣

គោលបំណង
• ការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុអាចនំាឱ្រយានកង្វះទឹកប្រើប្រ្រស់។ 

សហគមន៍ត្រូវត្ររៀនអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងធនធានទឹកឱ្រយ 
កាន់ត្រានប្រសិទ្ធភាព។

• អ្នកប្រើប្រ្រស់ផ្រស្រងៗគា្ន្រ ានតម្រវូការខុសៗគា្ន្រដ្រលអាច 
បង្កដឱ្រយានទំនាស់រវាងគា្ន្រ និងគា្ន្រ។

• ជំហានដំបូងក្នុងការកសាងផ្រនការប្រើប្រ្រស់ទឹក គ ឺ
ការគណនាទំហំធនធានទឹក និងបរិាណទឹកដ្រលអ្នក 
ប្រើប្រ្រស់ខុសៗគា្ន្រត្រូវការ។ វិធីសាស្រ្តន្រះត្រូវាសនគ្រឱ្រយ 
ឈ្ម្រះថ ការគណនាតុល្រយភាពទឹក។

• ានផ្រនការគ្រប់គ្រងទឹកដ៏ល្អមួយមិនទាន់គ្រប់គ្រ្រន់ 
នោះទ្រ លើកល្រងត្រយើងអនុវត្តផ្រនការនោះប្រកប
ដោយប្រសិទ្ធភាព។ ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកឱ្រយាន
ប្រសិទ្ធភាព ត្រវូការទំាងបច្ច្រកទ្រសសម្រ្រប់គ្រប់គ្រងទឹក 
និងសា្ថ្រប័នដ្រលអាចសម្រ្រចចិត្តអំពីរបៀបន្រការប្រើប្រ្រស់ 
ទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ខ្លឹមសារនាមារៀន
បាារនបទទី ១ ៖ ការធ្វើឱាយមានតុលាយាព 
តមាូវការនាអ្នកបាើបាាស់ទឹកខុសៗគ្នា

នៅក្នងុម្ររៀនមុន យើងាសនរៀនអំពីការសម្រ្រចចិត្តរបស់ 
គ្រសួារមួយលើអាទិភាពផ្រ្រសងៗគា្ន្រន្រការប្រើប្រ្រស់ទឹក។ នៅក្នងុ 
ម្ររៀនន្រះ យើងនឹងសិក្រសាអំពីរបៀបធ្វើផ្រនការប្រើប្រ្រស់ 

ទឹកដោយគិតគូរផងដ្ររអំពីតម្រូវការ របស់អ្នកប្រើប្រ្រសទឹ់ក 
ផ្រ្រសងទៀត និងបរិសា្ថ្រនធម្មជាតិ។ ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ 
នឹងធ្វើឱ្រយការគ្រប់គ្រងទឹកកាន់ត្រានសារៈសំខាន់ជាងព្រល 
បច្ចបុ្របន្នន្រះ។ សហគមន៍ដ្រលានសមត្ថភាពក្នងុការគ្រប់គ្រង 
ទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព នឹងានភាពធន់ច្រើនក្នងុបរិបទ 
ន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ ។

ឧទាហរណ៍.៖.អាងទឹកទំនប់អូរកេសន្ត.
អាងទឹកទំនប់អូរក្រសាន្ត គឺជាអាងទឹកមួយនៅក្នុងឃុំទឹក 

ក្រហម ស្រុកជាំក្រសាន្ត ខ្រត្តព្រះវិហារ។ នៅទីនោះានទំនប ់
សង់អំពីដីមួយតាំងពីមុនរបបប៉ុលពត។ ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង 
មូលដា្ឋ្រនាសនប្រើប្រ្រស់ទំនប់ដើម្របីរក្រសាទឹកទុកសម្រ្រប់គោ 
ក្របី ន្រសាទ ធ្វើស្រ្រ និងដាំបន្ល្រ។

រូបភាព៖ អាងទឹកអូរកាសាន្ត



ឯកសារបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីបាព័ន្ធធារាសាស្ត្ា ខ្នាតតូចធន់នឹងការបាាបាួលាកកាសារតុ 17

ទំនប់ន្រះត្រវូាសនជួសជុលឡើងវិញនៅក្នងុរបបបុ៉លពត  
និងាសនបន្តប្រើប្រ្រស់រហូតដល់ឆ្ន្រ២ំ០០៩(មុនព្រលដ្រលត្រវូ 
បំផ្ល្រញដោយសារទឹកជំនន់ដ្រលបង្កដដោយព្រយុះក្រតសាា)។

ក្នុងឆ្ន្រំ ២០១១ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមាសន 
ជួសជុល និងក្រលម្អទំនប់ន្រះឡើងវិញ។ បច្ចបុ្របន្រះានទំនប់ 
បង្ហៀរមួយដើម្របីររដោះទឹកជំនន់ និងានទា្វ្ររទឹកមួយទៀត 
 ដើម្របីបើកទឹកចូលៅក្នងុប្រាយស្រ្រចស្រព។ តាមរយៈ 
គម្រ្រង NAPA-FU មន្ទរីធនធានទឹក និងឧតុនិយម ានផ្រនការ 
សា្ត្ររប្រាយដើម្របីឱ្រយកសិករអាចទទួលាសនទឹកស្រ្រចស្រព ។

ចំណុចសំខន់ខ្លះៗ.អំពីបេព័ន្ធធធារាសាសេ្ដអូរកេសន្តគឺ.៖

• ានភូមិ៣ស្ថិតនៅជិតអាងទឹក។ ដោយសារប្រជាជន 
រស់ក្រប្ររអាងន្រះ ពួកគ្រអាចប្រើប្រ្រស់ទឹកន្រះៅតាម 
គោលបំណងផ្រស្រងៗ។

• តំាងពីមុនមក អាងទឹកន្រះមិនត្រវូាសនគ្រប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់ 
ធ្វើស្រ្រទ្រ លើកល្រងត្រស្រ្រមួយចំនួនដ្រលនៅជុំវិញ  
និងជាប់នឹងអាងទឹកន្រះត្រប៉ុណ្ណ្រះ។ ការប្រើប្រ្រស់ទឹក 
សម្រ្រប់គ្រសួារ គោ ដំាបន្ល្រ និងន្រសាទ ទំនងជាសំខាន់ 
ជាងការប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់ធ្វើស្រ្រ។

• ជាទា្ល្រប់ កសិករនៅក្នុងតំបន់ន្រះធ្វើស្រ្រ  
សម្រ្រប់ហូបត្រប៉ុណ្ណ្រះ។ ពួកគាត់មិនអាច 
លក់ស្រូវដ្រលនៅសល់ ពីបរិភោគច្រញៅ 
ក្រ្រភូមិាសនឡើយ ដោយសារផ្លូវមិនល្អ។  
បច្ចុប្របន្នន្រះ ានផ្លូវល្អ ដូចន្រះពួកគាត់អាច 
លក់ផលស្រវូដ្រលនៅសល់ ៅក្រ្រភូមិាសន 
ងយស្រលួ។ អាស្រយ័ហ្រតុន្រះ កសិករអាច 
ស្វ្រងរកដីធ្លីបន្ថ្រម ដើម្របីពង្រីកដីធ្វើស្រ្រ។

• បច្ចុប្របន្នន្រះ ផ្ទ្រដីស្រ្រដ្រលយកទឹកពអីាង 
ន្រះ មកស្រ្រចស្រពានទំហំតិចតូចាស់។  
ទោះជាយ៉្រងាក៏ដោយ ក៏នៅានដីជាច្រើន 
ទៀតដ្រលអាចបង្វ្ររជាដីស្រ្រ ប្រសិនបើ 
ានទឹកគ្រប់គ្រ្រន់។ មន្ទីរធនធានទឹក និង 
ឧតុនិយម ររពឹងថ ការសា្ត្ររប្រាយនឹងនំាឱ្រយ 
ានការពង្រកីដីធ្វើស្រ្រ ចាប់ពី២០ ៅដល់  
៥០ហិកតាបន្ថ្រមទៀត។

• អាងទឹកន្រះ ក៏អាចជាកន្ល្រងទ្រសចរណ៍ផងដ្ររ។  ផ្លវូចូល 
ៅដល់អាងទឹកន្រះានលក្ខណៈងយស្រួល និងអាច 
អភិវឌ្រឍសម្រ្រប់ជំនួញទ្រសចរណ៍ផ្រស្រងៗាសន។ ទោះជា 
យ៉្រងាក៏ដោយ អ្នកទ្រសចរណ៍ចង់ឃើញទឹកព្រញអាង 
មិនម្រនអាងទទ្រក្រ្រយពីស្រ្រចស្រពស្រ្រអស់នោះទ្រ។

• ានសំណើរសុំដាំឈូកនៅក្នុងអាងទឹកន្រះផងដ្ររ។ 

នៅឆ្ន្រំ២០១១ ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមាសន 
ជួសជុលអាងទឹកតាមស្តង់ដាខ្ពស់មួយ។ អាងន្រះនឹងអាច 
ស្តកុទឹកាសនច្រើនជាងមុន ហើយអាចបង្ហរូចូលៅក្នងុប្រាយ 
និងអាចគ្រប់គ្រងាសនតាមរយៈទា្វ្ររទឹក។ បុ៉ន្ត្រគ្រពំុឃើញាន 
ផ្រនការសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ទឹកនៅឡើយទ្រ។

ជំហានទី១ ៖ តើបរិមាណទឹកមានចំនួនប៉ុនា្មាន?

យើងនឹងធ្វើការគណនាងយៗ ដោយសន្មត់ថ អាងន្រះ 
ានទឹកព្រញនៅចុងរដូវវស្រសា។

បរិាណទឹកដ្រលាន គឺជាបរិាណនៅក្នុងផ្ទ្រអាង  
ដ្រលអាចបើកបញ្ច្រញៅក្នុងប្រាយ។ ន្រះានន័យថ  
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១៣.	ការគណនាអាចត្ឹមត្ូវ	ប្សិនបើជាអាងមានាងមូល	ហើយមានជម្្លៅកកាន់ចំណុចកណ្ត្លស្មើៗគា្ន្។	ដើម្បីានការគណនាមួយត្ឹមត្ូវ	យើងត្ូវាស់ាតអាងទៀត។

នីវ៉ូទឹកខ្ពស់ជាងនីវ៉ូទា្វ្ររទឹក និងទាបជាងកម្រិតកម្ពស់ប្រព័ន្ធ 
បង្ហៀរ។ តាមពិត ានទឹកច្រើនជាងន្រះដ្រលអាចបូមច្រញ 
ពីអាង ប៉ុន្ត្រសម្រ្រប់លំហាត់ន្រះ យើងសំដៅយកបរិាណ  
<<ធនធានទឹក>> ដ្រលអាចបញ្ច្រញៅក្នងុប្រាយត្របុ៉ណ្ណ្រះ។

• កម្រិតកម្ពស់ទឹកអតិបរាន្រប្រព័ន្ធបង្ហៀរគឺប្រាណ  
១០,៤ម។

• ត្រចៀកទា្វ្ររទឹក ានកម្ពស់ប្រាណ ៨,៤ម។
• ទំហំផ្ទ្រក្រាសរុបន្រអាងទឹកន្រះនៅព្រលានទឹកព្រញ 

គឺប្រាណ ៥០ហ.ត (៥០០.០០០ម២)។
• ទំហំផ្ទ្រក្រាអាងទឹកនៅព្រលទឹកានកម្ពស់ទាប ាន 

ប្រាណ ២០ហ.ត (២០០.០០០ម២)។
• ចំណុះទឹកដ្រលអាចរក្រសាទុក និងសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់គឺ 

ប្រាណ ៖ ២ x(២០០.០០០+(៥០០.០០០-
២០០.០០០)/៣) =៦០០.០០០ ម៣ ១៣

ទោះជាយ៉្រងាក៏ដោយ នៅក្នងុរដូវប្រ្រងំ ទឹកប្រាណ 
ពាក់កា្ត្រលនឹងត្រវូាសត់បង់ តាមរយៈររហួតៅក្នងុបរិយកាស  
និងជម្រ្របចូលក្នុងដី ដូច្ន្រះបរិាណដ្រលានជាក់ស្ត្រង 
សម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់គឺប្រាណ ៣០០.០០០ម៣ ប៉ុណ្ណ្រះ។

ជំហានទី ២ ៖ តើអ្នកណខ្លះតាូវការទឹកនាះ?

សម្រ្រប់លំហាត់ន្រះ យើងនឹងសន្មត់ថ អ្នកប្រើប្រ្រស់ 
ទឹកដ្រលចង់បូមទឹកច្រញពីអាងរួមាន ៖

• កសិករធ្វើស្រ្រនៅលើដីដ្រលានស្រ្រប់ ដ្រលទាញយក 
ទឹកតាមប្រាយ ៖ ២០ហ.ត

• កសិករចង់រានឆ្ក្ររដីបន្ថ្រម ដ្រលនឹងត្រវូការទឹកពីប្រាយ 
សម្រ្រប់ស្រ្រចស្រព ៖ ២០ហ.ត

• កសិករធ្វើស្រ្រនៅតាមដីជុំវិញអាងទឹកន្រះ (ប៉ុន្ត្រមិនជន ់
លិចដោយសារអាងទឹក) ៖ ៥ហ.ត

• កសិករចង់ធ្វើស្រ្រខាងក្នងុអាងនៅព្រលទឹកស្រក៖៥ហ.ត
• អ្នកដាំបន្ល្រនៅជុំវិញអាងទឹក ៖ ៥ហ.ត

• អ្នកប្រើប្រ្រស់ទឹកផ្រស្រងទៀតាន ៖ អ្នកប្រើតាមផ្ទះ អ្នក 
ន្រសាទ ា្ច្រស់គោ អ្នកដាំឈូក។ល។ អ្នកទាំងនោះ 
នឹងមិនប្រើប្រ្រស់ទឹកបរិាណច្រើនឡើយ ប៉ុន្ត្រពួកគាត ់
ចង់រក្រសាទឹកឱ្រយានខ្លះនៅក្នងុអាងន្រះ (ឧទាហរណ៍ ប្រសិន 
បើានទឹកច្រើន ត្រីានកាន់ត្រច្រើនដូចគា្ន្រ)។

ជំហានទី ៣ ៖ តើពួកគាតាូវការបរិមាណទឹកប៉ុនា្មាន? 

ឧបាថ បរិាណទឹកដ្រលចំាាសច់សម្រ្រប់ធ្វើស្រ្រលើដី 
១ហ.ត គឺ ១២.០០០ម៣ (ន្រះជាតួល្រខាស៉្រន់សា្ម្រនសម  
ហ្រតុផលដ្រលគិតរួមទំាងទឹកដ្រលាសត់បង់នៅតាមប្រាយ 
និងតាមរយៈជម្រ្របៅក្នុងដីផងដ្ររ)។

កសិករដ្រលទាញយកទកឹមកប្រើប្រ្រស់ពបី្រាយ នងិ 
អ្នកនៅជុំវិញអាងទឹក ស្ទូងស្រូវនៅក្នុងខ្រកក្កដដា-សីហា និង 
ប្រមូលផលនៅខ្រ វិច្ឆិកា-ធ្នូ។ ពួកគាត់ាសនទឹកភាគច្រើន 
ពីទឹកភ្លៀង។ បុ៉ន្ត្រនៅានរយៈព្រលប្រាណ ១ខ្រចុងក្រ្រយ  
ន្ររដូវវស្រសាដ្រលពួកគាត់ត្រូវការទាញយកទឹកពីប្រាយ។ 

យើងនឹងសន្មត់ថ កសិករទាំងន្រះនៅខ្វះទឹក២៥%  
ដ្រលស្មើនឹង៣.០០០ម៣ទៀត សម្រ្រប់ធ្វើស្រ្រក្នុង ១ហ.ត  
ហើយបរិាណន្រះនឹងត្រូវបូមច្រញពីអាងទឹក។

កសិករដ្រលធ្វើស្រ្រនៅក្នងុអាងទឹកមិនអាចដំាាសនឡើយ  
រហូតដល់ទឹកចាប់ផ្តើមស្រកចុះ។ ពួកគ្រនឹងដាំនៅក្នុងខ្រ  

ការប៉ាេន់សា្មេនអំពីការបេើបេេស់ទឹកនៅក្នងុអាងទឹកទំនប់អូរកេសន្ត

ការបេើបេេស់ ទំហំ តមេវូការទឹក ចំណុះទឹក

ស្រ្រចាស់ានស្រ្រប់ដ្រលប្រើទឹកពីប្រាយ ២០ ហ.ត ៣.០០០ ម៣ / ហ.ត ៦០.០០០ ម៣

ស្រ្រថ្មីៗដ្រលត្រូវប្រើប្រ្រស់ទឹកពីប្រាយ ២០ ហ.ត ៣.០០០ ម៣ / ហ.ត ៦០.០០០ ម៣

ស្រ្រដ្រលត្រូវការទឹកពីអាង ៥ ហ.ត ៣.០០០ ម៣ / ហ.ត ១៥.០០០ ម៣

ស្រ្រនៅក្នុងផ្ទ្រអាង ៥ ហ.ត ១២.០០០ ម៣/ ហ.ត ៦០.០០០ ម៣

ដំាំបន្ល្រ ៥ ហ.ត ៧.៥០០ ម៣/ ហ.ត ៣៧.៥០០ ម៣

បរិមាណទឹកដេលតេូវការសរុប ២៣២.៥០០.ម៣

រូបភាព៖ មធាយោបាយផាសាងៗក្នុងការបាើបាាស់ទឹក
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វិច្ឆកិា-ធ្ន ូនិងប្រមូលផលនៅក្នងុខ្រ មីនា-ម្រសា ដូច្ន្រះពួកគាត់ 
នឹងមិនាសនទទួលទឹកភ្លៀងឡើយ។ ពួកគាត់នឹងត្រូវការទឹក  
១២.០០០ម៣/ហ.ត។

អ្នកដាំបន្ល្រត្រូវការទឹកប្រាណ ៥ម.ម ក្នុងមួយថ្ង្រ  
(៥០ម៣/ហ.ត) ហើយការដាំបន្ល្រមួយលើកៗចំាយ  
រយៈព្រលប្រាណ៥០ថ្ង្រ។ ប្រសិនបើពួកគ្រដំាដំាំបីលើក 
នៅក្នងុមួយរដូវនោះពួកគ្រនឹងប្រើប្រ្រស់ទឹក៧.៥០០ម៣  /ហ.ត។ 

ការគណនាទាំងន្រះ ានសង្ខ្របជូននៅក្នុងតារាងខាង 
ក្រ្រមន្រះ។ 

តាមរយៈការគណនា (ប្រហាក់ប្រហ្រលគា្ន្រន្រះ) គ្រ 
ឃើញថ អាចានតុល្រយភាពរវាងបរិាណទឹកដ្រលាន  
និងបរិាណទឹកដ្រលត្រូវការ។

ជាក់ស្ត្រង ានវិធីងយមួយសម្រ្រប់គណនា និងាន 
កតា្ត្រជាច្រើនថ្រមទៀតដ្រលត្រូវពិចារា។ ចម្លើយគឺមិន 
ជាក់លាក់ទ្រ ប៉ុន្ត្រវាពិតជាបង្ហ្រញថ អាងទឹកអូរក្រសាន្ត  
ប្រហ្រលជា ានទំហំសមស្របសម្រ្រប់គោលបំណងដ្រល 
គ្រ្រងទុក (ការគណនាន្រះអាចប្រ្រប់ឱ្រយដឹងថ តើអាងទឹក 
ន្រះានទំហំធំព្រក ឬ តូចព្រក)។ សហគមន៍ន្រះនឹងអាច 
ដឹងតាមរយៈបទពិសោធន៍អំពី បរិាណទឹកដ្រលានខ្វះ  
ឬលើស។

ការពិភាកេសក្នុងថ្នេក់.៖.ប្រសិនបើសហគមន៍ន្រះរកឃើញថ 
ានទកឹលើសពតីម្រូវការ (នៅចងុរដវូប្រ្រំង នៅត្រានសល់ 
ទឹកក្នុងអាងន្រះ) តើត្រូវប្រើប្រ្រស់ទឹកន្រះតាមវិធីាដ្រល
សមស្របជាងគ្រ?

