ករេរបរស់ជី អសូត េលដ
 ំ ណរំ សូវ
េនរបេទសកមព
េន
ុជេយង ដំ ណំរសូវរតូវកររសូបយកអសូតសុទធ របែហល ១៦,៨ គ.រក េដមបីផលិតរគប់ រសូវ
១០០០ គ.រក។ ដូ េចនះេដមបីផតល់ទិននផលចេនលះពី ១,៥ េទ ២ ត/ហ.ត ដំណំរសូវនឹងរតូវកររសូបយកអសូត
របែហល ២៥ េទ ៣០ គ.រក/ហ.ត។ ករផតល់អសូតពី ធមមជតិ ដូចជពីដី ពី ទឹកេរសចរសព ពីទឹកេភលៀង និងពី
សកមមភពរបស់ពពួកមី រកូសរពងគកយ គឺ េនចេនលះរបែហលពី ៣០ េទ ៦០ គ.រក/ហ.ត។ មិនែមនរគប់ អសូត
ទំងអស់កុនងដីសុទធែតមនភពេសរ ីអចឲយដំ ណំរសូវយកបនេទ។ អសូតខលះ រតូវបនបត់បង់តមករភយេឡង
កររជបចុះ ករហូរេចញ កររសូបយករបស់េសម ឬេដយពពួកមីរកូសរពងគកយកនុងដី។
របេភទដី
របេភទ ខសច់ េរចនមនបរ ិមណសរធតុ សរ ីរងគតិច េហយេរចនសថិតេនតំបន់ទំនបអរស័យរបបទឹកេភលៀង រ ីឯ
របេភទដី លបប់ ចស់ ែដលសមបូរេដយសរធតុ សរ ីរងគ សថិតេនកនុងដីទំនបលិចទឹ ក។ ករេក នេឡងៃនទិ ននផល
តមករមិតកំណត់េនះ មិនអចទទួលបនេឡយរបសិនេបមិនេរបជីអសូតតមរយៈជីគីមី ឬជីសរ ីរងគេទេនះ។
េដមបីេរបរបស់ជីឲយមនរបសិទធភព
កនុងករបេងកនទិននផលរសូវ

និងលកខណៈេសដឋកិចចខពស់

រតូវពិចរណនូវកតតសំខន់ៗមួយ

ចំនួនដូចខងេរកម៖
អវីែដលជកតតកំណត់ទិននផល?
ជីអសូតមិនអចជំនួសមុខឲយកងវះខតទឹក

ឬកងវះខតសរធតុ

ចិញចឹមេផសងៗេទៀតដូចជផូ ស័រវ និង ប៉ូតសយូម បនេនះេទ។
េពលខល
េពល ះសរធតុផូស័រវ

ឬក៏សរធតុ ចិញចឹមេផសងៗេទៀត អច

កំណត់ករលូតលស់របស់រុកខជតិខលំងជងសរធតុអសូតេទ
េទៀត។ករបែនថមជីអ៊ុយេរ ៉េដយមិនបនដក់ ធតុផូស័រវ

េទេល

របេភទដី ជេរចនកនុងរបេទសកមពុជ មិនអចបេងកនទិននផលេឡយ
គួរចងចំថ

ជី អសូតគួ រែតេរបឲយមនតុលយភពជមួ យសរធតុ

ចិញចឹមេផសងៗេទៀត ឬកតតេផសងៗ។
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េតគួរបចជីអសូតកនងទរមង់
ដូចេមតច?
ុ
ធតុអសូតកនុងទរមង់ ជសរធតុសរ ីរងគែដលរលួយលមម

គឺជ

របភពអសូតដ៏ លរអ បេសរ។ សរធតុ សរ ីរងគែបបេនះរួមមន ជីធមម
ជតិ ជី រសស់ និងកកសំណល់រក
ុ ខជតិអំបូរសែណតក។ ជីសរ ីរងគ
មនមឌ

