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ករេរបរ�សជី់អសតូករេរបរ�សជី់អសតូករេរបរ�សជី់អសតូករេរបរ�សជី់អសតូ    េលដំណរំសូវេលដំណរំសូវេលដំណរំសូវេលដំណរំសូវ    
    

េនេនេនេនរបេទសកមពុជេយង ដំណំរសូវរតូវកររសូបយកអសូតសុទធ របែហល ១៦,៨ គ.រក េដមបីផលិតរគប់រសូវ 
១០០០ គ.រក។ ដូេចនះេដមបីផតល់ទិននផលចេនល ះពី ១,៥ េទ ២ ត/ហ.ត ដំណំរសូវនឹងរតូវកររសូបយកអសូត 
របែហល  ២៥ េទ ៣០ គ.រក/ហ.ត។ ករផតល់អសូតពីធមមជតិ ដូចជពីដី ពីទឹកេរសចរសព ពីទឹកេភលៀង និងពី
សកមមភពរបស់ពពួកមីរកូសរពងគកយ គឺេនចេនល ះរបែហលពី ៣០ េទ ៦០ គ.រក/ហ.ត។ មិនែមនរគប់អសូត
ទំងអស់កនុងដីសុទធែតមនភពេសរអីចឲយដំណំរសូវយកបនេទ។ អសូតខលះ រតូវបនបត់បង់តមករភយេឡង 
កររជបចុះ ករហូរេចញ កររសូបយករបស់េសម  ឬេដយពពួកមីរកូសរពងគកយកនុងដី។ 
របេភទរបេភទរបេភទរបេភទដីខសច់ េរចនមនបរមិណសរធតុសររីងគតិច េហយេរចនសថិតេនតំបន់ទំនបអរស័យរបបទឹកេភលៀង រឯី
របេភទដីលបប់ចស់ ែដលសមបូរេដយសរធតុសររីងគ សថិតេនកនុងដីទំនបលិចទឹក។ ករេកនេឡងៃនទិននផល
តមករមិតកំណត់េនះ មិនអចទទួលបនេឡយរបសិនេបមិនេរបជីអសូតតមរយៈជីគីមី ឬជីសររីងគេទេនះ។ 
េដមបីេដមបីេដមបីេដមបេីរបរបស់ជីឲយមនរបសិទធភព និងលកខណៈេសដឋកិចចខពស់ 
កនុងករបេងកនទិននផលរសូវ រតូវពិចរណនូវកតត សំខន់ៗមួយ
ចំនួនដូចខងេរកម៖ 

 

អវីែដលជកតត កំណត់ទិននផល?  

ជីជីជីជីអសូតមិនអចជំនួសមុខឲយកងវះខតទឹក ឬកងវះខតសរធតុ
ចិញច ឹមេផសងៗេទៀតដូចជផូសវ័រ និង បូ៉តសយូម  បនេនះេទ។  
េពលេពលេពលេពលខលះសរធតុផូសវ័រ  ឬក៏សរធតុចិញច ឹមេផសងៗេទៀត អច
កំណត់ករលូតលស់របស់រុកខជតិខល ំងជងសរធតុអសូតេទ
េទៀត។ករបែនថមជីអុ៊យេរេ៉ដយមិនបនដក់ធតុផូសវ័រ  េទេល
របេភទដីជេរចនកនុងរបេទសកមពុជ មិនអចបេងកនទិននផលេឡយ 
គួរចងចំថ ជីអសូតគួរែតេរបឲយមនតុលយភពជមួយសរធតុ
ចិញច ឹមេផសងៗេទៀត ឬកតត េផសងៗ។ 
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េតគួរបចជអីសតូកនងុទរមង់ដូចេមតច? 