បាារនបទទី ២ ៖ ផលប៉ះពាល់បន្ថាមបង្កដោយ 
ការបាាបាលួអាកាសារតុ

ឥឡូវន្រះ យើងសាកល្របងគិតអំពី ថតើការប្រ្រប្រួល 
អាកាសធាតុបង្កដឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះមកលើតុល្រយភាពទឹក នៅក្នុង 
ប្រព័ន្ធអូរក្រសាន្ត។

ឥទ្ធពិលមួយក្នងុចំណមឥទ្ធពិលសំខាន់ៗ 
បំផុតន្រការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុមកលើកសិកម្ម 
គឺរដូវវស្រសា នឹងកាន់ត្រានរយៈព្រលខ្លី។ 
អាស្រ័យហ្រតុន្រះ កសិករនៅអូរក្រសាន្តត្រូវចាប់ 
ផ្តើមប្រើប្រ្រស់ទឹកពីអាងន្រះមុនព្រលធម្មតា 
និងប្រើប្រ្រស់រយៈព្រលវ្រងជាងមុន។

ដើម្របីសង្កដ្រតមើលឥទ្ធិពលន្រះ យើងនឹង 
សន្មត់ថ ការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុធ្វើឱ្រយរដូវវស្រសា 
ឆប់ចប់មួយខ្រមុន (ចប់នៅចុងខ្រកញ្ញ្រ ជំនួស 
ឱ្រយចុងខ្រតុលា)។ យើងនឹងសន្មត់ថ កសិករ 
បន្តធ្វើស្រ្រតាមប្រព្រណី។ ឥឡូវន្រះ ៖

• ការាសត់បង់ទឹកកាន់ត្រច្រើនតាមរយៈររហួត និងជម្រ្រប ៖  
យើងសន្មត់ថទឹកដ្រលាសត់បង់គឺ ៣៥០.០០០ម៣

• កសិករដ្រលធ្វើស្រ្រវស្រសា ត្រូវការទឹកដើម្របីស្រ្រចស្រព 
ច្រើនជាងមុន ដូច្ន្រះពួកគ្រត្រវូការទឹកគឺ ៖ ៤.០០០ម៣/ហ.ត 
ពីអាងន្រះ ជំនួសឱ្រយ ៣០០០ម៣/ហ.ត ដ្រលត្រូវការនៅ 
ព្រលមុន។

• អ្នកដំាបន្ល្រត្រវូការទឹកដើម្របីដំាបន្ល្រសម្រ្រប់រយៈព្រលវ្រង 
ជាងមុន ៖ សន្មត់ថ ៨.០០០ម៣ ក្នុងមួយឆ្ន្រំ ជំនួសឱ្រយ 
៧.៥០០ម៣។

លំហាត់ាកាុម

កេុមនីមួយៗគួរតេ.៖
១. គណនាឡើងវិញនូវតុល្រយភាពទឹក  ដោយសន្មត់ថ 

រដូវវស្រសាចប់នៅខ្រកញ្ញ្រ ជំនួសឱ្រយខ្រតុលា។
២. ផ្តល់យោបល់ដល់កសិករពីបច្ច្រកទ្រសកសិកម្មដ្រល 

អាចបន្រសុាំដើម្របីសន្រសំសំច្រទឹក។
៣. ផ្តល់យោបល់ៅកាន់សហគមន៍ក្នុងការសម្រ្រចចិត្ដថ

តើអ្នកប្រើប្រ្រស់ទឹកាខ្លះដ្រលានអាទិភាពខ្ពស់ជាង
គ្រ ប្រសិនានការខ្វះខាតទឹក?

បាារនបទទី ៣ ៖ ការកាលម្អបាសិទ្ធធាពនាការ 
បាើបាាស់ទឹក

ប្រសិនបើ ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុបង្កដឱ្រយខ្វះទឹក  
(ឧទាហរណ៍ ដោយសារត្រត្រូវការទឹកច្រើនជាងមុនពីប្រព័ន្ធ 
អូរក្រសាន្ត សម្រ្រប់ការស្រ្រចស្រព) ដូច្ន្រះានវិធីពីរដ្រលអាច 
អនុវត្តាសន ៖

• ព្រយាយមរក្រសាទឹកទុកឱ្រយកាន់ត្រច្រើន ឬ
• ប្រើប្រ្រស់ទឹកដ្រលាននោះ ឱ្រយកាន់ត្រានប្រសិទ្ធភាព 

ជាងមុន ។

ការបង្កដើនបរិាណទឹកស្តុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធអូរក្រសាន្ត អាច 
ជាការលំាសក។ វិធីមួយទៀតគឺធ្វើប្រព័ន្ធបង្ហៀរឱ្រយខ្ពស់ជាមុន 
បុ៉ន្ត្រអាចបង្កដឱ្រយានទឹកជំនន់នៅក្នងុភូមិ។ វិធីមួយផ្រស្រងទៀតគ ឺ

រូបភាព ៖ ការបាើបាាស់ទឹកបាកបដោយបាសិទ្ធភភាព
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(ដ្រលអ្នកភូមិស្នើឡើង) ជីកអាងនោះ 
ឱ្រយជ្រ្រជាងមុន ប៉ុន្ត្រធ្វើប្របន្រះអាចត្រូវ 
ចំាយច្រើន ត្រូវចំាយយ៉្រងហោច 
ាស់ ១ដុលា្ល្ររ ដើម្របីបង្កដើនសមត្ថភាព 
អាងាសន១ម៣។ ប៉ុន្ត្រ តម្ល្របន្ថ្រមន្រ 
ដំាំស្រវូដ្រលាសនពីទឹក ១ម៣ អាចាន 
តិចជាង ០,០៥ដុលា្ល្ររ/ម៣ (សូមមើលផ្ន្រក 
ទី ២)។

បាព័ន្ធធារាសាស្តាបុសលាវ

ដីស្រ្រភាគច្រើន នៅឃុំបុសលាវ  
ស្រុកចិត្របូរី ខ្រត្តក្រច្រះ ត្រូវលិចទឹកជា 
រៀងរាល់ឆ្ន្រ ំនៅព្រលានទឹកជំនន់ពីទន្ល្រ 
ម្រគង្គ។ កសិករធ្វើស្រ្រនៅរដូវប្រ្រំង 
ក្រ្រយព្រលទឹកស្រក។

ផ្ទ្រដីន្រប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅបុសលាវ ផ្រសំឡើងដោយ 
បឹងធម្មជាតិមួយចំនួន ដ្រលានទឹកហូរចូលបំព្រញនារដូវ 
ទឹកជំនន់ជារៀងរាល់ឆ្ន្រំ។ សមត្ថភាពបឹងាសនកើនឡើង  
ដោយសារការសាងសង់ទំនប់តូចៗមួយចំនួន ដ្រលបង្កដើតជា 
ខ្រស្របា្ត្រញនៅពាសព្រញកន្ល្រងនោះ។ ទំនប់ទាំងន្រះាសន 
សាងសង់នៅក្នុងរបបប៉ុលពត។ នៅឆ្ន្រំ២០០៨ ទំនប់នានា 
ត្រូវាសនជួសជុល ហើយប្រាយខ្លះត្រូវាសនសាងសង់តាម 
រយៈជំនួយពីអង្គការជប៉ុនមួយ។ ប៉ុន្ត្រទំនប់ន្រះខូចខាត 
ដោយសារទឹកជំនន់ជារៀងរាល់ឆ្ន្រំហើយប្រាយនានាមិន 
ានសា្ថ្រនភាពដ្រលដំណើរការាសនល្អនោះទ្រ។

កសិករភាគច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របុសលាវ  
ប្រើប្រ្រស់ា៉្រសុីនបូមទឹកស្រ្រចស្រពស្រ្ររបស់ពួកគាត់។  
បុ៉ន្ត្រកសិករខ្លះស្ថតិនៅឆ្ង្រយពីបឹងឬដីស្រ្ររបស់ពួកគាត់ស្ថតិ 
នៅទីខ្ពស់។ កសិករខ្លះទៀត ានដីស្រ្រទំនាបដ្រលត្រូវ 
លិចទឹកនៅចុងរដូវវស្រសា។ ជួនកាលកសិករទាំងន្រះ ាសន 
បើកទា្វ្ររទឹកដើម្របីបង្ហូរទឹកច្រញដើម្របីអាចធ្វើស្រ្រាសន។

ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុទំនងជាធ្វើឱ្រយការខ្វះទឹកនៅ 
បុសលាវកើនឡើង។ រដូវប្រ្រងំនឹងានរយៈព្រលវ្រងជាងមុន  
និងក្ត្រជាងមុន ដូច្ន្រះនឹងានតម្រូវការទឹកពីអាងន្រះច្រើន 
ជាងមុន។ បរិាណទឹកដ្រលានក្នុងអាង អាចថយចុះ 
ដោយសារទឹកកាន់ត្រច្រើននឹងត្រូវាសត់បង់តាមរយៈររហួត។

ដូចនៅអូរក្រសាន្តដ្ររ ការបង្កដើនបរិាណទឹករក្រសាទុកនៅក្នងុ 
អាងបុសលាវគឺជាការលំាសក។ ប្រសិនបើយើងលើកទំនប ់
ឱ្រយខ្ពស់ជាងន្រះ វាអាចជួយកសិករខ្លះ ដ្រលានដីស្រ្រនៅលើ 
ទីទួលខ្ពស់បុ៉ន្ត្រវានឹងប៉ះពាល់មកលើកសិករដ្រលានដីស្រ្រ 
ទាបនៅភាគខាងជើងន្រអាងទឹកន្រះ។

ជួនកាលកសិករត្រូវបូមទឹកបញ្ចូលៅក្នុងប្រាយ។  
ទោះជាយ៉្រងាក៏ដោយ ដោយសារត្រប្រាយទាំងន្រះ 
ធ្វើពីដីនិងមិនានសា្ថ្រនភាពល្អ ទឹកជាច្រើន (ប្រហ្រលព ី
២០ ៅ៤០%)១៤ នឹងត្រូវជ្រ្របចូលៅក្នុងដីវិញមុននឹង 
ហូរៅដល់ស្រ្រ។ ដូច្ន្រះ ានការខ្ជមះខា្ជ្រយទឹកច្រើន ហើយ 
កសិករក៏ចំាយប្រ្រក់ច្រើន ដើម្របីបូមទឹកដ្រលមិនាសនហូរ 
ៅដល់ស្រ្រគាត់។

នៅបុសលាវ កសិករានទឹកគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់ធ្វើស្រ្រ 
មួយដងនៅលើដីដ្រលានទាំងអស់ ហើយក៏អាចានទឹក 
គ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់ដំាដំាំបនា្ទ្រប់បន្រសំ នៅលើចំណ្រកដីខ្លះៗ 
ផងដ្ររ។ ទោះជាយ៉្រងាក៏ដោយ គ្រត្រូវប្រើប្រ្រស់ទឹកឱ្រយ 
ានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។ ការធ្វើប្របន្រះត្រូវការ ៖

• បច្ច្រកទ្រសល្អជាងមុន ដើម្របីគ្រប់គ្រងលំហូរទឹក(រក្រសាទឹក 
ឱ្រយាននៅក្នុងកន្ល្រងដ្រលត្រូវការ)។

• បច្ច្រកទ្រសប្រសើរជាងមុនសម្រ្រប់បញ្ជមូនទឹកៅស្រ្រ-  
ជម្រើសមួយគឺសាងសង់ប្រាយប្រតុងដ្រលមិនជ្រ្របទឹក។

• សា្ថ្រប័នរឹងាំដើម្របីគ្រប់គ្រងទឹក និងបញ្រឈប់កសិករមួយ 
ចំនួនពីការប្រើប្រ្រស់ទឹកខ្ជមះខា្ជ្រយ នៅព្រលដ្រលកសិករ 
ផ្រស្រងទៀតត្រូវការទឹកជាចាំាសច់។១៤.	សៀវភៅអនុវត្តជាក់ស្ត្ងវិស្វកម្មសុីវិលឥណ្ឌ្

រូបភាព៖ ការសាាចសាពសាាដោយបាើបាាស់បាាយបាតុង
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ផ្នាកទី ៤.១ ៖ បច្ចាកទាសលើក 
កម្ពស់ការបនាសុាំនឹងអាកាសារតុ 
សមាាប់ការសាាចសាពដំណំសាវូ

គោលបំណង
១. ហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធស្រ្រចស្រពនៅកម្ពជុាានចំណុចខ្វះខាត 

មួយចំនួន។
២. បើទោះបីជារាជរដា្ឋ្រភិាសលាសនវិនិយោគយ៉្រងច្រើនលើ 

ប្រភពទឹក និងប្រាយម្រហើយក៏ដោយក៏នៅានតម្រូវ 
ការក្រលម្អបា្ត្រញច្រកចាយទឹក(ប្រាយរងទីពីរនិងទីបី) 
នៅឡើយ។

៣. ការប្រើប្រ្រស់ទឹកសម្រ្រប់ស្រ្រចស្រពស្រូវនៅាន 
ប្រសិទ្ឋភាពទាប។ បច្ច្រកទ្រសដ្រលអាចក្រលម្អប្រសិទ្ធភាព 
ន្រការប្រើប្រ្រស់ទឹករួមាន ប្រាយប្រតុង ទា្វ្ររទឹក...។

៤. ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់កសិករ<<ដោយឥតគិតថ្ល្រ>>មិនម្រន 

បច្ចាកទាសគាប់គាងទឹក

ម្ររៀនន្រះច្រកច្រញជាពីរផ្ន្រកគឺ ៖ បច្ច្រកទ្រសលើកកម្ពស់ការបន្រសុាំៅនឹងអាកាសធាតុសម្រ្រប់ការស្រ្រច
ស្រពដំាំស្រូវ និងបច្ច្រកទ្រសគ្រប់គ្រងទឹកដ្រលផ្អ្រកលើសហគមន៍សម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ក្នុងគ្រួសារ 
និងស្រ្រចស្រពដំាំរួមផ្រសំ។ អ្នកចូលរួមនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបបច្ច្រកទ្រសនានាតាមរយៈការវិភាគចំាយ 
និងផលចំណ្រញ។

ចំណុចសំខាន់ៗបីនឹងត្រូវលើកយកមកពិនិត្រយរួមាន ៖ ការលើកកម្ពស់លទ្ធភាពប្រើប្រ្រស់ាសនយូរអង្វ្រង  
ជាពិស្រសផ្ត្រតលើភាពធន់នឹងទឹកជំនន់ គុណសម្របតិ្ត និងគុណវិបតិ្តក្នងុការពង្រកីសមត្ថភាពស្តកុទឹកន្រអាង 
ដ្រលជាការឆ្លើយតបៅនឹងការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុ និងបច្ច្រកទ្រសនានាដើម្របីក្រលម្អប្រសិទ្ធភាពន្រការបញ្ជមនូ 
ទឹក និងការប្រើប្រ្រស់ទឹកក្នុងស្រ្រ។

យើងនឹងលើកយកបច្ច្រកទ្រសគ្រប់គ្រងទឹកមួយចំនួនសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ក្នងុគ្រសួារនិងស្រ្រចស្រពដំាំរួម 
ផ្រសំមកពិភាក្រសា និងប្រៀបធៀបដ្រលក្នងុនោះរួមាន អាងត្រងទឹកភ្លៀង ស្រះសហគមន៍ អណ្តងូស្នប់ ប្រព័ន្ធ
បូមទឹកដោយថមពលពន្លឺព្រះអាទិត្រយ និងខ្រយល់ និងបច្ច្រកទ្រសស្រ្រចស្រព ោយប្រព័ន្ធតំណក់ទឹក។

សាចក្តីសង្ខាប

មារៀនទី

៤

ជាវិធីសន្រសំសំច្រទឹក ហើយក៏មិនលើកទឹកចិត្តដល់កសិករ 
ក្នងុការប្រើប្រ្រស់ទឹកឱ្រយានប្រសិទ្ធភាពឡើយ។ 

បាារនបទទី១ ៖ បាព័ន្ធធារាសា្តដាលបនាសុាំៅ
នឹងការបាាបាលួអាកាសារតុ 

ដោយសារានការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា ទឹក 
ភ្លៀងនឹងធា្ល្រក់កាន់ត្រច្រើន ប៉ុន្ត្រទឹកភ្លៀងនឹងធា្ល្រក់នៅក្នុង 
រដូវវស្រសាដ្រលកាន់ត្រខ្លជីាងមុន (មើលម្ររៀនទី១)។គ្រនឹង 
ឃើញានព្រយុះភ្លៀងកាន់ត្រខា្ល្រំង និងានជំនន់កាន់ត្រធំផង 
ដ្ររ។ ប្រការន្រះនឹងបង្កដឱ្រយានការខូចខាតកាន់ត្រច្រើនដល់ 
ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត លើកល្រងត្រានការក្រលម្អលើទម្រង់ប្លង់ 
ន្រប្រព័ន្ធនោះ។

ទំនប់ទឹកត្រវូត្រានប្រព័ន្ធបង្ហៀរស្ទើរគ្រប់ករណីទំាងអស់ 
(ដូចនៅក្នងុរូបថតខាងក្រ្រម) ដើម្របីឱ្រយទឹកជំនន់ហូរកាត់ដោយ 
មិនធ្វើឱ្រយខូចខាតដល់ទំនប់។ ប្រព័ន្ធបង្ហៀរទឹកត្រវូាសនបង្កដើត 
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ឡើងដោយផ្អ្រកលើ ទំហំអតិបរាន្រទឹកជំនន់ដ្រលររពឹងថ
នឹងាននៅក្នងុលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុបច្ចបុ្របន្នន្រះ។ បុ៉ន្ត្រប្រព័ន្ធ 
បង្ហៀរទឹកអាចានអាយុកាលត្រឹម៥០ឆ្ន្រំឬច្រើនជាងន្រះ។ 
ក្រ្រយរយៈព្រល៥០ឆ្ន្រំ អាកាសធាតុអាចប្រ្រប្រួល។ តើ
យើងគួរត្រសាងសង់ប្រព័ន្ធបង្ហៀរទឹកធំជាងមុន ដើម្របីឱ្រយាន 
ទំហំធំគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់ររដោះទឹកជំនន់ដ្រលអាចកើតាន 
នៅក្រ្រយព្រលានការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុដ្ររឬទ្រ?

ការពិភាកេស. ៖. គុណសម្របត្តិ្ និងគុណវិបតិ្តន្រការសិក្រសាប្លង ់
សាងសង់ប្រព័ន្ធដោះទឹកសម្រ្រប់លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុនៅ 
ព្រលអនាគត។

ដោយសាររដូវវស្រសានឹងកាន់ត្រខ្លជីាងមុន កសិករកម្ពជុា 
នឹងពឹងផ្អ្រកកាន់ត្រខា្ល្រងំលើទឹកដ្រលាសនពីអាងដើម្របីស្រ្រចស្រព 
ដំាំរបស់ពួកគាត់។ ដូចដ្រលាសនឃើញនៅក្នងុម្ររៀនទី៣ 
ានវិធីសាស្រ្តពីរដើម្របីធ្វើឱ្រយានទឹកប្រើប្រ្រស់កាន់ត្រច្រើន 
ឡើង ៖

• បង្កដើនទំហំធនធានទឹកដោយសាងសង់អាងទឹកបន្ថ្រមទៀត
• ប្រើប្រ្រស់ទឹកក្នងុអាងឱ្រយកាន់ត្រានប្រសិទ្ធភាព ៖ ដំាស្រវូ

ាសនកាន់ត្រច្រើនក្នុងទឹកមួយឯកតា

អាងទឹកអូរកាសាន្តពាលមិនទាន់មានទំនប់បង្ហៀរ អាងទឹកអូរកាសាន្តពាលមានទំនប់បង្ហៀរ

១៥.	ផ្ទ្អាងកំពីងពួយក្នុងខ្ត្តាត់ដំបង	គឺប្ហ្ល	៤០០០ហិការ	ហើយផ្ទ្ដីស្្ចស្ពសរុបគឺ	ប្មាណ	៤៨០០	ហិការ។
១៦.	ដោយផ្អក្លើ	១២០០០	ម៣/ហ.ត	សម្្ប់ដំណំ	៣តោន/ហ.ត។
១៧.	ផ្អក្លើលទ្ធតផលន្កម្មវិធី	FAO-Cropwat	សម្្ប់ការដំាសូ្វកក្នងុប្ភ្ទដីមធ្យមក្នងុអាកាសធាតុកម្ពជុា។	ការាត់បង់ារមប្ទ្ាយ	គឺផ្អក្លើ	Indian	Practical	Civil	Engineer’s	

Handbook	។

មានតាទឹកបាមាណ៤០% ដាលបង្ហូរចាញពីអាង តាូវបានបាើបាាស់សាាចសាពសាូវ

ហាតុដូច្នាះបចា្ចកទាសដាលមានបាសិទ្ធភភាពក្នុងការបាើបាាស់ទឹក អាចមានបាសិទ្ធភភាពដូចការរសងសង់  

អាងថ្មីដារ។

ររភាយហួត ៥០០ម៣ (12.5%)

អាងទឹក ប្រាយ

ជ្រ្របច្រញពីប្រាយ ១០០០ម៣ 
(25%) ជ្រ្របច្រញពីស្រ្រ ៨០០ម៣ (20%)

ដីស្រ្រដាំស្រូវ ១៧០០ម៣ (42.5%)

កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិ សម្រ្រប់ការបន្រសុាំនឹងការប្រ្រប្រលួ 
អាកាសធាតុ (NAPA) និងផ្រនការដទ្រទៀតសម្រ្រប់ការ 
វិនិយោគលើការបន្រសុាំៅនឹងការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុ រួមាន 
ការសង់អាងថ្មីនិងសា្ត្ររអាងទឹកដ្រលានស្រ្រប់។ ប្រសិនបើ 
អាងទំាងន្រះ ត្រវូាសនសាងសង់ដោយជោគជ័យ វានឹងបង្កដើន 
ភាពធន់ របស់សហគមន៍មូលដា្ឋ្រនៅនឹងការប្រ្រប្រួល 
អាកាសធាតុ។ ទោះជាយ៉្រងាក៏ដោយគ្រឃើញានគុណ 
វិបតិ្តមួយចំនួនផងដ្ររក្នុងការសាងសង់អាងទឹក ៖ 

១. ការសាងសង់អាងានតម្ល្រថ្ល្រ។
២. ផ្ទ្រដីកម្ពជុាភាគច្រើនជាតំបន់ទំនាប ការសាងសង់អាងទឹក 