និងរទង់ រទយធំ សំពីងសំេពង

អសូតទប

េធវឲយលំបកកនុងករដឹកជញូជ ន

េហយមនបរ ិមណ
េដយរតូវចំណយ

េពលេវល កមលំងពលកមម និ ងថវ ិកេរច ន។ កកសំណល់ខលះៃនរុកខ
ជតិអំបូរសែណតក រលួយយ៉ ងឆប់រហ័សេរកយេពលបងកប់វេទ
កនុងដី ែដលជេហតុនំឲយវបេញចញអសូតបនឆប់ េហយធតុ អ
សូតដ៏តិចតួចែដលរលយយឺតៗ រតូវបនដំ ណំេរប របស់េនកនុងរ
ដូវដំដុះេនះ។
អសូតកនុងជីគីមីដូចជជីអ៊ុយេរ ៉ េរប របស់មនករបត់បង់ តិចជង
កនុងទរមង់ដៃទេទៀត ។ ដូេចនះសរមប់ដំណំរសូវ គួ រេរបជីអ៊ុយេរ ៉
ែដលមនលកខណៈងយរសួលេរបរបស់ រគប់ រគងនិងដឹ កជញូជ ន។
ប៉ុែនតវអចមនករបត់បង់ េរចន េនេពលែដលកររគប់រគង និង
េរប របស់វមិនបនសមរសប។
េតគួរបចជីអសូតកនងបរ
ិមណប៉ុនមន?
ុ
ករមិតអសូតរតឹមរតូវសរមប់បច អរស័យេទេលរបេភទដី ពូជ (ទំ េនប ឬរបៃពណី) របព័នធផលិតកមម (សទូង
ឬពេរងះ) រដូ វកល (រដូ វរបំង ឬរដូ វវសស) និងអយុកលរបស់ដំណំ (រសូវរសល កណ
ដ ល ឬធងន់)។ ករមិតជីដ៏
លអបំផុតសរមប់បច គឺ អរស័យផងែដរេទេលតៃមលជី និ ងតៃមលរសូវ។ កតតទំងអស់េនះនឹងមនឥទធិពលេទេលទិនន
ផលែដលទទួ លបន។ បចចុបបននេនរបេទសកមពុជមិនទន់មនព័ត៌មនរគប់ រគន់ េដ មបីពយករណ៍ឲយបនរតឹ មរតូវ
នូវករមិតជី សមរសប េដយែផអកេលកតតទំងអស់េនះេឡយ។ ប៉ុែនតេទះជយ៉ ងណក៏ េដយ កនលងមក វ ិទយសថន

រសវរជវ និងអភិ វឌឍន៍កសិកមមកមពុជ (CARDI)បនេធវករផសពវផសយអនុសសន៍ៃនករេរប របស់ជីសរមប់ដំណំ
រសូវ េទតមរកុមដី ។
េតេពលេវលណែដលលអបំផុតេដមប ីបចជីអសូត?
ករបចអសូ
ត រតូវផសរភជប់េទនឹងេសចកតីរតូវករៃនដំ ណក់កលនីមួយៗរបស់ដំណំ។ តរមូវករអសូត មន
ករ
ជប់ជរបចំេនរគប់ដំណក់ កលលូតលស់របស់ដំណំ។

េនកនុងដំ ណក់កលែបកគុមព

គឺជេពលេវលមួយ

ែដលតរមូវករអសូតមនករមិតខពស់ ដូេចនះកងវះអសូតេនដំណក់ កលេនះ េធវឲយចំនួនេដមែបក និងចំនួនកួ រ
ថយចុះ ជេហតុ នំឲយទទួ លបនទិននផលទប។ េនចេនលះដំណក់ កលកំ ណកំេណតកួរ និងេចញផក ក៏ ជេពល
េវលមួ យែដលតរមូវករអសូតមនករមិតខពស់ែដរ េហយរបសិនេបមនកងវះអសូតេនដំ ណក់ កលេនះ វនឹង
បនថយនូវចំ នួនរគប់កុងមួ
ន
យកួរ

ឬរបសិនេបកងវះអសូតេកតមនេនកនុងដំ ណក់កលរគប់ដក់ទឹកេដះ

េនះ

ទមងន់រគប់ នឹងធលក់ចុះ។ ករបចជីអសូតហួសករមិត កនុងវគគលូតលស់របស់ដំណំរសូវ អចបងកឲយមនសលឹកេរច ន
ហួស និងេដមខពស់។ បញ
ហ េនះនឹងេធវឲយមនករដួ លេដម និងបនថយករេធវរសមីសំេយគ េហយបណ
ដ លឲយទិននផល
រសូវថយចុះ។
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រសូវសនទូង