ធតុធតុធតុធតុអសូតកនុងទរមង់ជសរធតុសររីងគែដលរលួយលមម គឺជ
របភពអសូតដ៏លអរបេសរ។ សរធតុសររីងគែបបេនះរមួមន ជីធមម
ជតិ ជីរសស់ និងកកសំណល់រកុខជតិអំបូរសែណត ក។ ជីសររីងគ
មនមឌ និងរទង់រទយធំសំពីងសំេពង េហយមនបរមិណ      
អសូតទប េធវឲយលំបកកនុងករដឹកជញជូ ន េដយរតូវចំណយ
េពលេវល កមល ំងពលកមម និងថវកិេរចន។ កកសំណល់ខលះៃនរកុខ
ជតិអំបូរសែណត ក រលួយយ៉ងឆប់រហ័សេរកយេពលបងកប់វេទ
កនុងដី ែដលជេហតុនំឲយវបេញចញអសូតបនឆប់ េហយធតុអ
សូតដ៏តិចតួចែដលរលយយឺតៗ រតូវបនដំណំេរបរបស់េនកនុងរ
ដូវដំដុះេនះ។ 
អសូតអសូតអសូតអសូតកនុងជីគីមីដូចជជីអុ៊យេរ ៉ េរបរបស់មនករបត់បង់តិចជង
កនុងទរមង់ដៃទេទៀត ។ ដូេចនះសរមប់ដំណំរសូវ គួរេរបជីអុ៊យេរ ៉
ែដលមនលកខណៈងយរសួលេរបរបស់ រគប់រគងនិងដឹកជញជូ ន។ 
បុ៉ែនតវអចមនករបត់បង់េរចន េនេពលែដលកររគប់រគង និង
េរបរបស់វមិនបនសមរសប។ 
 

េតគួរបចជអីសតូកនងុបរមិណប៉ុនម ន? 

ករមិតករមិតករមិតករមិតអសូតរតឹមរតូវសរមប់បច អរស័យេទេលរបេភទដី ពូជ (ទំេនប ឬរបៃពណី) របព័នធផលិតកមម (សទូង 
ឬពេរងះ)   រដូវកល (រដូវរបំង ឬរដូវវសស) និងអយុកលរបស់ដំណំ (រសូវរសល កណដ ល ឬធងន់)។ ករមិតជីដ៏
លអបំផុតសរមប់បច គឺអរស័យផងែដរេទេលតៃមលជី និងតៃមលរសូវ។ កតត ទំងអស់េនះនឹងមនឥទធិពលេទេលទិនន
ផលែដលទទួលបន។ បចចុបបននេនរបេទសកមពុជមិនទន់មនព័ត៌មនរគប់រគន់ េដមបីពយករណ៍ឲយបនរតឹមរតូវ
នូវករមិតជីសមរសប េដយែផអកេលកតត ទំងអស់េនះេឡយ។ បុ៉ែនតេទះជយ៉ងណក៏េដយ កនលងមក វទិយសថ ន
រសវរជវ និងអភិវឌឍន៍កសិកមមកមពុជ (CARDI)បនេធវករផសពវផសយអនុសសន៍ៃនករេរបរបស់ជីសរមប់ដំណំ
រសូវ េទតមរកុមដី។ 
 

េតេពលេវលណែដលលអបំផុតេដមបបីចជអីសតូ? 

ករករករករបចអសូត រតូវផសរភជ ប់េទនឹងេសចកតីរតូវករៃនដំណក់កលនីមួយៗរបស់ដំណំ។ តរមូវករអសូត មន
ជប់ជរបចំេនរគប់ដំណក់កលលូតលស់របស់ដំណំ។ េនកនុងដំណក់កលែបកគុមព គឺជេពលេវលមួយ
ែដលតរមូវករអសូតមនករមិតខពស់ ដូេចនះកងវះអសូតេនដំណក់កលេនះ េធវឲយចំនួនេដមែបក និងចំនួនកួរ
ថយចុះ ជេហតុនំឲយទទួលបនទិននផលទប។ េនចេនល ះដំណក់កលកំណកំេណ តកួរ និងេចញផក  ក៏ជេពល
េវលមួយែដលតរមូវករអសូតមនករមិតខពស់ែដរ េហយរបសិនេបមនកងវះអសូតេនដំណក់កលេនះ វនឹង
បនថយនូវចំនួនរគប់កនុងមួយកួរ ឬរបសិនេបកងវះអសូតេកតមនេនកនុងដំណក់កលរគប់ដក់ទឹកេដះ េនះ
ទមងន់រគប់នឹងធល ក់ចុះ។ ករបចជីអសូតហួសករមិត កនុងវគគលូតលស់របស់ដំណំរសូវ អចបងកឲយមនសលឹកេរចន
ហួស និងេដមខពស់។ បញហ េនះនឹងេធវឲយមនករដួលេដម និងបនថយករេធវរសមីសំេយគ េហយបណដ លឲយទិននផល
រសូវថយចុះ។  
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ករករករករបចជីអសូតរែំលកជបីដងេនកនុងវដតជីវតិរបស់ដំណំរសូវ បេងកនទិននផលជងករបចែតមួយដង ឬពីរដង។ 
េនកនុងមជឈដឋ នដំដុះអរស័យេលរបបទឹកេភលៀង ករបចជីអសូតបំែបកមនអតថរបេយជន៍បែនថមេទៀតកនុងករ
រគប់រគងជីអសូតឲយបនលអតមកលៈេទសៈ និងសរមួលដល់ករបចជីអសូតបំប៉ន េនេពលែដលមន
លកខខណឌ លអរបេសរ។ តរងខងេលបងហ ញពីេពលេវលសមរសបសរមប់ករបចជីអសូតតមករមិតែណនំេន
រដូវរបំង និងរដូវវសស។ 
 