ត្រូវការផ្ទ្រដីធំ។ ឧទាហរណ៍ អាងស្ដុកទឹកនៅអូរក្រសាន្ត 
ានផ្ទ្រដីសរុបប្រាណ៥០ហ.ត។ យើងាសនគណនា 
នៅក្នងុម្ររៀនទី៣ ឃើញថផ្ទ្រដីសរុបដ្រលអាងនោះអាច 
ផ្តល់ទឹកស្រ្រចស្រព គឺានទំហំប្រាណ៥០ហ.ត។

 ដូច្ន្រះដើម្របីស្រ្រចស្រពដីស្រ្រមួយហិកតាយើងត្រូវការ
ប្រើប្រ្រស់ដី ១ហិកតាសម្រ្រប់បង្កដើតអាងទឹក។១៥

៣.   កន្លងមក ានកសិករមួយចំនួនាសនធ្វើស្រ្រនៅក្នុង 
ផ្ទ្រអាង។ យោងតាមច្របាប់ ផ្ទ្រអាងគឺជាដីរបស់រដ្ឋ ប៉ុន្ត្រ 
កសិករាសនធ្វើស្រ្រនៅទីន្រះយូរមកហើយ  ទោះបីជា 
កសិករពំុមានសិទ្ធិនៅលេើដីនោះក៏ដោយក៏ពួកគេអាច
អាស្រ័យផលដំាំពីអាងន្រះផងដ្ររ។

បេសិទ្ធធផលនេការបេើបេេស់ទឹក

ប្រសិទ្ធផលន្រការស្រ្រចស្រពានន័យថ បរិាណ 
ស្រូវដ្រលអាចដាំាសនដោយប្រើប្រ្រស់ទឹកមួយម៉្រត្រគូបឬ  
បរិាណទឹកដ្រលត្រូវការដើម្របីផលិតស្រូវមួយតោន។

បរិាណទឹកយកច្រញពីអាង ដើម្របីផលិតស្រូវ១៦ាសន 
មួយតោនគឺប្រហ្រល៤.០០០ម៣។ តើទឹកន្រះៅាខ្លះ?១៧

• បរិាណទឹកដ្រលស្រវូស្របូយ
កសម្រ្រប់ការលូតលាស ់៖  
១.៧០០ម៣

• ររហួតពីស្រ្រដោយផ្ទ្រល់ៅក្នុង
បរិយកាស ៖ ៥០០ម៣

• ជម្រ្របទឹកពីស្រ្រៅក្នុងដី ៖ 
៨០០ម៣

• ជម្រ្របទឹកពីប្រាយៅក្នុងដី 
៖ ១០០០ម៣
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ដូច្ន្រះ ស្រូវប្រើប្រ្រស់ទឹកប្រាណ ៤០% ន្រទឹកដ្រល 
យកច្រញពីអាងប៉ុណ្ណ្រះ។

ប្រាយមួយចំនួននៅក្នុងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅកម្ពុជា 
ានប្រសិទ្ធភាពទាបនៅឡើយ។ ប្រាយទំាងនោះសាងសង់ 
ពីដីដោយគា្ម្រនស្រទាប់ការពារជម្រ្របទឹក ដ្រលធ្វើឱ្រយទឹក 
យ៉្រងច្រើនត្រូវជ្រ្របចូលៅក្នុងដីវិញ។ នៅក្នុងឧទាហរណ៍ 
របស់យើង ២៥% ន្រទឹកក្នុងអាង ត្រូវាសត់បង់ៅវិញតាម 
រូបភាពន្រះ ប៉ុន្ត្រនៅក្នុងករណីខ្លះ ការាសត់បង់អាចាន 
រហូតដល់៥០% ឬច្រើនជាងន្រះ។

ប្រាយមួយចំនួនានទា្វ្ររទឹក ឬប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹក 
តិចតួច ដ្រលពិាសកក្នុងការគ្រប់គ្រងលំហូរទឹកនៅក្នុង 
ប្រាយ។ ប្រាយទាំងនោះានមុខងរដូចជា ក្របាល 
បិទ-បើកទឹក ដ្រលអាច <<បើកទាំងស្រុង>> ឬ <<បិទទាំង 
ស្រុង>>។ ប្រសិនបើកសិករអាចគ្រប់គ្រងលំហូរទឹកាសន  
ពួកគាត់អាចទទួលាសនទឹកក្នុងបរិាណត្រូវគា្ន្រនឹងតម្រូវការ 
របស់គាត់ពោល គឺពួកគាត់អាចប្រើប្រ្រស់ទឹកន្រះ កាន់ត្រាន 
ប្រសិទ្ធភាព។ ដូច្ន្រះពួកគាត់អាចធ្វើស្រ្រាសនកាន់ត្រច្រើន  
ដោយប្រើប្រ្រស់បរិាណទឹកដដ្រលន្រះ។

បច្ច្រកទ្រសនានា ដ្រលកសិករអនុវត្តដើម្របីក្រលម្អ 
ប្រសិទ្ធភាពន្រការប្រើប្រ្រស់ទឹករួមាន ៖

• ធ្វើស្រូវពង្រួសប្រើប្រ្រស់ទឹក២៥% តិចជាង។
• ការផ្ល្រស់វ្រនបញ្ចលូទឹកក្នងុស្រ្រ ៖ តម្កដល់ទឹកក្នងុស្រ្រទុក 

រហូតដល់ស្ងួត បនា្ទ្រប់មកបញ្ចូលទឹកឡើងវិញ។ វិធីន្រះ 
អាចប្រើប្រ្រស់ទឹកតិចជាងការតម្កដល់ទឹកក្នងុស្រ្រគ្រប់ព្រល។

• ការពង្រ្របដី ៖ ប្រសិនបើផ្ទ្រដីស្រ្រមិនាសនពង្រ្របស្មើល្អ 
ទ្រ កសិករអាចខ្ជមះខា្ជ្រយទឹកដោយសារពួកគាត់ត្រវូបញ្ចលូ 
ទឹកឱ្រយាសនច្រើនសម្រ្រប់ផ្រ្នកទួលដ្រលធ្វើឱ្រយផ្ន្រកទាបាន

ទឹកច្រើនព្រកលើសពីតម្រូវការ។
• ការប្តូររបៀបភ្ជមួរដី អាចកាត់បន្ថយការាសត់បង់ដោយសារ 

ជម្រ្របផងដ្ររ។

ទោះជាយ៉្រងាក៏ដោយ ពំុានវិធីាមួយក្នងុចំណម 
វិធីទំាងន្រះនឹងជួយសំច្រទឹកាសនឡើយ លើកល្រងត្រកសិករ 
អាចគ្រប់គ្រងបរិាណទឹកដ្រលពួកគាត់បញ្ចលូៅក្នងុស្រ្រ។

បើប្រៀបធៀបៅនឹងប្រាយដីតាមប្រព្រណី ប្រាយ 
ប្រតុងដូចនៅក្នុងរូបខាងលើានគុណសម្របតិ្តច្រើន ៖ 

• ពុំានការាសត់បង់ទឹកតាមជម្រ្របឡើយ (ប្រសិនបើ 
ប្រាយស្ថិតក្នុងសា្ថ្រនភាពល្អ)។

• ប្រាយមិនខូចខាតដោយសារការហូរច្រ្រះឡើយ។
• យើងអាចរចនាប្លង់បញ្ជមូនទឹកាសនលឿនក្នុងប្រាយ 

ប្រតុង នាំឱ្រយប្រាយមិនកកស្ទះដោយសារ 
កំណកល្របាប់ឡើយ។

• ថ្ល្រចំាយថ្រទាំប្រាយប្របន្រះានកម្រិតទាប។
• ប្រាយប្របន្រះត្រូវការទំហំដីតូចដោយវាានទំហំ 

ប្រហ្រល១ម ធៀបនឹង១០-២០ម សម្រ្រប់ប្រាយដី 
ដ្រលបញ្ជមូនទឹកដូចគា្ន្រន្រះ។

• យើងអាចបង្កដើតគំរូប្លង់ប្រាយប្របន្រះដោយងយស្រលួ 
កាត់ពីលើប្រាយដោះទឹកដ្រលអាចទុកឱ្រយចរន្តទឹកជំនន់ 
ហូរច្រញពីក្រ្រម ដោយមិនធ្វើឱ្រយខូចប្រាយន្រះឡើយ។

• រាល់ទា្វ្ររទឹក និងសំណង់គ្រប់គ្រងទឹក សម្រ្រប់ប្រាយ 
ន្រះ នឹងានទំហំតូចដោយសារវាត្រូវសង់តម្រូវៅនឹង 
ទំហំរបស់ប្រាយ។

ទោះជាយ៉្រងាក៏ដោយ ការសាងសង់ប្រាយប្រតុង 
ត្រូវចំាយច្រើនធៀបៅនឹងប្រាយដី។ ប្រាយប្រតុង  
ដូចរូបខាងលើអាចត្រូវចំាយប្រាណ៦០.០០០ដុលា្ល្ររ 

បាឡាយដីតាមបាបបុរាណនៅស្ទឹងផា ខាត្តកំពត បាឡាយបាតុងនៅអូរការសរ ខាត្តកាប

បច្ចាកទាសមួយសមាាប់ការសាាចសាពដាលមានបាសិទ្ធធាព ៖ បាាយបាតុង
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ក្នុងមួយគីឡូម៉្រត្រ។ ចំពោះប្រាយដី ការសាងសង់ 
ប្រវ្រងមួយគីឡូម៉្រត្រ ដើម្របីអាចបញ្ជមនូទឹកបរិាណដូចគា្ន្រន្រះ  
អាចានតម្ល្រទាបជាង ពោលគឺត្រឹមប្រាណ១០.០០០ ដុលា្ល្ររ 
ប៉ុណ្ណ្រះ។ ប្រសិនបើយើងរួមបញ្ចូលសំណង់គ្រប់គ្រង និង 
ទា្វ្ររទឹកសម្រ្រប់ប្រាយដី ថ្ល្រចំាយអាចានរហូតដល់  
២០.០០០ដុលា្ល្ររ/គ.ម ដូច្ន្រះប្រាយដីត្រវូចំាយប្រហ្រល 
មួយភាគបីន្រថ្ល្រសាងសង់ប្រាយប្រតុង។

ឧបាថប្រាយប្រតុងត្រវូស្រ្រចស្រពដីទំហំ៦០ហ.ត។ 
គ្រត្រូវការទឹក១០.០០០ម៣ ដើម្របីស្រ្រចស្រពដីស្រ្រ១ហ.ត 
ដូច្ន្រះបរិាណទឹកសរុបដ្រលត្រូវបញ្ជមូនតាមប្រាយគឺ  
៦០០.០០០ម៣ ក្នុងមួយឆ្ន្រំ។

នៅក្នុងប្រាយដីមួយ ទឹកប្រហ្រល២៥% នឹងត្រូវ 
ាសត់បង់តាមរយៈជម្រ្រប។ ដូច្ន្រះ បរិាណទឹកដ្រលយក 
ច្រញពីអាងអាចាន៨០០.០០០ម៣ ក្នុងមួយឆ្ន្រំពោលគឺទឹក 
ចំនួន ២០០.០០០ម៣ នឹងត្រូវាសត់បង់មុនហូរៅដល់ស្រ្រ។ 
យើងអាចនិយយថ ផលប្រយោជន៍ដ្រលាសនពីប្រាយ 
ប្រតុងគឺទឹក២០០.០០០ម៣ ក្នុងមួយឆ្ន្រំ។

តើទឹកន្រះថ្ល្រប៉ុនា្ម្រន? យើងអាចគណនាថ្ល្រទឹកន្រះជា 
ការទូទាត់ជាមួយប្រ្រក់កម្ចីដើម្របីសាងសង់ប្រាយប្រតុង  
ដ្រលត្រវូសងវិញនៅក្នងុអាយុកាលន្រប្រាយ (១៥ ឆ្ន្រ)ំ។

ការប្រើប្រ្រស់រូបមន្តររលោះ(ម្ររៀនទី ២)យើងរកឃើញ 
ថ ៖ 

A = P [ i +(1+i)N] / [(1+i)N-1)

• P = ៤០.០០០ ដុលា្ល្ររ 
(ថ្ល្របន្ថ្រមសម្រ្រប់សាងសង់ប្រាយប្រតុង) 

• i = ១២%
• N = ១៥ ឆ្ន្រំ
• A = ៥០.០១៤ ដុលា្ល្ររ

ដូច្ន្រះ ថ្ល្រទឹក១ម៣ ដ្រលសន្រសំសំច្រាសនគឺស្មើនឹង 
៥០.០១៤ដុលា្ល្ររ/២០០.០០០ = ០,២៥ដុលា្ល្ររ/ម៣។ ន្រះ 
ជាតួល្រខទាប បើប្រៀបធៀបនឹង <<ថ្ល្រទឹក>> ដ្រលយើងគណនា 
សម្រ្រប់ប្រភពទឹកខុសៗគា្ន្រ នៅក្នងុម្ររៀនទី២។ តាមពិតការ
គណនាន្រះមិនគិតបញ្ចលូផលប្រយោជន៍ផ្រស្រងទៀតពីប្រាយ 
ប្រតុងឡើយ។

ការបូមទឹក.និងការបង្ហូរបញ្ចូល

ប្រាយជាច្រើនត្រវូាសនសាងសង់ឡើងដ្រលអាចឱ្រយទឹក 
ហូរពីប្រាយដោយផ្ទ្រល់ៅក្នុងស្រ្រដោយកា្ល្រំងទំនាញ។ 
ដើម្របីធ្វើប្របន្រះាសន ទឹកនៅក្នុងប្រាយ ត្រូវានកម្ពស់ 
យ៉្រងហោច១០០ម.ម ខ្ពស់ជាងដីស្រ្រ។

ជាក់ស្ត្រង កសិករចង់ាសនប្រាយបង្ហូរបញ្ចូល ដោយ 
ពួកគ្រពុំចាំាសច់ប្រើប្រ្រស់ា៉្រសុីនបូមទឹក និងចំាយលើ 
តម្ល្រប្រ្រងឡើយ។

ទោះជាយ៉្រងាក៏ដោយបទពិសោធន៍នៅប្រទ្រសកម្ពជុា 
ាសនបង្ហ្រញថ ទោះជាកសិករព្រញចិត្តនឹងប្រព័ន្ធន្រះក៏ដោយ 
ក៏ពួកគ្រមិនចង់បង់ថ្ល្រ សម្រ្រប់ស្រវាស្រ្រចស្រពន្រះទ្រ។ 
ដោយពំុានប្រ្រក់សម្រ្រប់ថ្រទំាជាញឹកញាប់ប្រាយទំាងនោះ 
ត្រូវខូចខាតធន់ធ្ងរ និងមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ទឹកតាមកា្ល្រំងទំនាញ 
ាសនឡើយ។ ដូច្ន្រះ កសិករត្រូវប្រើប្រ្រស់ា៉្រសុីនបូមដើម្របី 
ស្រ្រចស្រពស្រ្ររបស់ខ្លួន។

ការសាងសង់ប្រាយបង្ហូរបញ្ចូលស្រ្រ ត្រូវចំាយ 
ខ្ពស់ និងត្រូវចំាយច្រើនដើម្របីថ្រទាំធៀបនឹងប្រាយបូម 
ដ្រលកសិករត្រូវចំាយប្រ្រក់ដើម្របីបូមទឹកដាក់ស្រ្រ។

តើបេព័ន្ធធមួយាបេសើរាង.៖.ការវិភាគថ្លេដើមធៀបនឹង.
ផលចំណេញ?

ឧទាហរណ៍មួយអំពីការគណនាផលចំណ្រញពីប្រព័ន្ធ
ប្រាយនីមួយៗានក្នុងតារាងខាងក្រ្រម ៖

ផ្អ្រកលើតួល្រខទំាងន្រះយើងអាចគណនាផលចំណ្រញ 
(ផលចំណូលរបស់កសិករ-ថ្ល្រចំាយលើការថ្រទាំនិងថ្ល្រ 
បូមទឹក) សម្រ្រប់ប្រាយនីមួយៗជារៀងរាល់ឆ្ន្រំ ៖

• បេឡាយបង្ហរូបញ្ចលូ.៖ (៥០ x ១០០) + (២០x៥០០) 
- ២.០០០= ១៣.៥០០ដុលា្ល្ររ/ឆ្ន្រំ

• បេឡាយបូម.៖.(៥០x១១០)+(២០x៥០០)-១០០-
(៥០x៤០)-(២០x៣០០)=៧.៤០០ដុលា្ល្ររ/ឆ្ន្រំ

ដូច្ន្រះ ការសាងសង់ប្រាយបង្ហូរបញ្ចូលត្រូវចំាយ 
ខ្ពស់ជាង បុ៉ន្ត្រផ្តល់ផលចំណ្រញច្រើនជាងសម្រ្រប់កសិករ។  
តើធ្វើប្របា យើងអាចដឹងថប្រាយមួយា <<ប្រសើរ 
ជាង>>?

បាឡាយបង្ហូរបញ្ចូល

បាឡាយបូម



ឯកសារបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីបាព័ន្ធធារាសាស្ត្ា ខ្នាតតូចធន់នឹងការបាាបាួលាកកាសារតុ 25

វិធីសាស្រ្តមួយដើម្របីដឹង គឺត្រូវប្រើបច្ច្រកទ្រសវិភាគ 
ថ្ល្រដើមធៀបនឹងផលចំណ្រញ ដ្រលហៅថ“អត្រ្រទាញ 
ចំណូលផ្ទ្រក្នុង” (IRR)។ វាគឺស្រដៀងគា្ន្រនឹងការគណនា 
ផលចំណ្រញប្រចំាឆ្ន្រពីំការវិនិយោគមួយផងដ្ររ។ យើងអាច 
គណនាអត្រ្រទាញចំណូលផ្ទ្រក្នងុ ដោយប្រើរូបមន្តក្នងុតារាង 
MS Excel១៨។ យើងបញ្ចូលថ្ល្រដើមន្រគម្រ្រង ជាតួល្រខ  
ដកនៅក្នងុឆ្ន្រសូំន្រយនិងផលចំណ្រញប្រចំាឆ្ន្រនំៅក្នងុឆ្ន្រនីំមួយៗ 
គិតពីឆ្ន្រំទី១ ដល់ឆ្ន្រំទី១៥។

ដូច្ន្រះការគណនាតាមវិធីន្រះ ប្រាយបូមផ្តល់ផល 
ចំណ្រញច្រើនជាងការវិនិយោគ ធៀបនឹងប្រាយបង្ហូរ 
បញ្ចូល។

ការពិភាកេស.៖ សូមផ្តល់យោបល់លើរបកគំហើញ។ តើប្រាយ 
នីមួយៗអាចានគុណសម្របត្ត ិនិងគុណវិបត្តអិ្វីខ្លះ?

ផ្នាកទី ៤.២ ៖ បច្ចាកទាសគាប់គាងទឹក 
បាើបាាស់ក្នុជងគាសួារោយសហគមន៍
គោលបំណង
១. សហគមន៍ានបច្ច្រកទ្រសគ្រប់គ្រងទឹកមួយចំនួន។  

បច្ច្រកទ្រសខ្លះថ្មី និងខ្លះទៀតត្រូវាសនប្រើប្រ្រស់ជាទូៅ 
រួចមកហើយ។

២.  បច្ច្រកទ្រសទំាងអស់ន្រះានផលប្រយោជន៍ខ្លះៗសម្រ្រប់ 
ការប្រើប្រ្រស់។ ទោះជាយ៉្រងាក៏ដោយយើងត្រវូគិតអំពី 
ចំាយ និងភាពសមស្របន្រការប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកទ្រស
ទំាងនោះ។

៣. កសិករនឹងមិនទទួលយកបច្ច្រកទ្រសាមួយឡើយ  
ប្រសិនបើពួកគាត់ត្រវូចំាយប្រ្រក់ច្រើនពោលគឺប្រសិនបើ 
ថ្ល្រទឹកដ្រលាសនពីការប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកទ្រសថ្មីនោះខ្ពស់ 
ជាងថ្ល្រទឹកដ្រលាសនមកពីការប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកទ្រសចាស់។

ខ្លមឹសារនាមារៀន
ប្រធានបទទី ១៖ តើវិធានការបន្រសុាំដោយសហគមន៍

ានន័យដូចម្ត្រច?

យើងនឹងពិនិត្រយមើលបច្ច្រកទ្រសមួយចំនួន ដូចជាអាង 
ត្រងទឹកភ្លៀង ស្រះសហគមន៍ អណ្តូងស្នប់ ប្រព័ន្ធបូមទឹក 
ដោយថមពលពន្លពឺ្រះអាទិត្រយ និងខ្រយល់ និងបច្ច្រកទ្រស
ស្រ្រចស្រពដោយប្រព័ន្ធដំណក់ទឹក ដ្រលយើងអាចហៅថ 
<<វិធានការបន្រសុាំដោយសហគមន>>។ វិធានការទំាងន្រះ ជា 
បច្ច្រកទ្រសសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងទឹកខា្ន្រតតូចដោយបុរស  ស្រ្តី 
គ្រួសារ និងសហគមន៍មូលដា្ឋ្រន។ យើងនឹងឃើញថ ជា 
ទូៅបច្ច្រកទ្រសទាំងន្រះ មិនសមស្របសម្រ្រប់ការស្រ្រច
ស្រពស្រ្រទ្រ ដោយសារវាានទំហំតូច ឬតម្ល្រខ្ពស់។ ប៉ុន្ត្រ  
វាជាផ្ន្រកសំខាន់មួយន្រការកសាងភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ 
ប្រសិនបើវាត្រវូាសនប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់គោលបំណងសមស្រប។

យើងនឹងពិនិត្រយមើលបច្ច្រកទ្រសមួយចំនួន និងប្រៀបធៀប 
តម្ល្រប្រើប្រ្រស់ដោយគណនា <<តម្ល្រទឹក>> ដ្រលាសនពី 
បច្ច្រកទ្រសនីមួយៗ។

បរិយាយ បេឡាយបង្ហូរបញ្ចូល បេឡាយបូម

ថ្ល្រសាងសង់ (១គ.ម) ២០.០០០ដុលា្ល្ររ ៧.៥០០ដុលា្ល្ររ/ហ.ត

ថ្ល្រថ្រទាំ (១គ.ម/១ឆ្ន្រំ) ២.០០០ដុលា្ល្ររ ១០០ដុលា្ល្ររ/ហ.ត

ទំហំដីស្រ្រចស្រពនៅរដូវវស្រសា ៥០ហ.ត ៥០ហ.ត

ទំហំដីស្រ្រចស្រពនៅរដូវប្រ្រំង ២០ហ.ត ២០ហ.ត

ផលចំណូលសម្រ្រប់កសិករនៅរដូវវស្រសា ១១០ដុលា្ល្ររ/ហ.ត ១១០ដុលា្ល្ររ/ហ.ត

ផលចំណូលសម្រ្រប់កសិករនៅរដូវប្រ្រំង ៥០០ដុលា្ល្ររ/ហ.ត ៥០០ដុលា្ល្ររ/ហ.ត

ថ្ល្រចំាយលើការបូមទឹកសម្រ្រប់ស្រូវវស្រសា ០ ៤០ដុលា្ល្ររ/ហ.ត

ថ្ល្រចំាយលើការបូមទឹកសម្រ្រប់ស្រូវប្រ្រំង ០ ៣០០ដុលា្ល្ររ/ហ.ត

តើបេព័ន្ធធមួយាបេសើរាង.៖.ការវិភាគថ្លេដើមធៀបនឹងផលចំណេញ?

ឆ្នេំ ០ ១ ២ ៣ ... ១៥ IRR

ប្រាយបង្ហូរបញ្ចូល -២០.០០០ ១៣.៥០០ ១៣.៥០០ ១៣.៥០០ ១៣.៥០០ ១៣.៥០០ ៦៧.៥%

ប្រាយបូម - ៧.៥០០ ៧.៤០០ ៧.៤០០ ៧.៤០០ ៧.៤០០ ៧.៤០០ ៩៨.៦%

តើបេព័ន្ធធមួយាបេសើរាង.៖.ការវិភាគថ្លេដើមធៀបនឹងផលចំណេញ?

១៨.	រូបមន្តក្នុង	Excel	សម្្ប់	IRR	គឺ	=	IRR	(MyRange)។	MyRange	គឺផលចំណ្ញសរុបក្នុងឆ្ន្ំនីមួយៗក្នុងវដ្តគម្្ង។	យ៉្ងហោចណស់	តម្ល្មួយរបស់	MyRange	
(ជាទូៅកនៅឆ្ន្ំដំបូង	នៅព្លប្្ក់ដើមទុនត្ូវានកាត់រំលោះ)	ត្ងត្មានតម្ល្អវិជ្ជមមាន។	
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យើងនឹងពិនិតេយមើលបេភពទឹកតូចៗ.ចំនួន២.៖

១. ស្រះសហគមន៍
២. អាងត្រងទឹកភ្លៀង

យើងនឹងពិនិត្រយមើលបច្ច្រកទ្រសថ្មី២ប្រភ្រទសម្រ្រប់ 
ការបូមទឹក។

៣. ប្រព័ន្ធបូមទឹកដោយថមពលខ្រយល់
៤. ប្រព័ន្ធបូមទឹកដោយថមពលពន្លឺព្រះអាទិត្រយ

យើងនឹងពិនិត្រយមើលបច្ច្រកទ្រស <<ចាស់>> មួយផង 
ដ្ររ គឺការបូមទឹកដោយប្រើប្រ្រស់ា៉្រសីុនបូមទឹក និងពិនិត្រយមើល 
ថតើានវិធីសាស្រ្តាដ្រលអាចធ្វើឱ្រយានប្រសិទ្ធភាព   
ជាងមុនដ្ររឬទ្រ?

១..សេះសហគមន៍

ស្រះគឺជាបច្ច្រកទ្រសធម្មតាមួយនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា។  
កន្លងមកគ្រប្រើប្រ្រស់ស្រះសម្រ្រប់គោលបំណងខុសៗគា្ន្រ៖

• ប្រភពផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងគ្រួសារ
• ទឹកសម្រ្រប់សត្វ
• ទឹកសម្រ្រប់ស្រ្រចដំាំ
• ទឹកសម្រ្រប់ចិញ្ចឹមត្រី

 ស្រះមិនម្រនជាជម្រើសល្អសម្រ្រប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកប្រើប្រ្រស់ 
ក្នងុគ្រសួារឡើយ ដោយសារវាងយកខ្វក់។ ក៏បុ៉ន្ត្រ វាអាចាន 
ប្រយោជន៍ជាប្រភពទឹកសម្រ្រប់ស្រ្រចដំាំ ឬចិញ្ចឹមត្រី។

តើសេះអាចផ្តល់ទឹកបានប៉ុនា្មេន?

វិធីសាស្រ្តងយបំផុតក្នុងការគណនាបរិាណទឹកគឺត្រូវ 

សន្មត់ថ ស្រះនោះានទឹកព្រញនៅចុងរដូវវស្រសា។ បរិាណ 
ទឹកប្រហ្រលពាក់កា្ត្រលនៅក្នងុស្រះនឹងត្រវូាសត់បង់តាមរយៈ 
ជម្រ្របៅក្នងុដីនិងររហួតដោយពំុទាន់គិតទឹកភ្លៀងដ្រលអាច 
ធា្ល្រក់ចូលក្នុងស្រះនៅរដូវប្រ្រំង។

ដូច្ន្រះ ជារៀងរាល់ឆ្ន្រំ ទឹកដ្រលអាចប្រើប្រ្រស់ាសនាន 
ប្រហ្រលពាក់កា្ត្រលន្រចំណុះស្រះ។

ឧបាថ ទឹកស្រះន្រះត្រវូាសនប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់ស្រ្រច 
បន្ល្រ។  ដោយប្រើប្រ្រស់តួល្រខាស៉្រន់សា្ម្រនដូចាននៅក្នុង 
ម្ររៀនទី៣ សួនដំាំមួយដាំបន្ល្របីដងនៅក្នុងរដូវប្រ្រំង  
នឹងត្រវូការទឹកប្រាណ៧.៥០០ម៣/ហ.ត ឬ ០,៧៥ម៣/ម២។

ផ្អ្រកតាមការគណនាន្រះ តារាងខាងក្រ្រមបង្ហ្រញពីទំហំ 
សួនបន្ល្រដ្រលអាចស្រ្រចដោយប្រើទឹកពីស្រះទំហំខុសគា្ន្រ។ 

ដូច្ន្រះ ការជីកស្រះមួយដ្រលចំាយប្រាណ១០០ដុលា្ល្ររ 
នឹងផ្តល់ទឹកគ្រប់គ្រ្រន់ សម្រ្រប់សួនបន្ល្រតូចមួយដ្រលអាច 
ផ្គត់ផ្គង់សម្រ្រប់ការបរិភោគនៅក្នុងគ្រួសារ។ ស្រះធំដ្រល 
ត្រូវចំាយ ៣.០០០ ដុលា្ល្ររ នឹងផ្តល់ទឹកគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់ 
សួនបន្ល្រដំាលក់ដ្រលានទំហំ០,១៥ហ.ត ឬសម្រ្រប់ផ្គត់ផ្គង់ 
ការបរិភោគដល់៥០គ្រួសារ។

តាមការគណនាន្រះដ្ររស្រះមួយដ្រលផ្តល់ទឹកគ្រប់គ្រ្រន់ 
សម្រ្រប់ស្រ្រទំហំ០,៥ហ.ត (ត្រូវការទឹក៦.០០០ម៣)  
ប្រហ្រលជាត្រូវានចំណុះ ៨០ម x ៤០ម x ៥ម និងអាច 
ត្រូវចំាយប្រាណ១០.០០០ដុលា្ល្ររ។ ការវិនិយោគ 
ន្រះ គឺប្រាណ២០.០០០ដុលា្ល្ររ ឬប្រហ្រល១០ដងក្នងុផ្ទ្រដី 
មួយហិកតា ដ្រលក្រសួងធនធានទឹកាសនាស៉្រន់ប្រាណ 
សម្រ្រប់គម្រ្រងធារាសាស្រ្ត។១៩ 

ការបាត់បង់តាមរយៈរំហួត

ទឹកបេមាណ៥០%សមេេប់បេើបេេស់

ការបាត់បង់ទឹកតាមរយៈជមេេប

១៩.	ក្សួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម	ប្ើការា៉្ន់ស្ម្នថវិកាប្ហ្ល	១៥០០	ៅក	២០០០ដុលា្ល្រ	សម្្ប់ស្ត្រប្ព័ន្ធតធាាសស្ត្មួយហិការ។
	 	ប្ភព៖	រាយការណ៍ចំណយសធារណៈសម្្ប់វិស័យកសិកម្ម	ធាាសស្្ត	និងផ្លូវជនបទ	របស់ធនាគារពិភពលោក	២០១១
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ការតេងទឹកភ្លៀង

ការត្រងទឹកភ្លៀងានន័យថជាការត្រងយក និងតម្កដល់ 
ទឹកទុក។ ានបច្ច្រកទ្រសជាច្រើនដ្រលាសនប្រើប្រ្រស់នៅជំុវិញ 
ពិភពលោក បុ៉ន្ត្របច្ច្រកទ្រសមួយដ្រលនិយមនៅប្រទ្រសកម្ពជុា 
គឺការត្រងទឹកភ្លៀងពីដំបូលផ្ទះ។ ទឹកភ្លៀងដ្រលធា្ល្រក់លើដំបូល 
ផ្ទះត្រូវាសនត្រង និងរក្រសាទុកនៅក្នុងពាង ឬអាង។

គ្រួសារជាច្រើននៅកម្ពុជាប្រើប្រ្រស់វិធីត្រងទឹកភ្លៀង។  
ទោះជាយ៉្រងាក៏ដោយ ថ្ល្រចំាយចំបងលើប្រព័ន្ធន្រះគឺ  
ថ្ល្រអាងដើម្របីស្តុកទឹក។ អាស្រ័យហ្រតុន្រះ ានត្រគ្រួសារ 
មួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណ្រះដ្រលបង្កដើតប្រព័ន្ធន្រះ ដ្រលអាចផ្តល់ 

ទឹកសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ព្រញមួយរដូវប្រ្រំង។

តើគេួសារនីមួយៗតេូវការអាងទំហំប៉ុនា្មេន.ដើមេបីអាចរកេសទឹក.
ទុកបេើបានពេញមួយរដូវបេេំង?

ប្រសិនបើយើងគណនាសម្រ្រប់គ្រួសារមួយដ្រលាន 
សាជិក ៥រូប យើងអាចសន្មតថការប្រើប្រ្រស់ទឹកសម្រ្រប់ 
តម្រវូការនៅក្នងុគ្រសួារ គឺប្រហ្រល១០០លីត្រក្នងុ១ថ្ង្រ២២។  
ដូច្ន្រះសម្រ្រប់រយៈព្រល៦ខ្រន្ររដូវប្រ្រងំ (ខ្រវិច្ឆកិា-ម្រសា)  
ពួកគ្រនឹងប្រើប្រ្រស់ទឹកប្រាណ១៨.០០០លីត្រ។ 

ពួកគ្រប្រហ្រលមិនចំាាសច់ត្រវូការអាងដ្រលានចំណុះ  
១៨.០០០លីត្រទ្រដោយសារអាចានភ្លៀងធា្ល្រក់ខ្លះៗនៅ 
ក្នុងរដូវប្រ្រំង។ អាងមួយដ្រលានចំណុះ១០.០០០លីត្រ អាច 
គ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់គ្រួសារមួយន្រះប្រើប្រ្រស់ព្រញមួយឆ្ន្រំ។

ទោះជាយ៉្រងាក៏ដោយ អាងចំណុះ ១០.០០០លីត្រ 
មិនម្រនថោកទ្រ។ អាងប្រតុងមួយដ្រលានចំណុះដូចគា្ន្រន្រះ  
អាចានតម្ល្រប្រាណ១.០០០ដុលា្ល្ររ ចំណ្រកធុងាស្ល្រស្ទកិ 
ដ្រលានចំណុះ ១០.០០០លីត្រ ថ្ល្រប្រហ្រល ១.២០០ដុលា្ល្ររ។

សម្រ្រប់ការស្រ្រចបន្ល្រ តាមធម្មតាជីកស្រះទឹកមួយ 
ចំាយតិចជាងការតម្លើងអាងត្រងទឹកភ្លៀង ។

បណ្តេយ..
ម

ទទឹង..
ម

ជមេេ..
ម

ចំណុះ
ម៣

ទឹកបេើបេេស់
ម៣

ទំហំសួន២០.
ម២

ឧទាហរណ៍ តម្លេ.
បា៉េន់សា្មេន២១.

(ដុល្លេរអាមេរិក)  

១០ ៥ ២ ៥០,៦៧ ២៥,៣៣ ១៩,០០ ៤ម x ៥ម ១០០,០០

២០ ១០ ៣ ៣៦៦,០០ ១៨៣,០០ ១៣៧,២៥ ១២ម x ១២ម ៥០០,០០

៥០ ២៥ ៤ ៣.៨៨៥,៣៣ ១.៩៤២,៦៧ ១.៤៥៧,០០ ១៥ម x ១០០ម ៣,០០០.០០

ទំហំបេហាក់បេហេលនេសេះ.និងថ្លេចំាយលើសេះ

២០.	សួនបន្ល្ដ្លអាចស្្ចស្ពពីស្ះាន	គឺផ្អ្កលើតម្ូវការនៅរដូវប្្ំងប្មាណ	៧៥០០០ម៣/ហ.ត	ឬ	៧៥០លីត្/ម២។
	 សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធតអំពីារាងការប្ើប្្ស់ទឹក។
២១.	តម្ល្ផ្អ្កលើទិន្នន័យន្ការជីកស្ះ	ពីទិន្នន័យអនុវត្តគម្្ងរបស់មូលនិធិឃុំសង្ក្ត់
២២.	សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធតារាងទិន្នន័យការប្ើប្្ស់ទឹក
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បេព័ន្ធធបូមទឹកដោយថមពលខេយល់

ប្រព័ន្ធបូមទឹកប្រើដោយថមពលខ្រយល់ត្រវូាសនប្រើប្រ្រស់ 
នៅក្នុងប្រទ្រសជាច្រើនខុសៗគា្ន្រក្នុងពិភពលោក ដូចជា ក្នុង 
ប្រទ្រសចិន និងហូឡង់ ហើយនៅក្នុងព្រលថ្មីៗន្រះ ក៏ាន 
នៅសហរដ្ឋអាម្ររិកផងដ្ររ។ ទោះជាយ៉្រងាក៏ដោយ មិន 
ានការប្រើប្រ្រស់ជាទូៅឡើយនៅប្រទ្រសកម្ពជុាដោយសារ 
ប្រទ្រសកម្ពុជាមិនម្រនជាប្រទ្រសដ្រលានខ្រយល់បក់ខា្ល្រំង 
ឡើយ។

ថ្មីៗ ន្រះ ក្រមុហុ៊នខ្លះ និងអង្គការមិនម្រនរដា្ឋ្រភិាសលមួយ 
ចំនួនាសនព្រយាយមណ្រនំាឱ្រយប្រើប្រ្រស់ស្នប់ដើរដោយកា្ល្រំង 
ខ្រយល់នៅកម្ពុជា។ ផលប្រយោជន៍ន្រស្នប់ដើរដោយកា្ល្រំង 
ខ្រយល់ាសនបង្ហ្រញយ៉្រងច្របាស់ថជាបច្ច្រកទ្រសសាមញ្ញ និង 
ជាប្រភពថមពលាសនដោយឥតគិតថ្ល្រ។ ការប្រើប្រ្រស់រូបមន្ត 
ស្តង់ដា (ពីគ្រហទំព័ររបស់អង្គការ FAO២៣) និងទិន្នន័យ 
ល្របឿនខ្រយល់ពី NASA២៤ យើងអាចគណនាប្រហាក់ប្រហ្រល 
គា្ន្រន្រះ អំពីបរិាណទឹកដ្រលស្នប់ដើរដោយកា្ល្រងំខ្រយល់អាច 
បូមាសននៅក្នងុទីតំាងសមស្របភាគខាងជើងន្រប្រទ្រសកម្ពជុា 
ដ្រលអាចបូមទឹកពីក្នងុអណ្តងូដ្រលានជម្រ្រ៥ម្រត៉្រ នៅក្នងុ 
រយៈព្រលមួយឆ្ន្រំ។

យើងអាចឃើញថ ក្នងុខ្រដ្រលានខ្រយល់តិចយើងទទួល 
ាសនទិន្នផលតិចហើយរយៈព្រលន្រះ គឺស្ថិតក្នុងរដូវវស្រសា 
ដ្រលពំុត្រវូការបូមទឹក។ ផ្អ្រកតាមការគណនាន្រះស្នប់ខ្រយល ់
ដ្រលានអង្កដត់ផ្ចិត៤ម ប្រហ្រលជាអាចផ្តល់ទឹកគ្រប់គ្រ្រន ់
សម្រ្រប់សួនបន្ល្រដ្រលានទំហំ០,៧៥ហ.ត។

បុ៉ន្ត្រ បរិាណទឹកដ្រលបូមាសនសរុបក្នងុមួយឆ្ន្រ ំមិនម្រន 
ជាតួល្រខសំខាន់ត្រមួយគត់ឡើយ។ សម្រ្រប់អ្នកដាំបន្ល្រ  
គាត់ត្រូវានទឹកជារៀងរាល់ថ្ង្រ មិនម្រនត្រឹមត្រនៅថ្ង្រដ្រល 
ានខ្រយល់បក់នោះទ្រ។ ដោយសារនៅប្រទ្រសកម្ពុជាាន 
ខ្រយល់បក់មិនទៀងទាត់ប្រព័ន្ធន្រះនឹងត្រវូការអាងមួយដ្រលាន 
ទំហំគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់រក្រសាទឹកទុករយៈព្រលជាច្រើនថ្ង្រ។

សម្រ្រប់សួនបន្ល្រដ្រលានទំហំ០,៧៥ហ.ត គ្រត្រវូការ 
អាងទឹកចំណុះ១០០ម៣ ដើម្របីរក្រសាទឹកទុកសម្រ្រប់ស្រ្រចស្រព 
រយៈព្រល៤ថ្ង្រ (សន្មត់ថានផ្ទ្រដីដាំបន្ល្រត្រឹមត្រ ០,៥ហ.ត 
ទ្រដ្រលត្រូវការស្រ្រចស្រពក្នុងថ្ង្រនីមួយៗ។ ដូច្ន្រះទឹកដ្រល 
ត្រូវការគឺប្រាណ២៥ម៣ក្នុងមួយថ្ង្រ)។  

២៣.	http://www.fao.org/docrep/010/ah810e/AH810E00.htm	
២៤.	http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/
២៥.	តម្ល្ស្នប់បូមដោយថាមពលខ្យល់គឺយការម	CDI	និងតម្ល្ដទ្ទៀតគឺជាតម្ល្ស្ម្ន
២៦.	http://cambodia.picosol.nl/en/solar-pump-system-layout			

លទ្ធធផលរំពឹងទុកបេាំខេពីបេព័ន្ធធបូមទឹកដោយខេយល់.២៦

លទ្ធភផលនាស្នប់ខាយល់ដាលមានអង្កត់ផ្ចតិ ៤ម និងកង្ហារដាលមានអង្កត់ផ្ចតិ  
៧ម ដាលបូមនៅភាគខាងជើងនាបាទាសកម្ពជុា។ បាសិទ្ធភភិាពនាទឹកភ្លៀង 
តាវូបានគណនសមាាប់សួនបន្លាដាលមានទំហំ ០,៥ហ.ត

១១១១      ១១១១១១         ១១១១     ១១១១   ១១១១   ១១១១១១     ១១១១១១   ១១១១    ១១១១១      ១១១១      ១១១១១១១១       ១១១១

១១១១១១១១១១១១១ ១១១១១១១១ (១,១១១.១)

លទ្ឋផលប្រចាំខ្រដ្រលររពឹងទុកថាសនពីប្រព័ន្ធបូមទឹកដោយខ្រយល់

ល
ទ្ធផ

ល
(ម

៣
/ខ

្រ)

ថ្លេតម្លើងស្នប់ខេយល់២៥

បរិកា្ខេរ តម្លេបា៉េន់សា្មេន.
(ដុល្លេរអាមេរិក)