េតរតូវបចអសតូដូចេមតច? 

ករករករកររសវរជវបនបងហ ញថ បរមិណអសូតេរចនជង ៥០ ភគរយ រតូវបនបត់បង់តមរយៈករភយ េនេពល
ែដលបចវេទកនុងទឹក។ ករបត់បង់អសូតមនករមិតខពស់ដូចគន  របសិនេបដីេនះជួបេរគះរងំសងួត េហយ
បនទ ប់មកលិចទឹកសរជថមី។ 
ដីដីដីដីេនរបេទសកមពុជែដលមនសមតថភពចប់យកទប បរមិណអសូតដ៏េរចន អចនឹងរតូវបនបត់បង់តមករ
រជបចុះេរកម និងតមករហូរេចញ កលណេគបចវេនេដមរដូវ។ េគអចបនថយករបត់បង់អសូត បនមួយ
ភគធំ កលណេគបងកប់វេទកនុងដី(េរកមជេរម ៤ ស.ម) និងរបសិនេបេគបចអសូត េរកយេពលែដលដីលិច
ទឹករចួ ឬេរកយបងកប់សរធតុសររីងគរចួេហយ។ ករបងកប់ជីអុ៊យេរ ៉ ទរមង់ជរគប់ក៏បនថយករបត់បង់អសូតគួរ
ឲយកត់សមគ ល់ែដរ បុ៉ែនតទំងជី ទំងករអនុវតតន៍អចមនករលំបកចំេពះលកខខណឌ របេទសកមពុជនបចចុបបនន។  
សរមប់សរមប់សរមប់សរមប់ែរសទំនបអរស័យេលរបបទឹកេភលៀង ជពិេសសរកុមដីៃរពែខមរ របទះឡង បកន និងអូរងូ រតូវបងកប់ជី  
សររីងគេទកនុងដីឲយបនពី ៣ េទ ៤ សបត ហ៍ មុនេពលេធវករដំដុះ។ គួរបចជីអុ៊យេរប៉ងកប់ភល មៗេទកនុងដី រួចពនលិច
ទឹកមុនេពលសទូង ឬេរពះរគប់។ របសិនេបមនេភលៀង េហយទឹកហូរឆលងកត់ពីែរសមួយេទែរសមួយេទៀត ចូរកំុ
បចជីឲយេសះ េហយរងចំរហូតដល់ទឹកឈប់ហូរ។ េនកនុងលកខខណឌ ែដលមនកររគប់រគងទឹកបនលអ (ែរស
េរសចរសពរដូវរបំង) គួរបងហូរទឹកេចញឲយអស់ពីកនុងែរស េហយបចជីអសូត  េដយបងកប់េទកនុងដី រចួបញចូ លទឹក
សរជថមី។ 
 
 

របេភទៃនរបេភទៃនរបេភទៃនរបេភទៃន
ដំណំរសូវដំណំរសូវដំណំរសូវដំណំរសូវ 

រសូវសនទូងរសូវសនទូងរសូវសនទូងរសូវសនទូង រសូវពេរងះរសូវពេរងះរសូវពេរងះរសូវពេរងះ 

បចមុន
េពលសទូង 

បច ៣០ ៃថង 
េរកយសទូង 

បចេពល
កំណ

កំេណ តកួរ 

បចេនេពល
េរពះរគប់ 

បច ៤០ ៃថង 
េរកយេរពះ 

បចេពល
កំណរ

កំេណ តកួរ 

រសូវរសល ៥០ % ០ ៥០ % ៥០ % ០ ៥០ % 

រសូវកណត ល ៣០ % ៤០ % ៣០ % ៣០ % ៤០ % ៣០ % 

រសូវធងន់ ៣០ % ៤០ % ៣០ % ៣០ % ៤០ % ៣០ % 