ស្នប់ខ្រយល់ដ្រលានអង្កដត់ផ្ចិត៤ម  ១.៨០០

អណ្តូង  ៥០០

អាងចំណុះ១០០ម៣  ៣.២៥០

ផ្រស្រងៗ ៧៥០

សរុប $ ៦.៣០០
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អាងមួយ ដ្រលានចំណុះ១០០ម៣គឺានតម្ល្រថ្ល្រ 
ដ្រលជាផ្ន្រកថ្ល្រជាងគ្រ នៅក្នុង ប្រព័ន្ធន្រះដូចានបង្ហ្រញ 
នៅក្នុងតារាងខាងក្រ្រម។ 

បេព័ន្ធធបូមទឹកដោយថមពលពេះអាទិតេយ

ប្រព័ន្ធបូមទឹកដោយថមពលព្រះអាទិត្រយគឺជាបច្ច្រកទ្រស 
ថ្មីជាងប្រព័ន្ធបូមទឹកប្រើថមពលខ្រយល់ដោយសារវាពឹងផ្អ្រក 
លើផ្ទ្រងំស្របូពន្លពឺ្រះអាទិត្រយជាប្រភពថមពល។ វាគឺជាស្នប់ 
ដើរដោយអគ្គសិនីបុ៉ន្ត្រវាជាប្រភ្រទស្នប់ពិស្រសមួយ ដោយ
សារថមពលរបស់វាានភាពប្រ្រប្រួល។

ធៀបនឹងប្រព័ន្ធបូមទឹកដោយកា្ល្រងំខ្រយល់ ប្រព័ន្ធបូមទឹក 
ដោយថមពលពន្លពឺ្រះអាទិត្រយានអត្ថប្រយោជន៍ខា្ល្រងំនៅក្នងុ  
ប្រទ្រសកម្ពជុា ពោលគឺពន្លពឺ្រះអាទិត្រយានភាពទៀងទាត់ជាង 
ខ្រយល់។ ដូច្ន្រះប្រព័ន្ធបូមទឹកដោយថមពលព្រះអាទិត្រយមិន 
ត្រវូការអាងធំ ដូចក្នងុករណីប្រព័ន្ធបូមទឹកដោយថមពលខ្រយល់ 
ឡើយ។

ដូចក្នងុករណី ប្រព័ន្ធបូមទឹកដោយថមពលខ្រយល់ផងដ្ររ 
ប្រព័ន្ធបូមទឹកដោយថមពលពន្លឺព្រះអាទិត្រយអាចត្រូវចំាយ 
ខ្ពស់ ៖

ចូរកត់សា្គ្រល់ថ ក្រ្រពីប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់សួនបន្ល្រ 
ប្រព័ន្ធបូមទឹកដោយថមពលពន្លពឺ្រះអាទិត្រយឬថមពលខ្រយល់ 
ក៏អាចប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកតាមផ្ទះនៅក្នងុភូមិផងដ្ររ។ 
ជំនួសឱ្រយការជីកអណ្តងូច្រើននៅកន្ល្រងខុសៗគា្ន្រក្នងុភូមិដើម្របី 
ឱ្រយប្រជាជនានទឹកនៅក្រប្ររផ្ទះ គ្រអាចជីកអណ្តងូមួយបំពាក់ 
ដោយប្រព័ន្ធបូមទឹកដោយថមពលខ្រយល់ឬថមពលពន្លពឺ្រះអាទិត្រយ 
ជាមួយនឹងអាងទឹកមួយនៅទីខ្ពស់ និងប្រព័ន្ធទុយយោបង្ហរូទឹក 
ៅតាមផ្ទះនីមួយៗនៅក្នុងភូមិ។

លំហាត់ាកាុម ៖ ការគណនាថ្លាទឹក

ក្រមុនីមួយៗនឹងគណនាអត្រ្រទាញចំណូលផ្ទ្រក្នងុ (IRR) 

សម្រ្រប់បច្ច្រកទ្រសដូចតៅ ៖ 
បាព័ន្ធភបូមទឹកដោយថាមពលពន្លពឺាះអាទិតាយ នៅឃំុទឹកកាហម ខាត្តពាះវិហារ

បន្ទះសូា

អាងស្តុកទឹក

រ៉ូប៊ីន្រទឹក

កម្ពស់ទឹក

ម៉ូទ័របូម

ផ្រ្នកត្រួតពិនិត្រយ បោ៉្រលទឹក

(ដ្រយាក្រ្រមាសនពីគ្រហទំព័រវ្របសាយ Picosol)31

គំនូសបំព្រញួប្រព័ន្ធ

ថ្លេតម្លើងបេព័ន្ធធបូមទឹកដោយពន្លពឺេះអាទិតេយ

បរិកា្ខេរ តម្លេបា៉េន់សា្មេន.
(ដុល្លេរអាមេរិក)

ផ្ទ្រំងសូា៣០០Wp ១.៨០០

ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្រយ  ២០០

អណ្តូង  ១៥០០

អាងចំណុះ៥ម៣  ១.០០០

ម៉ូទ័របូមទឹក  ១.០០០

ផ្រស្រងៗ ១.០០០

សរុប ៦.៥០០
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• ស្រះ
• ការត្រងទឹកភ្លៀង
• ប្រព័ន្ធបូមទឹកដោយថមពលខ្រយល់
• ប្រព័ន្ធបូមទឹកដោយថមពលព្រះអាទិត្រយ

(ទិន្នន័យបន្ថ្រមទៀតសម្រ្រប់ការគណនា នឹងផ្តល់ជូន 
នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ២)

បច្ចាកទាសចាស់ ៖ មា៉ាសុីនបូមទឹកបាើបាាងម៉ាាហាស៊ូត

<<តម្ល្រទឹក>> ច្រញពីបច្ច្រកទ្រសាមួយដ្រលយើងទើប 
ាសនសិក្រសារួមាន ស្រះ ការត្រងទឹកភ្លៀង ប្រព័ន្ធបូមទឹកដោយ 
ថមពលខ្រយល់ និងថមពលពន្លឺព្រះអាទិត្រយ គឺនៅានតម្ល្រ 
ថ្ល្រ បើប្រៀបធៀបនឹងការបូមទឹកពីទន្ល្រឬអណ្តូងដោយប្រើ 
ប្រ្រស់ា៉្រសុីនប្រ្រងា៉្រហ្រស៊ូត។

អាស្រ័យហ្រតុន្រះ ការររពឹងថកសិករកម្ពុជាធ្វើការ 
វិនិយោគប្រ្រក់ផ្ទ្រល់ខ្លនួលើា៉្រសីុនបូមទឹកដោយថមពលខ្រយល់  
ឬថមពលពន្លពឺ្រះអាទិត្រយនៅក្នងុអនាគតខ្លខីាងមុខន្រះពំុអាច 
ៅរួចឡើយ។ ពួកគាត់នឹងប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកទ្រសន្រះ ប្រសិន 
ានអ្នកដទ្រច្រញថ្ល្រវិនិយោគដំបូង។ ពួកគាត់នឹងមិនទិញ 
ដោយថវិកាខ្លួនឯងឡើយ។

ា៉្រសុីនបូមទឹកប្រើប្រ្រងា៉្រហ្រស៊ូត ានគុណសម្របត្តិអាច 
ឱ្រយកសិករបំលាស់ពីកន្ល្រងមួយៅកន្ល្រងមួយផ្រស្រងទៀតាសន  
និងអាចបើក ឬបិទនៅព្រលាដ្រលពួកគាត់ត្រវូការ។ ពួកគាត់ 

ការបង្កដើនប្រសិទ្ធភាពប្រើប្រ្រស់ប្រ្រង១០%ន្រា៉្រសីុនបូមទឹកប្រើា៉្រហ្រស៊ូតដ្រលធា្ល្រប់បូមទឹក៣០,០០០ម៣ក្នុង១ឆ្ន្រំអាច 
សន្រសំប្រ្រងាសន៧៥លីត្រ និងកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិក ាសនប្រាណ២០០គីទ្របូក្រ្រម។ កសិករអាច 
សន្រសំប្រ្រក់ាសនប្រហ្រល១០០ដុលា្ល្ររក្នុង១ឆ្ន្រំៅលើថ្ល្រប្រ្រង។ ចំនួនន្រះវាប្រហាក់ប្រហ្រលៅនឹងប្រ្រក់សន្រសំដ្រល 
កសិករទទួលាសន ប្រសិនពួកគ្រតម្លើងស្នប់ប្រើខ្រយល់ឬពន្លឺព្រះអាទិត្រយសម្រ្រប់បូមទឹកដាក់ស្រ្រ។

២៧.	ផ្អ្កលើទិន្នន័យប្មូលនៅឃុំបុសលាវ	ខ្ត្តក្ច្ះ	ក្នុងខ្មិនា	២០១១	និងារមការគណនាប្សិទ្ធតភាពស្តង់ដាររបស់មា៉្សុីនបូមទឹក។

មិនចាំាសច់រង់ចាំឱ្រយានខ្រយល់បក់ ឬពន្លឺព្រះអាទិត្រយឡើយ។

ទោះជាយ៉្រងាក៏ដោយា៉្រសុីនប្រើប្រ្រងា៉្រហ្រស៊ូតជា 
បច្ច្រកទ្រសមិន <<សា្អ្រត>> ដោយវាដំណើរការដោយដុត 
ប្រ្រងា៉្រហ្រសូ៊ត ដ្រលបំភាយឧស្មន័កាបូនិកចូលក្នងុបរិយកាស  
ជាកតា្ត្ររួមចំណ្រកក្នុងការធ្វើឱ្រយានការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ  
(បើទោះជាបរិាណឧស្ម័នកាបូនិកានតិចតួច ធៀបនឹង 
បរិាណដ្រលបញ្ច្រញពីរថយន្តក៏ដោយ)។

ា៉្រសីុនប្រើប្រ្រងា៉្រហ្រសូ៊តមិនានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឡើយ ។  
ថមពល ដ្រលបម្ល្រងច្រញពីា៉្រសីុនគឺានត្រ១០% ប៉ុណ្ណ្រះ 
ដ្រលជាថមពលអាចយកៅប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់បូមទឹក។ 
ា៉្រសីុនប្រើា៉្រហ្រសូ៊តដ្រលកសិករកម្ពុជាប្រើប្រ្រស់ប្រហ្រលជា 
ានប្រសិទ្ធភាពទាបជាងន្រះៅទៀត។ តាមធម្មតាា៉្រសុីន 
ពួកគាត់ានកា្ល្រំង ១៥ស្រះ២៧ ប៉ុន្ត្រតាមការគណនាលើ 
លទ្ធផលជាក់ស្ត្រងបង្ហ្រញថ កា្ល្រងំា៉្រសីុនទំាងនោះអាចទាប 
ជាង៥ស្រះ។ ជាទូៅា៉្រសុីនមួយគ្រឿងមិនអាចដំណើរការ 
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទ្រនៅព្រលដ្រលវាបញ្ច្រញថមពល 
ាសនត្រមឹត្រមួយផ្ន្រកន្រកា្ល្រងំអតិបរារបស់វា។ គា្ម្រនអ្នកា 
ា្ន្រក់ាសនសិក្រសាអំពីបញ្ហ្រន្រះឡើយ ប៉ុន្ត្រការប្រើប្រ្រស់ស្នប់ 
ដ្រលានប្រសិទ្ធភាព និងតាមវិធីសាស្រ្តសមស្របជាងមុន 
អាចជួយឱ្រយកសិករសន្រសំសំច្រប្រ្រក់ាសនកាន់ត្រច្រើន និងក្រ 
លម្អភាពធន់នឹងការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុ តាមរយៈការកាត់
បន្ថយបំភាយឧស្ម័នកាបូនិក។

រូបភាព៖ ការបាើបាាស់ម៉ាាសីុនម៊ាាហាសូតាស់សមាាប់សាាចសាព
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២៨.	http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_Water_Resources_Management

ការគាប់គាងធនារនទឹកចមាះុ 
ដើមាបីឆ្លើយតបៅនឹង 
ការបាាបាួលអាកាសារតុ

មារៀនទី

៥

នៅក្នងុម្ររៀនន្រះ អ្នកចូលរួមនឹងសា្គ្រល់អំពីទស្រសនទានន្រការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រះុ។ ាត្រ្រមួយចំនួន 
នៅក្នងុច្របាប់ធនធានទឹកនឹងត្រវូលើកយកមកពិនិត្រយ។ វិធីសាស្រ្តខុសៗគា្ន្រក្នងុការច្រកចាយទឹកនឹងត្រវូលើក 
យកមកពិភាក្រសា រួមទាំងវិធីសាស្រ្តក្នុង<<ការកំណត់តម្ល្រទឹក>> និង <<ការច្រកចាយទឹក>>។

អ្នកចូលរួមនឹងពិនិត្រយមើលតួនាទីស្នូលរបស់សា្ថ្រប័ននានាក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក។ក្របខ័ណ្ឌសា្ថ្រប័ន 
សំខាន់ៗនៅប្រទ្រសកម្ពជុានឹងត្រវូពិនិត្រយ ហើយចំណុចខា្ល្រងំ និងចំណុចខ្រសាយនឹងត្រវូលើកយកមកពិភាក្រសា 
ផងដ្ររ។ តម្រវូការសម្រ្រប់លើកកម្ពស់ការចូលរួមជាអន្តរវិស័យនិងសម្រ្រប់កសាងសមត្ថភាពក្នងុការកំណត់ 
សិទ្ធិប្រើប្រ្រស់ទឹក (ដ្រលខុសពីការផ្ត្រតត្រៅលើប្រតិបត្តិការនិងការថ្រទាំហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ) ក៏នឹងត្រូវ 
កំណត់ផងដ្ររ។

អ្នកចូលរួមនឹងពិនិត្រយមើលថតើានសា្ថ្រប័នាខ្លះនាព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ នៅក្នុងខ្រត្តខ្លួនដ្រលានតួនាទ ី
គ្រប់គ្រងធនធានទឹកនិងប្រសិទ្ធភាពន្រមុខងររបស់សា្ថ្រប័នទាំងនោះ។

សំណើរបស់វិទ្រយាសា្ថ្រនបណ្តុះបា្ត្រល និងស្រ្រវជ្រ្រវដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា(CDRI)ដ្រលាសនរៀបចំឡើង 
ក្នុងព្រលថ្មីៗន្រះ អំពីការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះនៅថ្ន្រក់ខ្រត្ត ក៏នឹងត្រូវលើកយកមកពិនិត្រយផងដ្ររ។

សាចក្តីសង្ខាប

គោលបំណង

១. ការប្រើប្រ្រស់ទឹកក្នងុវិស័យមួយនៅក្នងុខ្រត្តមួយអាចាន 
ផលប៉ះពាល់ៅលើធនធានទឹកនៅក្នុងវិស័យមួយផ្រស្រង 
ទៀត ឬនៅក្នុងខ្រត្តមួយផ្រស្រងទៀត។

២. ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះានន័យថ ធ្វើឱ្រយាន 
ការប្រើប្រ្រស់ធនធានទឹក ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផតុ  
ដោយពិចារាអំពីតម្រូវការរបស់វិស័យទាំងអស់ និង 
បរិសា្ថ្រនធម្មជាតិផងដ្ររ។

៣. ានវិធីសាស្រ្តខុសៗគា្ន្រជាច្រើនក្នងុការប្រងច្រកធនធាន 
ទឹក ប្រកបដោយសមភាព និងសមធម៌។ វិធីសាស្ត្រមួយ 
គឺ <<ការកំណត់តម្ល្រទឹក>> ដ្រលអ្នកប្រើប្រ្រស់ានលទ្ធភាព 
បង់ថ្ល្រខ្ពស់ជាងគ្រ និងអាចទទួលាសនទឹកច្រើនជាងគ្រ។ 
វិធីមួយផ្រស្រងទៀតគឺ <<ការច្រកចាយទឹក>> ដ្រលសា្ថ្រប័ន 
គ្រប់គ្រងជាអ្នកសម្រ្រចលើបរិាណទឹកដ្រលអ្នកប្រើប្រ្រស់ 
អាចទទួលាសន។

៤. ផ្រនការល្អមួយសម្រ្រប់គ្រប់គ្រងធនធានទឹក នឹងាន 
ប្រយោជន៍ លុះត្រ្រត្រានសា្ថ្រប័នរឹងាំ ដើម្របីអនុវត្ត 
ផ្រនការនោះ។ 

៥.  សហគមន៍កសិករប្រើប្រ្រស់ទឹកត្រូវអភិវឌ្រឍសមត្ថភាព 
ក្នងុការគ្រប់គ្រងទឹក និងពង្រងឹការអនុវត្តស្រចក្តសីម្រ្រច 
របស់សហគមន៍ ជាជាងគ្រ្រន់ត្រថ្រទាំហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ 
នោះ។

៦.  ថ្មីៗន្រះ វិទ្រយាសា្ថ្រន CDRI ាសនរៀបចំសំណើមួយស្តីអំព ី
គណៈកា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រះុនៅថ្ន្រក់ខ្រត្ត។

ខ្លឹមសារនាមារៀន
បាារនបទទី ១ ៖ ការគាប់គាងធនារនទឹក 
ចមាុះ២៨ (គ.ធ.ទ.ច.)

នៅក្នុងម្ររៀនមុនៗ យើងាសនពិភាក្រសាអំពីតម្រូវការជា 
អាទិភាពរបស់កសិករ និងសហគមន៍ក្នងុការប្រើប្រ្រស់ទឹក។  
ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុនឹងធ្វើឱ្រយខ្វះខាតទឹកកាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរ 
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នៅក្នុងរដូវប្រ្រំង ដ្រលទាមទារឱ្រយានការគ្រប់គ្រងទឹកកាន ់
ត្រខា្ល្រំងជាងមុន ។

ការគ្រប់គ្រងទឹកមិនម្រនជាកិច្ចការរបស់វិស័យត្រមួយ 
នោះឡើយ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើកសិករបូមទឹកពីអណ្តងូ 
សម្រ្រប់ការស្រ្រចស្រពច្រើនព្រក បរិាណទឹកក្រ្រមដីនឹង 
ថយចុះដ្រលធ្វើឱ្រយខ្វះទឹកសម្រ្រប់ការប្រើប្រ្រស់ក្នុងគ្រួសារ។  
ប្រការន្រះ កំពុងត្រកើតឡើងរួចមកហើយនៅក្នុងតំបន់ខ្លះៗ  
ន្រប្រទ្រសកម្ពុជា ហើយជាបញ្ហ្រដ្រលកើតានជាទូៅនៅ 
ក្នុងប្រទ្រសដទ្រទៀត។

ទឹកហូរឆ្លងកាត់ព្រំដ្រនរដ្ឋាសលជាច្រើនកន្ល្រង។ 
ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើទឹកទាំងអស់របស់ស្ទឹងស្រនត្រូវាសន 
ប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់កសិកម្មនៅក្នងុខ្រត្តព្រះវិហារនោះខ្រត្តកំពង់ធំ 
នឹងខ្វះទឹក។

ទឹកទន្ល្រនិងទឹកក្រ្រមដីមិនម្រនជាធនធានដ្រលនៅដាច់ 
ច្រញពីគា្ន្រទាំងស្រុងឡើយ។ លំហូរទឹកក្រ្រមដីជាប្រភពដ ៏
សំខាន់សម្រ្រប់ផ្តល់ដល់ទន្ល្រ។ ប្រសិនបើយើងបូមទឹកច្រញ 
ពីទន្ល្រ កម្រិតទឹកក្រ្រមដីនឹងស្រកចុះ ហើយប្រសិនបើយើង 
បូមទឹកច្រញពីក្រ្រមដីវិញ កម្ពស់ទឹកទន្ល្រនឹងស្រកចុះផង 
ដ្ររ ។

ការគេប់គេងធនធានទឹកចមេុះ.(គ.ធ.ទ.ច.).មានន័យ.
ថ២៩.៖

<<ជាដំណើរការមួយដ្រលលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្រឍ និង 
ការគ្រប់គ្រងទឹក ដីធ្លី និងធនធានពាក់់ព័ន្ធនានា ដោយាន 
ការសម្របសម្រលួ ដើម្របីបង្កដើនជាអតិបរានូវលទ្ឋផលដ្រល 
ជាសុខុាលភាពសង្គមនិងស្រដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសមធម៌  

ដោយមិនធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់និរន្តរភាពន្រប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុី 
សំខាន់ៗ >> 

គ.ធ.ទ.ច. ានន័យថ ជាការកសាងផ្រនការសម្រ្រប់ 
ធនធានទឹកទំាងមូល និងសម្រ្រប់តម្រវូការរបស់អ្នកប្រើប្រ្រស់ 
ទឹកទាំងអស់។ នៅក្នុង គ.ធ.ទ.ច. បរិសា្ថ្រនធម្មជាតិត្រូវាសន 
ចាត់ទុកជាអ្នកប្រើប្រ្រស់មួយក្នងុចំណមអ្នកប្រើប្រ្រស់ផ្រស្រង 
ទៀត។

 វិធីសាស្រ្ត គ.ធ.ទ.ច. គឺជាដំណើរការបើកទូលាយ និង 
ទន់ភ្លន់ ដោយនាំមកនូវអ្នកធ្វើស្រចក្តីសម្រ្រចចិត្តនានា  
លើគ្រប់វិស័យ ដ្រលានឥទ្ធពិលលើធនធានទឹក និង 
អ្នកពាក់់ព័ន្ធទាំងអស់ មកជួបពិភាក្រសាគា្ន្រ ដើម្របីកំណត ់
គោលនយោាសយ និងធ្វើការសម្រ្រចចិត្តត្រឹមត្រូវក្នុងការ 
ឆ្លើយតបៅនឹងបញ្ហ្រប្រឈមជាក់លាក់នានាដ្រលាសន 
ជួបប្រទះ។

នៅក្នុងស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ក្រុងឌូប្លីន៣០ ស្តីពីទឹក និង 
ការអភិវឌ្រឍប្រកបដោយចីរភាព (ឆ្ន្រំ១៩៩២) ាសនឯកភាព 
គា្ន្រលើគោលការណ៍ដូចខាងក្រ្រម ៖

១. ទឹកសាប គឺជាធនធានានតម្ល្រ និងានកំណត់ដ្រល 
ានសារៈសំខាន់សម្រ្រប់ទ្រទ្រង់ជីវិត ការអភិវឌ្រឍ និង 
បរិសា្ថ្រន។

២. ការអភិវឌ្រឍ និងគ្រប់គ្រងទឹក ត្រូវត្រធ្វើដោយផ្អ្រកលើ 
វិធីសាស្ត្រដោយានការចូលរួមពីអ្នកប្រើប្រ្រស់ អ្នកធ្វើ 
ផ្រនការនិងអ្នកធ្វើគោលនយោាសយនៅគ្រប់លំដាប់ថ្ន្រក់។

៣. ស្ត្រីដើរតួនាទីស្នូលមួយនៅក្នុងការផ្តល់ ការគ្រប់គ្រងនិង 
ការថ្ររក្រសាការពារទឹក។

៤. ទឹកានតម្ល្រស្រដ្ឋកិច្ចមួយនៅគ្រប់ទម្រង់ន្រការប្រើប្រ្រស់ 

ការគាប់គាងធនធានទឹកចមាះុ តាវូបានអនុវត្ត 

តាមរូបភាពខុសៗគ្នា នៅក្នងុបាទាសផាសាងៗគ្នា។ 

វាក៏អាចធ្វើបានផងដារ នៅគាប់លំដាប់ថា្នាក់ 

(អន្តរជាតិជាតិ ខាត្ត សាកុ ឃំុ និងសហគមន៍)។

២៩.	http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_Water_Resources_Management
៣០.	http://en.wikipedia.org/wiki/Dublin_Statement



ឯកសារបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីបាព័ន្ធធារាសាស្ត្ា ខ្នាតតូចធន់នឹងការបាាបាួលាកកាសារតុ 33

និងត្រូវាសនទទួលសា្គ្រល់ថជាទំនិញស្រដ្ឋកិច្ចមួយដោយ 
គិតៅលើលក្ខណៈវិនិច្ឆយ័ដ្រលអាចទទួលយកាសននិង 
ានសមធម៌។

ជាធម្មតា សា្ថ្រប័ន គ.ធ.ទ.ច. ានតំាងមកពីអ្នក 
ប្រើប្រ្រស់ទឹកក្នងុវិស័យខុសៗគា្ន្រ ដូចជា កសិកម្ម ឧស្រសាហកម្ម  
ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងស្រុក។ 

បាារនបទ ២ ៖ ចាបាប់ និង 
សា្ថាប័ននៅបាទាសកម្ពុជា

ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក នៅក្នុង 
ប្រទ្រសកម្ពុជា ត្រូវគ្រប់គ្រងដោយច្របាប ់
ស្តីពីទឹកឆ្ន្រំ២០០៧៣២ ដ្រលច្រងថ ៖

១. ធនធានទឹកទំាងអស់គឺជាសម្របត្តរិបស់ 
រដ្ឋ។

២. ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមទទួល 
ខុសត្រូវគ្រប់គ្រងធនធានទឹកដោយ 
សហការជាមួយក្រសួងពាក់់ព័ន្ធ។

៣. ប្រជាពលរដ្ឋានសិទ្ធិប្រើប្រ្រស់ទឹក 
សម្រ្រប់គោលបំណងសំខាន់ៗ តាម 
វិធីដ្រលមិនប៉ះពាល់សិទ្ធិស្របច្របាប់ 
របស់អ្នកដទ្រ។ គោលបំណងសំខាន់ៗ 
រួមាន ការប្រើប្រ្រស់តាមលំនៅសា្ថ្រន 
និងសួនដំាំតាមផ្ទះដ្រលទំនងមិន
រាប់បញ្ចូលការស្រ្រចស្រពស្រូវ។

៤. អ្នកប្រើប្រ្រស់ទឹកខា្ន្រត ធំរួមទំាងអ្នក 
ប្រើប្រ្រស់ទឹកសម្រ្រប់ការស្រ្រចស្រព  
ត្រូវសុំលិខិតអនុញ្ញ្រតមួយពីក្រសួង 
ធនធានទឹក និងឧតុនិយម។ អ្នកទាំង 
នោះត្រវូបង់ថ្ល្រលើការប្រើប្រ្រស់ទឹក។

៥. ច្របាប់ស្តីពីទឹក បង្កដើតមូលដា្ឋ្រនច្របាប ់
សម្រ្រប់សហគមន៍កសិករប្រើប្រ្រស់ 
ទឹក ស.ក.ប.ទ. និងច្រងថ សហគមន៍ 
កសិករប្រើប្រ្រស់ទឹកត្រវូចុះបញ្ជមជីាមួយ 
មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម។

៦. ច្របាប់ស្តីពីទឹក ណ្រនាំឱ្រយប្រើប្រ្រស់ 
វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រះុ។

គោលនយោាសយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម 
សម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ គឺជាគោលនយោាសយ 
គ្រប់គ្រងធារាសាស្ត្រដោយានការចូលរួមនិងកិច្ចអភិវឌ្រឍន៍ 
(គ.ធ.ក.ក.)។ ក្រ្រមគោលនយោាសយ គ.ធ.ក.ក. សហគមន៍ 
កសិករប្រើប្រ្រស់ទឹក ទទួលខុសត្រូវលើប្រតិបត្តិការ និង  
ការថ្រទំាប្រព័ន្ធប្រាយដ្រលនំាទឹកៅកាន់ស្រ្រ។ ស.ក.ប.ទ. 
ានប្រភពថវិកាពីកម្រ្រលើស្រវាដ្រលកសិករាសនបង់។

៣១.	www.mrcmekong.org
៣២.	ច្ាប់គ្ប់គ្ងទឹកឆ្ន្	ំ២០០៧

ជាញឹកញាប់សា្ថ្រប័ន គ.ធ.ទ.ច. ត្រវូាសនកំណត់ផ្អ្រកលើអាងផ្ទ្ររងទឹកភ្លៀង   
ឬ អាងទន្ល្រ ដោយសារទឹកត្រវូាសនច្រកររល្រករវាងអ្នកប្រើប្រ្រស់ផ្ន្រកខាងលើ 
(ដូចជាខ្រត្តព្រះវិហារ) និងអ្នកប្រើប្រ្រស់ផ្ន្រកខាងក្រ្រម (ខ្រត្តកំពង់ធំ)។

គណៈកម្មការទន្ល្រម្រគង្គអន្តរជាតិ គឺជាឧទាហរណ៍មួយន្រសា្ថ្រប័ន គ.ធ.ទ.ច.   
ដោយផ្អ្រកលើអាងទន្ល្ររួមគា្ន្ររវាងប្រទ្រសជាច្រើន។ អាងទន្ល្រម្រគង្គត្រូវ 
ាសនកំណត់ដោយផ្ទ្រដីដ្រលនៅជុំវិញស្ទឹង និងទន្ល្រទាំងអស់ដ្រលហូរចូល 
ៅក្នងុទន្ល្រម្រគង្គ។ អាងន្រះរួមបញ្ចលូផ្ន្រកខ្លះន្រប្រទ្រសចិន មីយ៉្រន់ា៉្រ និង 
វៀតាម ជិតមួយភាគបីន្រប្រទ្រសថ្រ និងភាគច្រើនន្រប្រទ្រសកម្ពុជា  
និងាវ ដោយានផ្ទ្រដីសរុប ៧៩៥.០០០គ.ម២ ដ្រលានទំហំ ជិតស្មើ 
នឹងប្រទ្រសាសរាំង និងអាល្លឺម៉ង់រួមគា្ន្រ។ ទន្ល្រម្រគង្គ ានប្រភពនៅខ្ពង់រាប 
ទីប្រត៍ ដ្រលស្ថតិនៅរយៈកម្តស់រាប់ពាន់ម៉្រត្រ ហូរឆ្លងកាត់តំបន់ភូមិសាស្ត្រ 
ខុសៗគា្ន្រចំនួនប្រ្រមួំយដ្រលានរយៈកម្ពស់ សា្ឋ្រនដី និងគម្របដីផ្រស្រងៗ 
គា្ន្រ។ គ្រត្រវូចំាយព្រលពីរថ្ង្រ(១ថ្ង្រ២៤ម៉្រង) ក្នងុល្របឿន ១០០គ.ម ក្នុង 
មួយម៉្រង ដើម្របីធ្វើដំណើរចំងយ ៤៨០០គ.ម ន្រប្រវ្រងទន្ល្រម្រគង្គ។

 ដកសេង់ពីគេហទំព័រនេគណៈកមា្មធិការទន្លេមេគង្គ៣១
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បាារនបទទី ៣ ៖ ការបាងចាកសិទ្ធធបិាើបាាស់ទឹក

តើអ្នកាគួរមានសិទ្ធធបិេើបេេស់ទឹកនិងបេើចំនួនបុ៉នា្មេន.?.
វិធីសាសេ្តផេសេងៗគា្នេមួយចំនួនអាចមាន.៖

១. ទឹកភ្លៀងធា្ល្រក់ពីលើម្រឃ។ វាគួរត្រជារបស់មិនគិតថ្ល្រដូច 
ជាខ្រយល់ដ្ររ អ្នកាក៏អាចប្រើប្រ្រស់ៅតាមតម្រវូការរបស់ 
ពួកគ្រ។

២. ទឹកទាំងាយាដ្រលស្ថិតនៅលើឬក្រ្រមដីដ្រលជា 
កម្មសិទ្ធរបស់ខ្ញុ ំទឹកនោះគឺជាទឹករបស់ខ្ញុ។ំខ្ញុអំាចប្រើប្រ្រស់ 
វាៅតាមតម្រូវការ។

៣. ការប្រើប្រ្រស់ទឹកគួរប្រងច្រកដោយយុត្តធិម៌។ ដំបូងមនុស្រស 
គ្រប់រូបគួរត្រានទឹកគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់បរិភោគ។ បនា្ទ្រប់ 
មកពួកគ្រគួរានទឹកគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់ការប្រើប្រ្រស់ចាំ 
ាសច់ផ្រស្រងៗ។ បនា្ទ្រប់មកទៀត ទឹកដ្រលនៅសល់ក្រ្រពី
ន្រះគួរប្រងច្រកឲ្រយាសនស្មើៗគា្ន្រ។

៤. ទឹកគឺជាទំនិញស្រដ្ឋកិច្ច។ វិធីសាស្រ្តសម្រ្រប់ប្រងច្រក 
ទំនិញស្រដ្ឋកិច្ចឱ្រយានប្រសិទ្ធភាពគឺ ត្រូវលក់នៅក្នុង 
ទីផ្រសារ។ មនុស្រសគ្រប់រូបដ្រលានទឹក គួរានសិទ្ធិលក់  
ៅឱ្រយអ្នកដ្រលត្រវូការ និងានប្រ្រក់ទិញ ដូច្ន្រះអ្នកទិញ 
ដ្រលហា៊្រនឱ្រយថ្ល្រខ្ពស់អាចទិញទឹកាសនច្រើនជាងគ្រ។

ការពិភាកេស.៖ តើប្រយោគាមួយក្នងុចំណមប្រយោគទំាងបួន 
ខាងលើន្រះ ដ្រលអ្នកឯកភាពជាងគ្របំផុត? ចូរជ្រើសរីស។ 

ប្រយោគទំាងបួនដ្រលយើងាសនពិភាក្រសា អាចចាត់ទុកថ 
ជាការពិពណ៌នាអំពីវិធីប្រងច្រកទឹកនៅក្នងុប្រទ្រសមួយចំនួន 
និងនៅព្រលខ្លះ។ នៅក្នុងប្រទ្រសភាគច្រើន ដ្រលរួមទាំង 
ប្រទ្រសកម្ពជុាផងដ្ររ ានបញ្ហ្រកង្វះទឹកនៅព្រលខ្លះនិងនៅ 
កន្ល្រងមួយចំនួន ដូច្ន្រះប្រយោគទី១គឺមិនអាចអនុវត្តាសនទ្រ។ 
ប្រសិនបើមនុស្រសមួយចំនួនយកទឹកទាំងអស់ដ្រលពួកគ្រចង់ 
ាសន អ្នកដទ្រនឹងពុំានទឹកគ្រប់គ្រ្រន់។

ច្របាប់ទឹកប្រទ្រសកម្ពជុាច្រងច្របាស់ថ ធនធានទឹកទំាងអស់ 
ជារបស់រដ្ឋ។ ន្រះានន័យថ ា្ច្រស់ដីពំុានសិទ្ធជិាស្វយ័ប្រវត្តិ 
ក្នុងការប្រើប្រ្រស់ទឹក នៅលើ ឬនៅក្នុងដីរបស់ខ្លួនឡើយ។ 
ជាក់ស្ត្រង ជាធម្មតារដា្ឋ្រភិាសលមិនព្រយាយមគ្រប់គ្រង 
ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការប្រើប្រ្រស់ទឹកដ្រលស្ថិតនៅក្នុងចំណ្រក 
ដីរបស់ពួកគ្រទ្រ។ ទោះជាយ៉្រងាក៏ដោយ ឧទាហរណ ៍
ជាច្រើនដ្រលរដា្ឋ្រភិាសលអាចធ្វើអន្តរាគមន៍ានដូចខាងក្រ្រម ៖

• កសិករា្ន្រក់ជីកអណ្តូងយ៉្រងធំមួយ ដើម្របីស្រ្រចស្រព 
ស្រវូរបស់គាត់។ គាត់អាចធ្វើស្រ្រាសន បីដងក្នងុមួយឆ្ន្រ។ំ  
បុ៉ន្ត្រអ្នកជិតខាងរបស់គាត់សង្កដ្រតឃើញថ កម្រតិទឹកក្រ្រម 
ដីាសនធា្ល្រក់ចុះ ធ្វើឱ្រយអណ្តូងរបស់ពួកគ្រាសនរីងស្ងួត។  
ពួកគ្រាសនប្តងឹៅម្រឃំុ ពីព្រ្រះពួកគ្រពំុានទឹកសម្រ្រប់ 
ផឹកនៅក្នុងរដូវប្រ្រំង។

• រោងចក្រមួយាសនប្រើប្រ្រស់ទឹកដើម្របីលាងសំអាតសា្ភ្ររ 
បរិកា្ខ្ររបស់ខ្លួន និងបង្ហូរទឹកកខ្វក់ដ្រលានសារធាតុគីមី  
ៅក្នុងស្ទឹងនៅពីមុខរោងចក្រនោះ។ កសិករនៅផ្ន្រក 
ខាងក្រ្រមខ្រស្រទឹក ាសនរកឃើញថ ទឹកានសារធាតុពុល 
ដ្រលាសនធ្វើឱ្រយសត្វរបស់ពួកគាត់ឈឺ និងដ្រលមិនអាច  
ប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់ស្រ្រចស្រពស្រ្ររបស់ពួកគ្រាសនឡើយ។

នៅក្នុងប្រទ្រសភាគច្រើន វិធីសាស្រ្តប្រងច្រកទឹកាន 
លក្ខណៈស្ទើរត្រដូចនឹងប្រយោគ៣ ឬប្រយោគ៤ ឬជួនកាល 
ជាការលាយបញ្ចូលគា្ន្រន្រប្រយោគទាំងពីរន្រះ។ យើងអាច 
ហៅប្រយោគ៣ ថជាវិធីសាស្រ្ត <<បែងច្រកទឹក>> និង  
ប្រយោគ៤ ថជា វិធីសាស្រ្ត << កំណត់តម្ល្រទឹក >> ។

គោលនយោាសយកម្ពជុា ដ្រលាសនបញ្ជ្រក់ក្នងុច្របាប់ទឹក  
គឺជាវិធីសាស្រ្តប្រងច្រកទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមួយ។  
ទោះបីជាច្របាប់ច្រងអំពីការកំណត់កម្រ្រទឹកក៏ដោយក៏ទឹកគឺ 
ជាកម្មសិទិ្ធរបស់រដ្ឋ ដ្រលមិនអាចទិញ ឬលក់ាសនឡើយ។  
កសិករភាគច្រើនពុំចាំាសច់បង់ថ្ល្រព្រញសម្រ្រប់ទឹកធ្វើស្រ្រ 
របស់ពួកគ្រឡើយ ដោយសាររដា្ឋ្រភិាសលាសនបង់ថ្ល្រដើមទុន  
ហើយ ស.ក.ប.ទ. នៅពំុទាន់ានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រ្រន់ ដើម្របី 
ប្រមូលយកកម្រ្រស្រវាស្រ្រចស្រពនៅឡើយ។ ដោយសារ 
កសិករមិនបង់ថ្ល្រទឹក ពួកគាត់មិនាសនប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការ 
ប្រើប្រ្រស់ទឹកឱ្រយានប្រសិទ្ធភាពឡើយ។ ប្រការន្រះាសន 
ធ្វើឱ្រយានបញ្ហ្រខ្វះទឹកសម្រ្រប់អ្នកប្រើប្រ្រស់ដទ្រទៀត។  
ដោយសារទឹកសម្រ្រប់ស្រ្រចស្រពត្រូវរដា្ឋ្រភិាសលបង់ថ្ល្រជំនួស 
រួចៅហើយនោះកសិករដ្រលជាអ្នកានជាងគ្រ(ដ្រលាន 
ដីធំជាងគ្រ) ាសនទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងគ្រពី 
រដា្ឋ្រភិាសល ហើយកសិករក្រកី្រជាងគ្រាសនទទួលផលប្រយោជន៍ 
តិចជាងគ្រ។

នៅក្នុងគម្រ្រងអាងកំពីងពួយ ខ្រត្តាសត់ដំបង ស្រវា 
ប្រើប្រ្រស់ទឹក ត្រូវាសនកំណត់ ៤០០០០រៀល/ហ.ត 
សម្រ្រប់ដំាដុះនៅរដូវប្រ្រងំ។ អត្រ្រន្រះានតម្ល្រទាប 
បើប្រៀបធៀបៅនឹងផលដ្រលកសិករទទួលាសន 
ហើយវាមិនគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់ចំាយក្នុងការថ្រទាំ
គម្រ្រង។ ទោះជាយ៉្រងន្រះក្តី គណៈកម្មការកសិករ 
ប្រើប្រ្រស់ទឹក នៅត្រពិាសកក្នុងការប្រមូលថ្ល្រស្រវា
ប្រើប្រ្រស់ទឹកន្រះ។ កសិករានផ្ទ្រដីតូច បង់ស្រវា
ាសនត្រឹមត្រូវៅតាមចំនួនកំណត់ ប៉ុន្ត្រកសិករដ្រល 
ានដី ចាប់ពី ១០ ហិកតាទ្របើងៅ ព្រលខ្លះបដិស្រធ 
មិនព្រមបង់ ហើយគណៈកម្មការទៀតសោត ពុំ 
រឹងាំ គ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របីអនុវត្តការបង់ស្រវាន្រះទ្រ។
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នៅក្នុងវិធីសាស្រ្តកំណត់តម្ល្រទឹក រដ្ឋប្រងច្រក ឬលក់ 
សិទ្ធបិ្រើប្រ្រស់ទឹកៅឱ្រយប្រជាពលរដ្ឋដ្រលរួមទំាងកសិករផង 
ដ្ររ។ បនា្ទ្រប់មកកសិករអាចានសិទ្ធបិ្រើប្រ្រស់ទឹកឬលក់ៅ 
ឱ្រយអ្នកដទ្រផ្រស្រងទៀត។ ប្រទ្រសអូស្ត្រ្រលីប្រើប្រ្រស់វិធីន្រះ 
សម្រ្រប់គ្រប់គ្រងធនធានទឹក។ ឧទាហរណ៍ ៖

• កសិករ ក និងកសិករ ខ សុទ្ធត្រានសិទ្ធិប្រើប្រ្រស់ទឹក 
ក្នុងបរិាណស្មើគា្ន្រ។

• ទោះជាយ៉្រងាក៏ដោយ កសិករ ក ានដីដ្រលាន 
ជីជាតិជាង កសិករ ខ។

• កសិករ ក ទិញសិទ្ធិប្រើប្រ្រស់ទឹកពីកសិករ ខ។ បនា្ទ្រប់ 
មកកសិករ ក ប្រើប្រ្រស់ទឹកទំាងអស់។ កសិករ ខ មិនាសន 
ដាំដំាំឡើយ ប៉ុន្ត្រគាត់ាសនទទួលប្រ្រក់ចំណូលពីការ 
លក់សិទ្ធិប្រើប្រ្រស់ទឹក ៅឱ្រយកសិករ ក។

បេព័ន្ធធកំណត់តម្លេទឹកាបេព័ន្ធធដេលលំបាកអនុវត្តនៅក្នុង.
បេទេសមួយ.ដូចាបេទេសកម្ពុាដោយសារ.៖.

• ពំុានហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធសម្រ្រប់បញ្ចនូទឹកពីអ្នកប្រើប្រ្រស់ 
ា្ន្រក់ៅអ្នកប្រើប្រ្រស់ា្ន្រក់ទៀត។

• លំាសកក្នងុការវាស់បរិាណទឹកដ្រលអ្នកប្រើប្រ្រស់នីមួយៗ 
ទទួលាសន។

• អ្នកប្រើប្រ្រស់ររពឹងថទទួលាសនទឹកដោយពំុចំាាសច់បង់ថ្ល្រ។ 
ពួកគ្រមិនសប្របាយចិត្តទ្រ ប្រសិនបើពួកគ្រត្រូវបង់ថ្ល្រ។

• គា្ម្រនសា្ថ្រប័នគ្រប់គ្រងទឹក ដ្រលអាចគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធន្រះ។

វិទ្រយាសា្ថ្រនគ្រប់គ្រងទឹកអន្តរជាតិ (IWMI) មើលឃើញថ 
ការកំណត់តម្ល្រទឹក ជាគោលនយោាសយប្រសើរបំផុតនៅក្នងុ 
រយៈព្រលវ្រង។ ទោះជាយ៉្រងាក៏ដោយ វិទ្រយាសា្ថ្រនន្រះ 
ទទួលសា្គ្រល់ថ ប្រការន្រះពិាសកសម្រ្រចាសនាស់នៅ 
ក្នុងរយៈព្រលខ្លី។

 នៅក្នុងកន្ល្រងជាច្រើន ការប្រងច្រកទឹកអាចងយស្រួល 
ក្នុងការអនុវត្តជាងការកំណត់តម្ល្រទឹក ជាពិស្រសនៅក្នុង 
រយៈព្រលខ្ល។ី បុ៉ន្ត្រសា្ថ្រប័នសាធារណៈ គួរត្រានទស្រសនៈ 
សម្រ្រប់រយៈព្រលវ្រងឆ្ព្រះៅបង្កដើតសា្ថ្រប័ននានា និង 
វិនិយោគលើហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធដ្រលចំាាសច់  ដើម្របីគំាទ្រ
ដល់កម្មវិធីកំណត់តម្ល្រទឹកឱ្រយានប្រសិទ្ធភាព"

ការកំណត់តម្ល្រទឹក មិនម្រនជាជម្រើសដ្រលអាចអនុវត្ត 
ាសននៅប្រទ្រសកម្ពុជានាព្រលបច្ចុប្របន្នឡើយ។ ទោះជា 
យ៉្រងាក៏ដោយ ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុនឹងកើតឡើង 
នៅក្នុងរយៈព្រលវ្រង។ រហូតដល់ឆ្ន្រំ២០៦០ ឬ២០៩០ 
ប្រទ្រសកម្ពុជាអាចានការអភិវឌ្រឍ ដូចប្រទ្រសអូស្ត្រ្រលី 
បច្ចុប្របន្នន្រះ។ ជំហានដំបូង គឺត្រូវយល់ដឹងថ ទឹកជាទំនិញ 
ស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលានតម្ល្រសម្រ្រប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងអ្នកប្រើប្រ្រស់។ 
ប្រសិនបើអ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវបង់ខាត (ជាទូៅគឺ រដា្ឋ្រភិាសល) 
ានទំហំធំជាងតម្ល្រដ្រលអ្នកប្រើប្រ្រស់ទទួលាសន(កសិករ) 
លទ្ឋផលគឺការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកដ្រលានភាពទន់ខ្រសាយ 
និងបង្កដើនភាពងយរងគ្រ្រះចំពោះការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុ។

បាារនបទទី ៤ ៖ សា្ថាប័នគាប់គាងទឹក 
បច្ចុជបាបន្ននាះ 
លំហាត់តាមកាុម

កេុមនីមួយៗគួរតេ.៖

• បង្កដើតបញ្ជមីសា្ថ្រប័ន ដ្រលចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកនៅ 
ថ្ន្រក់ខ្រត្ត ស្រកុ ឃំុ និង សហគមន៍របស់ពួកគ្រ។ ជំនួសឱ្រយ 
ការគ្រប់គ្រងដោយផ្អ្រកលើព្រំប្រទល់រដ្ឋាសល តើាន 
សា្ថ្រប័នាខ្លះដ្រលដំណើរការផ្អ្រកលើអាងទន្ល្រ ឬតំបន់ 
ផ្ទ្ររងទឹកភ្លៀង?

• តើសា្ថ្រប័នទាំងនោះគ្រប់គ្រងទឹកានប្រសិទ្ធភាពកម្រិត 



ឯកសារបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីបាព័ន្ធធារាសាស្ត្ា ខ្នាតតូចធន់នឹងការបាាបាួលាកកាសារតុ36

ា? តើអាចធ្វើអ្វាីសនខ្លះដើម្របីក្រលម្អប្រសិទ្ធភាពរបស់ 
ពួកគ្រ?

• តើការប្រងច្រកទឹកត្រូវធ្វើដោយរបៀបា?តើអ្នកប្រើ 
ប្រ្រស់ទឹកប្រភ្រទាខ្លះ ដ្រលទទួលាសនអាទិភាពហើយ 
ត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តអាទិភាពនោះប្របាខ្លះ?

នៅថ្ន្រក់មូលដា្ឋ្រន សកបទ ទទួលខុសត្រវូលើការគ្រប់គ្រង 
ធនធានទឹក។ ដើម្របីអាចអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព  
សកបទ ត្រូវការសមត្ថភាពដើម្របីធ្វើផ្រនការប្រើប្រ្រស់និង 
ច្រកចាយទឹកៅឱ្រយកសិករដទ្រទៀតដោយយុត្តធិម៌និងពង្រងឹ 
ការអនុវត្តស្រចក្តីសម្រ្រចចិត្ត (បញ្រឈប់កសិករខ្លះពីការទាញ 
យកទឹកច្រើនជាងចំណ្រករបស់ខ្លួន)។ មុខងររបស់សកបទ  
ក៏ានសារៈសំខាន់ដូចមុខងរថ្រទាំហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធរបស់ 
ខ្លនួផងដ្ររ។ បុ៉ន្ត្រ សកបទ ច្រើនត្រត្រវូាសនគ្រមើលឃើញថ  
ជាគណៈកម្មការថ្រទំាប្រាយហើយសមត្ថភាពរបស់ពួកគ្រ 
លើការគ្រប់គ្រងទឹកានភាពទន់ខ្រសាយខា្ល្រំងាស់។

បាារនបទទី ៥ ៖ សំណើលើការគាប់គាងទឹក 
ចមាុះនៅថា្នាក់កាាមាតិក្នុជងបាទាសកម្ពុជា

វិទ្រយាសា្ថ្រន CDRI ាសនធ្វើការសិក្រសាមួយអំពីការគ្រប់គ្រង 
ធនធានទឹកចម្រុះនៅកម្ពុជា។ ផ្អ្រកតាមការពិភាក្រសាជាមួយ 
អ្នកពាក់ព័ន្ធ ពួកគ្រាសនស្នើបង្កដើតអនុគណៈកម្មការនៅថ្ន្រក ់

ខ្រត្ត ដ្រលានឈ្ម្រះថ អនុគណៈកា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ 
ធារាសាស្ត្រ និងអាងទន្ល្រ (អគធអ)។ អនុគណៈកា្ម្រធិការ 
ន្រះគួរត្រានភារកិច្ច ៖

• សហការជាមួយ សកបទ មន្ទីរពាក់ព័ន្ធនានាជុំវិញខ្រត្ត  
និង អាជា្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រន និងជួយផ្តល់ចំណ្រះដឹង ជំនាញ  
និងយោបល់សព្វប្របយ៉្រងដល់មន្ទីរពាក់ព័ន្ធជុំវិញខ្រត្ត  
អង្គការមិនម្រនរដា្ឋ្រភិាសល អ្នកផ្តល់ជំនួយ និងអ្នក 
ជំនាញការអន្តរជាតិ នៅក្នុងការងរជលសាស្រ្ត និង 
ការគ្រប់គ្រងទឹកចម្រុះ។

• បណ្តះុបា្ត្រលនិងលើកម្ពស់ការយល់ដឹងទូៅក្នងុចំណម 
អ្នកពាក់ព័ន្ធអំពីគោលនយោាសយ គធទច និងកំណ្រទម្រង់ 
វិមជ្រឈការ និងវិសហមជ្រឈការក៏ដូចជាគាំទ្រដល់ការធ្វើ 
សាហរណកម្មន្របា្ត្រសហគមន៍នៅខ្រស្រទឹកខាងលើ 
និងខ្រស្រទឹកក្រ្រម។

• លើកកម្ពស់ដំណើរការ <<ពីក្រ្រមៅលើ>> សម្រ្រប ់
ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តខា្ន្រតតូច និងមធ្រយម។

• ផ្តល់ជាយន្តការ រ្រអង្គ្រសថវិកាសម្រ្រប់កិច្ចដំណើរការនិង 
ការថ្រទាំប្រព័ន្ធ។

• ជួយដោះស្រ្រយទំនាស់ និងបង្កដលក្ខណៈឱ្រយ សកបទ និង 
កសិកររួមសហការគា្ន្រ ធ្វើផ្រនការដាំដុះ និងប្រមូលផល 
តាមរយៈចំណ្រះដឹងផ្ន្រកជលសាស្រ្ត កសិកម្ម និងសង្គម។
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ការកសាងផានការគាប់គាង 
ទឹកចមាះុសមាាប់សហគមន៍

មារៀនទី

៦

នៅក្នងុម្ររៀនចុងក្រ្រយន្រះ អ្នកចូលរួមនឹងរៀបចំគំរូផ្រនការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក។ គំរូមួយ និងឧទាហរណ៍ 
ជាក់ស្ត្រងចំនួនពីរ (បុសលាវ និងទឹកក្រហម) នឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្រសា។ អ្នកចូលរួមនឹងកំណត់ក្រុម 
ប្រើប្រ្រស់ទឹកនានា (ដ្រលអាចប្រជ្រងគា្ន្រ) ស្នើឡើងនូវរបៀបន្រការកំណត់អាទិភាពសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ទឹក 
និងពិភាក្រសាអំពីបច្ច្រកវិទ្រយា និងសា្ថ្រប័ននានាដ្រលអាចរួមចំណ្រកក្នងុការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះឱ្រយាន
ប្រសិទ្ធភាព។

សាចក្តីសង្ខាប

គោលបំណង
១. ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រះុគួរត្រផ្អ្រកលើផ្រនការគ្រប់គ្រង 

ធនធានទឹក។
២. នៅក្នងុផ្រនការ គួរត្រកំណត់អំពីបរិាណធនធានទឹក និង 

តម្រវូការប្រើប្រ្រស់ខុសៗគា្ន្រនៅព្រលបច្ចបុ្របន្ននិងអនាគត។
៣.  នៅក្នងុផ្រនការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក គួរពិចារាពីឥទ្ធពិល 

ន្រការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុ។

ខ្លឹមសារនាមារៀន
ខ្លឹមសារសំខន់ៗនេផេនការគេប់គេងទឹកគួរតេរួមបញ្ចូល.
នូវចំណុច.៖.

១. ទំហំន្រធនធានទឹក (តើានបរិាណទឹកប៉ុនា្ម្រនសម្រ្រប ់
ប្រើប្រ្រស់?)

២. អ្នកប្រើប្រ្រស់ទឹក និងតម្រូវការទឹក 
ក. តើអ្នកាខ្លះជាអ្នកប្រើប្រ្រស់ទឹក? 
ខ. តើពួកគាត់ត្រូវការទឹកប៉ុនា្ម្រន និងនៅព្រលាក្នុង 

ឆ្ន្រំនីមួយៗ?
គ. តើត្រូវការទឹកប៉ុនា្ម្រនសម្រ្រប់បង្ក្ររការខូចខាតចំពោះ

បរិសា្ថ្រនធម្មជាតិ?

៣. ផលប៉ះពាល់ន្រការអភិវឌ្រឍរួមាន៖ 
ក. ព្រលអនាគតនឹងានមនុស្រសកាន់ត្រច្រើន ដូច្ន្រះនឹង

ានតម្រូវការទឹកកើនឡើង 
ខ. ការប្រើប្រ្រស់ទឹករបស់ប្រជាជនកើនឡើង នៅព្រល

ដ្រលពួកគាត់ានថវិកាកាន់ត្រច្រើន
គ. តម្រវូការទឹកនឹងអាចកើនឡើងនៅតំបន់មួយនៅព្រល

គ្របង្កដើតឧស្រសាហកម្ម ឬកសិកម្មថ្មីៗ។
៤.  ផលប៉ះពាល់ន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ ៖ 

ក. តើកំណ្រើនសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាងមុន ានផលប៉ះពាល់ 
អ្វីខ្លះមកលើការប្រើប្រ្រស់ទឹក?

ខ. ប្រសិនបើរដូវវស្រសាខ្លជីាងមុនតើានផលប៉ះពាល់អ្វខី្លះ?
៥.  ការរៀបចំការគ្រប់គ្រង

ក. តើានសា្ថ្រប័នាខ្លះ ដ្រលទទួលខុសត្រូវលើការ 
គ្រប់គ្រងធនធានទឹក?

ខ. តើការសម្រ្រចចិត្តអាចត្រវូាសនអនុវត្តដោយរបៀបា? 
៦.  អាទិភាពន្រការប្រើប្រ្រស់ទឹក៖ ប្រសិនបើខ្វះទឹកដោយសារ 

ានគ្រ្រះរំាងស្ងតួ តើការប្រើប្រ្រស់ប្រភ្រទាគួរត្រវូាសន 
កាត់បន្ថយមុនគ្រ?
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គំរូបេព័ន្ធធធារាសាសេ្តអូរស.៖.
ឈ្មេះបេព័ន្ធធ អូរស
ទីតាំង (មិនានឈ្ម្រះទីតាំង)

អូរស អូរស គឺជាអាងធារាសាស្រ្តរបស់សហគមន៍ ដ្រលប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់ស្រ្រចស្រព និងន្រសាទ។ សត្វសា្ល្របកម្រ 
មួយចំនួនមកពងកូននៅក្នុងអាង ដ្រលអាចជាស្រវាកម្មអ្រកូទ្រសចរណ៍ខា្ន្រតតូច។

ការប្រើប្រ្រស់ 
បច្ចុប្របន្ន

• ការស្រ្រចស្រពស្រូវវស្រសា
• ការស្រ្រចស្រពស្រូវប្រ្រំង
• ការស្រ្រចស្រពដំាំក្រ្រពីស្រូវនៅរដូវប្រ្រំង
• ការន្រសាទ
• អ្រកូទ្រសចរណ៍

ហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ ទំនប់សា្ទ្រក់ទឹក និងប្រាយពីរខ្រស្រ ដ្រលានទា្វ្ររទឹក

បេវត្តិកន្លងមក

តំបន់គ្របដណ្តប់ ផ្ទ្រដីសរុបដ្រលអាចស្រ្រចស្រពពីប្រាយន្រះាន១០០ហ.ត។ ទំហំដីដាំដំាំជាក់ស្ត្រងបច្ចុប្របន្នន្រះគឺ ៖
• ស្រូវវស្រសា ១០០ហ.ត
• ស្រូវប្រ្រំង ១៥ហ.ត
• ដំាំក្រ្រពីស្រូវ១៥ហ.ត

ប្រព័ន្ធកសិកម្ម • ដំាំស្រូវវស្រសា ១ដងនៅខ្រសីហា នឹងប្រមូលផលក្នុងខ្រធ្នូ 
• ដំាំស្រូវប្រ្រំង ១លើក នៅក្នុងខ្រកុម្ភៈ នឹងប្រមូលផលនៅខ្រឧសភា 
• ដំាំក្រ្រពីស្រូវ ដាំពីខ្រវិច្ឆិកា ដល់ខ្រមិថុនា 

សហគមន៍កសិករ 
ប្រើប្រ្រស់ទឹក

សហគមន៍កសិករប្រើប្រ្រស់ទឹកត្រវូាសនបង្កដើតឡើង បុ៉ន្ត្រានសកម្មភាពតិចតួច និងានសមត្ថភាពទាបនៅឡើយ។

បរិាណទឹក 
ដ្រលាន

បរិាណទឹកសរុបដ្រលរក្រសាទុកក្នុងអាងន្រះនៅចុងខ្រតុលាគឺ ១.២០០.០០០ម៣។ នៅរដូវប្រ្រំងទឹកាសនាសត់បង ់
ដោយសារររហួត និងជម្រ្រប និងទទួលាសនទឹកមួយចំនួនពីភ្លៀង។ 

ការបាត់បង់ទឹកបេាំខេ.និងការបេើបេេស់ក្នុងរដូវបេេំង.(.x.១០០ម៣)

វ ធ ម ក ម ម ឧ ម

ររហួត -៥០ -៥០ -៥០ -៥៥ -៦០ -៧០ -៥៥ -៥០

ជម្រ្រប -៥០ -៥០ -៥០ -៥០ -៥០ -៥០ -៥០ -៥០

ទឹកភ្លៀង +៦០ +៤០ +១០ +៥ +៥ +៥០ +១០០ +២០០

ទឹកតេូវការសមេេប់សេេចសេពសមេេប់ដំាំនីមួយៗ.x.១០០០ម៣/.ហ.ត/.ខេ

តម្រូវការ 
ស្រ្រចស្រព  
(១០០០ម៣/ហ.ត)

ស្រូវវស្រសា ២ ១

ស្រូវប្រ្រំង ២ ៤ ២ ៣ ២

ដំាំក្រ្រពីស្រូវ ១,៥ ១,៥ ១,៥ ១,៥ ១,៥ ១,៥ ១ ០,៥

តម្រវូការផ្រស្រងទៀត  
(បរិាណអប្របបរា 
ដ្រលត្រូវឱ្រយាន  
ក្នុងអាង)

ការន្រសាទ ១៥០

បរិសា្ថ្រន  
(សត្វសា្ល្របកម្រ)

២០០

ផលប៉ះពាល់ន្រ 
ការប្រ្រប្រលួ 
អាកាសធាតុ

• ជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរពន្រយារព្រលដាំដំាំដល់ខ្រកញ្ញ្រ
• រដូវវស្រសាចប់១ខ្រមុនធម្មតា។ ដំាំស្រវូវស្រសានឹងត្រវូការទឹក ២០០០ម៣/ហ.ត សម្រ្រប់ស្រ្រចស្រពក្នងុមួយខ្ៗរ  

ពីខ្រតុលាដល់ធ្នូ និង ១០០០ម៣/ហ.ត នៅខ្រមករា

សន្តសុិខស្របៀង ស្រវូវស្រសា គឺជាដំាំអាទិភាពខ្ពស់បំផុតសម្រ្រប់កសិករ

ផលចំណ្រញ បេភេទនេការបេើបេេស់ទឹក ផលចំណេញ.
(ដុល្លេអាមេរិក)

ចំនួនគេួសារ(បច្ចុបេបន្ន)

ស្រវូវស្រសា ៣០០/ហ.ត ១២០

ស្រវូប្រ្រងំ ២៥០/ហ.ត ២០

បន្ល្រនៅរដូវប្រ្រងំ ២០០០/ហ.ត ៤០

ការន្រសាទ ៤០០/គ្រួសារ ១០

ការន្រសាទ ១០០០/គ្រួសារ ១០
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ផ្អ្រកតាមតារាងខាងលើ យើងឃើញថអ្នកប្រើប្រ្រស់ទឹក 
ទាំងអស់នៅក្នុងអូរស អាចានទឹកប្រើប្រ្រស់គ្រប់គ្រ្រន់។  
ទោះជាយ៉្រងាក៏ដោយ ៖

• ប្រសិនបើកសិករបង្កដើនការប្រើប្រ្រស់ទឹក (បង្កដើនផ្ទ្រដ ី
ស្រ្រប្រ្រងំ ឬផ្ទ្រដីដំាបន្ល្រ) ពួកគាត់នឹងពំុានទឹកគ្រប់គ្រ្រន់ 
ឡើយ។

• ប្រសិនបើការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឱ្រយរដូវប្រ្រំងកាន់ 
ត្រវ្រងជាងមុន ពួកគាត់នឹងពុំានទឹកគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប ់
ការប្រើប្រ្រស់ទ្រ។

ការពិភាកេស៖ តើគួរចាត់អាទិភាពអ្នកប្រើប្រ្រស់ដូចម្ត្រច? 
តើត្រូវធ្វើប្របាដើម្របីពង្រឹងការអនុវត្តការសម្រ្រចន្រះ?

លំហាត់ាកាុម

ផ្អ្រកលើស្រចក្តីអធិប្របាយអំពីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ នៅ  
បុសលាវ និងទឹកក្រហម និងផ្អ្រកលើចំណ្រះដឹងដ្រលទទួល 

ឯកសារបណ្តុះបា្ត្រលអំពីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រធន់នឹងអាកាសធាតុ

ាសន ក្រុមនីមួយៗត្រូវអនុវត្តកិច្ចការដូចខាងក្រ្រម ៖

១. កំណត់ប្រភ្រទអ្នកប្រើប្រ្រស់ទឹកច្រញពីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ 
ទំាងនោះ។

២. កំណត់សា្ថ្រប័នានស្រ្រប់ដ្រលានតួនាទី នៅក្នុង 
ការគ្រប់គ្រងទឹក និងកំណត់យន្តការផ្រស្រងៗ សម្រ្រប ់
ការសម្របសម្រលួរវាងសា្ថ្រប័នទំាងនោះ។

៣. កំណត់អាទិភាពសម្រ្រប់ការប្រើប្រ្រស់ទឹក។ តើអ្នកា 
ខ្លះគួរានសិទ្ធិប្រើប្រ្រស់ទឹក និងសម្រ្រប់គោលបំណង 
អ្វខី្លះ? តើការសម្រ្រចនានា ដូចជា នៅព្រលាត្រវូបើក 
ឬបិទទា្វ្ររទឹកត្រវូធ្វើឡើងតាមវិធីា?

៤.  តើអាចធ្វើការក្រលម្អហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធ ឬបច្ច្រកវិទ្រយាប្រប 
ាខ្លះ ដើម្របីធ្វើឱ្រយការគ្រប់គ្រងទឹកនៅតាមប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត 
ទំាងនោះានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន?

៥.  តើគួរពង្រងឹសា្ថ្រប័នគ្រប់គ្រងទឹកនៅតាមប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ 
ទាំងនោះប្របា ដើម្របីធ្វើឱ្រយការគ្រប់គ្រងទឹកាន 
ប្រសិទ្ធភាពជាងមុន?
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ឧបសម្ពន័្ធធ  ១

តាាងទិន្នន័យការបាើបាាស់ទឹក

ពិពណ៌នា ប្រភព ឯកតា ចំនួន

បរិាណទឹកត្រវូការសម្រ្រប់ 
ធ្វើស្រ្រ១ហិកតា

បរិាណមធ្រយមសមស្របមួយ៖ ឯកសារណ្រនាំបច្រ្ចកទ្រសរបស ់

NCDDS ាសនកំណត់បរិាណ១.៣៥០០មម(១.៣៥០០ម៣/ហ.ត)។ 

ចំណ្រកឯតារាងកំណត់របស់ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តកំពីងពួយ នៅ 

ខ្រត្តាសត់ដំបងគឺប្រហ្រល១.១០០០ម៣/ហ.ត។ បរិាណទឹកភ្លៀង 

អាចបន្ថ្រមប្រហ្រល ១០០០ម៣/ហ.ត នៅរដូវធ្វើស្រ្រ។ ដូច្ន្រះបរិាណ 

ដ្រលសមស្រប គឺ១.២០០០ម៣/ហ.ត   

ម៣ ១.២០០០

បរិាណទឹកប្រើដំាបន្ល្រនៅរដូវប្រ្រងំ ផ្អ្រកលើតម្រូវការជាមធ្រយមចំនួន ៤មម/ថ្ង្រក្នុងរយៈព្រល៦ខ្រ ម៣ ៧.៥០០

បរិាណទឹកប្រើប្រ្រស់ប្រចំាថ្ង្រក្នងុ
គ្រសួារ

តួល្រខប្រើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងអនាម័យជនបទ    

របស់ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទឆ្ន្រ២ំ០០១។ សូមមើល World Bank 

WSP ឆ្ន្រ២ំ០០៧<<ការវាស់វ្រងការទទួលាសនការ ផ្គត់ ផ្គង់ទឹក នៅ 

ជនបទ>>។  ចំាំ៖ ឯកសារណ្រនំាបច្រ្ចកទ្រសរបស់  NCDD  

ាសនកំណត់បរិាណន្រះជាកម្រតិអប្របរា។  

 លីត្រ/ា្ន្រក់ ២០

បរិាណទឹកសម្រ្រប់ចិញ្ចមឹគោ តម្រវូការទឹកសម្រ្រប់ចិញ្ចមឹសត្វ សូមមើល៖

http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/

facts/07-023.htm

សម្រ្រប់ព័ត៌ានបន្ថ្រម សូមអាន Davis and Lambert 1995: 

Engineering in Emergencies (Oxfam)

លីត្រ/
ក្របាល/ថ្ង្រ

៤០

បរិាណទឹកសម្រ្រប់ចិញ្ចមឹជ្រកូ លីត្រ/
ក្របាល/ថ្ង្រ

១០

បរិាណទឹកសម្រ្រប់ចិញ្ចមឹ  ាន់ លីត្រ/
ក្របាល/ថ្ង្រ

០,៥
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ឧបសម្ពន័្ធធ ២

លំហាត់កាមុ ១៖ ការគណនាតម្លាទឹក
បេព័ន្ធធទឹក អាងត្រងទឹកភ្លៀង

ថ្លេដើមវិនិយោគ ២៥០ដុលា្ល្ររ

តម្លេចំាយចរន្ត ៥% ន្រតម្ល្រចំាយមូលធន (រៀងរាល់ឆ្ន្រ)ំ ដើម្របីថ្រទំាប្រព័ន្ធ

អាយុនេបេព័ន្ធធ ១0ឆ្ន្រំ

លទ្ឋផល ទឹក១០០ម៣ក្នងុ១ឆ្ន្រំ

ការគណនារំលោះ.អាងតេងទឹកភ្លៀង

ការគណនាការបង់បេេក់បេាំឆ្នេំ(ដុល្លេរអាមេរិក)
ការបង់បំណុល.(ដុល្លេរអាមេរិក)

ឆ្នេំ .ការបង់បេាំឆ្នេំ. .អតេេការបេេក់. .សមតុលេយ.
ចំាយមូលធន P  ២៥០ ០ ២៥០,០០
អត្រ្រការប្រ្រក់ i  ១២% ១  ៣៦,៧១ ៣០,០០ ២៤៣,២៩
ចំនួនឆ្ន្រំ N  ១៥ ២ ៣៦,៧១ ២៩,២០ ២៣៥,៧៨

  ៣ ៣៦,៧១ ២៨,២៩ ២២៧,៣៧
ការបង់ប្រចាំឆ្ន្រំ A ៣៦,៧១ ៤ ៣៦,៧១ ២៧,២៨ ២១៧,៩៥
ថ្ល្រប្រតិបត្តិការ  -   ៥ ៣៦,៧១ ២៦,១៥ ២០៧,៤០
ថ្ល្រថ្រទាំ  -   ៦ ៣៦,៧១ ២៤,៨៩ ១៩៥,៥៨

ថ្ល្រសរុប/ឆ្ន្រំ  ៣៦,៧១ ៧ ៣៦,៧១ ២៣,៤៧ ១៨២,៣៤

 ៨ ៣៦,៧១ ២១,៨៨ ១៦៧,៥២
ផលប្រយោជន៍ទឹក  ១៨២,៥០ ម៣/ឆ្ន្រំ ៩ ៣៦,៧១ ២០,១០ ១៥០,៩១
ថ្ល្រ/ម៣  ០,២០ ១០ ៣៦,៧១ ១៨,១១ ១៣២,៣២

លំហាត់៖  ប្រើប្រ្រស់រូបមន្តសងររលោះ (ប្រើ Microsoft Excel) ដើម្របីគណនាតម្ល្រទឹក ១ម៣ ពីប្រព័ន្ធ។ អត្រ្រការប្រ្រក់ ១២%ក្នងុ១ឆ្ន្រ។ំ

ការគណនាបេេក់ចំណេញ.អាងតេងទឹកភ្លៀង

ការគណនាបេេក់ចំណេញ.(ដុល្លេរអាមេរិក)
ការគណនាបេេក់ចំណេញសរុប.(ដុល្លេរអាមេរិក)

ឆ្នេំ បេេក់ចំណេញបេាំឆ្នេំ តម្លេបច្ចុបេបន្ន

ចំាយមូលធន P ២៥០ ០ -២៥០,០០ -២៥០,០០ 

អត្រ្រការប្រ្រក់ i ១២% ១ ៦៧,៥៣ ៦០,២៩ 

ចំនួនឆ្ន្រំ N ១០ ២ ៦៧,៥៣ ៥៣,៨៣

៣ ៦៧,៥៣ ៤៨,០៦

ការបង់ប្រចាំឆ្ន្រំ A ៣៦,៧១ ៤ ៦៧,៥៣ ៤២,៩១

តម្ល្រប្រតិបត្តិការ -   ៥ ៦៧,៥៣ ៣៨,៣២

តម្ល្រថ្រទាំ -   ៦ ៦៧,៥៣ ៣៤,២១

ថ្ល្រសរុប/ឆ្ន្រំ ៣៦,៧១ ៧ ៦៧,៥៣ ៣០,៥៤

៨ ៦៧,៥៣ ២៧,២៧

ផលប្រយោជន៍ទឹក ១៨២,៥០ ម៣/ឆ្ន្រំ ៩ ៦៧,៥៣ ២៤,៣៥

ថ្ល្រ/ម៣ ០,២០  ០,៣៧ ១០ ៦៧,៥៣ ២១,៧៤

ផលប្រយោជន៍សរុបប្រចាំឆ្ន្រំ  ៦៧,៥៣

តម្ល្របច្ចុប្របន្ន ១៣១,៥៣ ១៣១,៥៣

ថ្ល្រចំណ្រញ ២៣,៨២%
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លំហាត់កាមុ ២៖ ការគណនាតម្លាទឹក
បេព័ន្ធធទឹក អណ្តងូស្នប់

ថ្លេដើមវិនិយោគ ១.៥០០ដុលា្ល្ររ

ការបេតិបតិ្តការ  តម្ល្រពលកម្មដ្រលត្រវូការដើម្របីដងទឹក៖ ប្រហ្រលកន្លះថ្ង្រការងរ ដើម្របីដងទឹក១ម៣។ 
តម្ល្រពលកម្មក្នងុ១ថ្ង្រ គឺ៣ដុលា្ល្ររ។

ប្រតិបត្តកិារសរុប = ៧៣០ម៣ x ៣ដុលា្ល្ររ/២= ១,០៩៥ដុលា្ល្ររ

ការថេរកេស ៥% ន្រតម្ល្រចំាយមូលធន (រៀងរាល់ឆ្ន្រ)ំ ដើម្របីថ្រទំាប្រព័ន្ធ

អាយុនេបេព័ន្ធធ ១០ឆ្ន្រំ

លទ្ឋផល ២០គ្រសួារដ្រលគ្រសួារនីមួយៗដងទឹក ១០០លីត្រក្នងុ១ថ្ង្រ

  ១០០លីត្រ /១០០០ x ២០គ្រសួារ x ៣៦៥ថ្ង្រ = ៧៣០ម៣

លំហាត់ៈ  ប្រើប្រ្រស់រូបមន្តសងររលោះ (ប្រើ Microsoft Excel)ដើម្របីគណនាតម្ល្រទឹក ១ម៣ពីប្រព័ន្ធ។ ប្រើប្រ្រស់អត្រ្រការប្រ្រក់ 
១២%ក្នងុ១ឆ្ន្រ។ំ

ការគណនារំលោះ.អណ្ដូងស្នប់

ការគណនាការបង់បេេក់បេាំឆ្នេំ.(ដុល្លេរអាមេរិក)
ការបង់បំណុល.(ដុល្លេរអាមេរិក)

ឆ្នេំ ការបង់បេាំឆ្នេំ. .អតេេការបេេក់. .សមតុលេយ.
ចំាយមូលធន P ១.៥០០  ០   ១.៥០០
អត្រ្រការប្រ្រក់ i ១២%  ១ ២៦៥,៤៨ ១៨០ ១.៤១៤,៥២
ចំនួនឆ្ន្រំ N ១០  ២ ២៦៥,៤៨ ១៦៩,៧៤ ១.៣១៨,៧៩

     ៣ ២៦៥,៤៨ ១៥៨,២៥ ១.២១១,៥៧
ការបង់ប្រចាំឆ្ន្រំ A ២៦៥,៤៨  ៤ ២៦៥,៤៨ ១៤៥,៣៩ ១.០៩១,៤៨
ថ្ល្រប្រតិបត្តិការ  ១.០៩៥  ៥ ២៦៥,៤៨ ១៣០,៩៨ ៩៥៦,៩៨
ថ្ល្រថ្រទាំ  ១៥  ៦ ២៦៥,៤៨ ១១៤,៨៤ ៨០៦,៣៤
ថ្ល្រសរុប/ឆ្ន្រំ  ១.៣៧៥,៤៨  ៧ ២៦៥,៤៨ ៩៦,៧៦ ៦៣៧,៦៣

    ៨ ២៦៥,៤៨ ៧៦,៥២ ៤៤៨,៦៧
ផលប្រយោជន៍ទឹក  ៧៣០ ម៣ / ឆ្ន្រំ ៩ ២៦៥,៤៨ ៥៣,៨៤ ២៣៧,០៣
ថ្ល្រ/ម៣  ១,៨៨  ១០ ២៦៥,៤៨ ២៨,៤៤ -0 

ការគណនាបេេក់ចំណេញ.អណ្ដូងស្នប់

ការគណនាបេេក់ចំណេញ.(ដុល្លេរអាមេរិក)
ការគណនាបេេក់ចំណេញសរុប.(ដុល្លេរអាមេរិក)

ឆ្នេំ បេេក់ចំណេញបេាំឆ្នេំ តម្លេបច្ចុបេបន្ន
ចំាយមូលធន P ១.៥០០ ០ -១.៥០០ -១.៥០០
អត្រ្រការប្រ្រក់ i ១២% ១ ២៧០,១០ ២៤១,១៦
ចំនួនឆ្ន្រំ N ១០ ២ ២៧០,១០ ២១៥,៣២

៣ ២៧០,១០ ១៩២,២៥
ការបង់ប្រចាំឆ្ន្រំ A ២៦៥,៤៨ ៤ ២៧០,១០ ១៧១,៦៥
តម្ល្រប្រតិបត្តិការ ១.០៩៥ ៥ ២៧០,១០ ១៥៣,២៦
តម្ល្រថ្រទាំ ១៥ ៦ ២៧០,១០ ១៣៦,៨៤
ថ្ល្រសរុប/ឆ្ន្រំ ១.៣៧៥,៤៨ ៧ ២៧០,១០ ១២២,១៨

៨ ២៧០,១០ ១០៩,០៩
ផលប្រយោជន៍ទឹក ៧៣០ ម៣ /ឆ្ន្រំ ៩ ២៧០,១០ ៩៧,៤០
ថ្ល្រ/ម៣ ១,៨៨  ០,៣៧ ១០ ២៧០,១០ ៨៦,៩៦
ផលប្រយោជន៍សរុបប្រចាំឆ្ន្រំ ២៧០,១០
តម្ល្របច្ចុប្របន្ន ២៦,១៣ ២៦,១៣
ថ្ល្រចំណ្រញ ១២,៤២%



ឯកសារបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីបាព័ន្ធធារាសាស្ត្ា ខ្នាតតូចធន់នឹងការបាាបាួលាកកាសារតុ 43

លំហាត់កាមុ ៣៖ ការគណនាតម្លាទឹក
បេព័ន្ធធទឹក ប្រព័ន្ធបូមទឹកដោយថមពលពន្លពឺ្រះអាទិត្រយ

ថ្លេដើមវិនិយោគ ៧.៦០០ដុលា្ល្ររ

តម្លេចំាយចរន្ត ០ ដុលា្ល្ររ

តម្លេថេទំា ៥០ ដុលា្ល្ររ ក្នងុ១ឆ្ន្រំ

លទ្ឋផល គ្រសួារចំនួន១៥ ប្រើប្រ្រស់ទឹក ៣.៦០០ ម៣ក្នងុ១ឆ្ន្រំ

អាយុបេើបេេស់ ១០ឆ្ន្រំ

លំហាត់៖  ប្រើប្រ្រស់រូបមន្តសងររលោះ (ប្រើ Microsoft Excel) ដើម្របីគណនាតម្ល្រទឹក ១ម៣ ពីប្រព័ន្ធ។  
អត្រ្រការប្រ្រក់ ១២% ក្នងុ១ឆ្ន្រ។ំ

ការគណនាររលោះ ប្រព័ន្ធបូមទឹកដោយថមពលពន្លឺព្រះអាទិត្រយ

ការគណនាការបង់បេេក់បេាំឆ្នេំ.(ដុល្លេរអាមេរិក)
ការបង់បំណុល.(ដុល្លេរអាមេរិក)

ឆ្នេំ .បង់បេាំឆ្នេំ. អតេេការបេេក់ សមតុលេយ

ចំាយមូលធន P ៧.៦០០  ០ ៧.៦០០
អត្រ្រការប្រ្រក់ i ១២%  ១ ១.៣៤៥,០៨ ៩១២ ៧.១៦៦,៩២
ចំនួនឆ្ន្រំ N ១០  ២ ១.៣៤៥,០៨ ៨៦០,០៣ ៦.៦៨១,៨៨
    ៣ ១.៣៤៥,០៨ ៨០១,៨២ ៦.១៣៨,៦២
បង់ប្រចាំឆ្ន្រំ A ១.៣៤៥,០៨  ៤ ១.៣៤៥,០៨ ៧៣៦,៦៣ ៥.៥៣០,១៧
ថ្ល្រប្រតិបត្តិការ  -    ៥ ១.៣៤៥,០៨ ៦៦៣,៦២ ៤.៨៤៨,៧១
ថ្ល្រថ្រទាំ  ៧៦  ៦ ១.៣៤៥,០៨ ៥៨១,៨៥ ៤.០៨៥,៤៨
ថ្ល្រសរុប/ឆ្ន្រំ  ១.៤២១,០៨  ៧ ១.៣៤៥,០៨ ៤៩០,២៦ ៣.២៣០,៦៥
   ៨ ១.៣៤៥,០៨ ៣៨៧,៦៨ ២.២៧៣,២៥
ផលប្រយោជន៍ទឹក  ៤.៣៨០ ម៣/ឆ្ន្រំ ៩ ១.៣៤៥,០៨ ២៧២,៧៩ ១.២០០,៩៦
ថ្ល្រ/ម៣  ០,៣២  ១០ ១.៣៤៥,០៨ ១៤៤,១២ -0 

ការគណនាបេេក់ចំណេញ.ប្រព័ន្ធបូមទឹកដោយថមពលពន្លឺព្រះអាទិត្រយ

ការគណនាបេេក់ចំណេញ.(ដុល្លេរអាមេរិក).
ការគណនាបេេក់ចំណេញសរុប.(ដុល្លេរអាមេរិក)

ឆ្នេំ បេេក់ចំណេញបេាំឆ្នេំ តម្លេបច្ចុបេបន្ន
ចំាយមូលធន P ៧.៦០០ ០ -៧៦០០ -៧៦០០
អត្រ្រការប្រ្រក់ i ១២% ១ ១.៦២០,៦០ ១.៤៤៦,៩៦ 
ចំនួនឆ្ន្រំ N ១០ ២ ១.៦២០,៦០ ១.២៩១,៩៣

៣ ១.៦២០,៦០ ១.១៥៣,៥១
ការបង់ប្រចាំឆ្ន្រំ A ១.៣៤៥,០៨ ៤ ១.៦២០,៦០ ១.០២៩,៩២
តម្ល្រប្រតិបត្តិការ -   ៥ ១.៦២០,៦០ ៩១៩,៥៧
តម្ល្រថ្រទាំ ៧៦ ៦ ១.៦២០,៦០ ៨២១,០៥
ថ្ល្រសរុប/ឆ្ន្រំ ១.៤២១,០៨ ៧ ១.៦២០,៦០ ៧៣៣,០៨

៨ ១.៦២០,៦០ ៦៥៤,៥៣
ផលប្រយោជន៍ទឹក ៤.៣៨០ ម៣/ឆ្ន្រំ ៩ ១.៦២០,៦០ ៥៨៤,៤០
ថ្ល្រ/ម៣ ០,៣២ ០,៣៧ ១០ ១.៦២០,៦០ ៥២១,៧៩
ផលប្រយោជន៍សរុបប្រចាំឆ្ន្រំ ១.៦២០,៦០
តម្ល្របច្ចុប្របន្ន ១.៥៥៦,៧៥ ១,៥៥៦,៧៦
ថ្ល្រចំណ្រញ ១៧%
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ឯកសារពិគាាះយោបល់

• យុទ្ឋសាស្រ្តកសិកម្មកម្ពុជា ឯកសារពិគ្រ្រះយោបល់សម្រ្រប់USAID, ឆ្ន្រំ២០១១

•  ការវាយតម្ល្រឥណទាន ចំាយសម្រ្រប់វិស័យកសិកម្ម ធារាសាស្រ្ត និងផ្លវូជនបទធនាគារពិភពលោកឆ្ន្រ២ំ០១១។

• គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រ្រះមហន្តរាយ ខ្រសីហា ឆ្ន្រំ២០១០

• សៀវភៅអនុវត្តជាក់ស្ត្រងវិស្វកម្មសុីវិលឥា្ឌ្រ

• FAO AQUESTAT ឆ្ន្រំ២០១០

• វិទ្រយាសា្ថ្រនជាតិសិ្ថតិ Statistical Yearbook ឆ្ន្រំ២០០៨

• ក្រុមការងរអន្តររដា្ឋ្រភិាសលស្តីពីការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ (IPCC) ឆ្ន្រំ២០០៧

• ការអភិវឌ្រឍធារាសាស្រ្តនាសម័យខ្ម្ររក្រហមក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាា: Himel 2007

• ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ និងយន្តការអភិវឌ្រឍន៍សា្អ្រត (ក្រសួងបរិសា្ថ្រន ឆ្ន្រំ២០០៤)

• ឧបករណ៍ទាញទឹកសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ FAO, P.L. Fraenkel ឆ្ន្រំ១៩៨៦។
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កំណត់សំគល់
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