រសូវពេរងះ

របេភទៃន

បចមុន

បច ៣០ ៃថង

បចេពល

បចេនេពល

បច ៤០ ៃថង

បចេពល

ដំណំរសូវ

េពលសទូង

េរកយសទូង

កំណ

េរពះរគប់

េរកយេរពះ

កំណរ

កំេណតកួរ

កំេណតកួរ

រសូវរសល

៥០ %

០

៥០ %

៥០ %

០

៥០ %

រសូវកណ
ត ល

៣០ %

៤០ %

៣០ %

៣០ %

៤០ %

៣០ %

រសូវធងន់

៣០ %

៤០ %

៣០ %

៣០ %

៤០ %

៣០ %

ករបចជី
អសូតរ ំែលកជបី ដងេនកនុងវដតជីវ ិតរបស់ដំណំរសូវ បេងកនទិននផលជងករបចែតមួយដង ឬពីរដង។
ករ
េនកនុងមជឈដឋនដំដុះអរស័យេលរបបទឹកេភលៀង
រគប់រគងជី អសូតឲយបនលអតមកលៈេទសៈ

ករបចជីអសូតបំ ែបកមនអតថរបេយជន៍បែនថមេទៀតកនុងករ
និងសរមួលដល់ករបចជីអសូតបំ ប៉ន

េនេពលែដលមន

លកខខណឌលអរបេសរ។ តរងខងេលបងហញពី េពលេវលសមរសបសរមប់ករបចជី អសូតតមករមិតែណនំេន
រដូវរបំង និងរដូវវសស។
េតរតូវបចអសូតដូចេមតច?
កររសវរជវបនបង
ហ ញថ បរ ិមណអសូតេរចនជង ៥០ ភគរយ រតូវបនបត់បង់ តមរយៈករភយ េនេពល
ករ
ែដលបចវេទកនុងទឹក។

ករបត់បង់ អសូតមនករមិ តខពស់ដូចគន

របសិនេបដីេនះជួបេរគះរំងសងួត

េហយ

បនទប់មកលិចទឹកសរជថមី។
ដីេនរបេទសកមពុជែដលមនសមតថភពចប់ យកទប បរ ិមណអសូតដ៏េរចន អចនឹងរតូវបនបត់បង់ តមករ
រជបចុះេរកម និងតមករហូរេចញ កលណេគបចវេនេដមរដូ វ។ េគអចបនថយករបត់បង់ អសូត បនមួយ
ភគធំ កលណេគបងកប់វេទកនុងដី(េរកមជេរម ៤ ស.ម) និងរបសិនេបេគបចអសូត េរកយេពលែដលដី លិច
ទឹករួច ឬេរកយបងកប់សរធតុសរ ីរងគរច
ួ េហយ។ ករបងកប់ជីអ៊ុយេរ ៉ ទរមង់ ជរគប់ក៏បនថយករបត់បង់ អសូតគួរ
ឲយកត់សមគល់ែដរ ប៉ុ ែនតទំងជី ទំងករអនុ វតតន៍អចមនករលំបកចំេពះលកខខណឌរបេទសកមពុជនបចចុបបនន។
សរមប់ែរសទំនបអរស័យេលរបបទឹកេភលៀង ជពិេសសរកុមដីៃរពែខមរ របទះឡង បកន និងអូរង
ូ រតូវបងកប់ជី
សរ ីរងគេទកនុងដីឲយបនពី ៣ េទ ៤ សបតហ៍ មុនេពលេធវករដំដុះ។ គួ របចជីអ៊ុយេរ ៉បងកប់ភលមៗេទកនុងដី រួចពនលិច
ទឹកមុនេពលសទូង ឬេរពះរគប់។ របសិនេប មនេភលៀង េហយទឹកហូរឆលងកត់ពីែរសមួយេទែរសមួ យេទៀត ចូ រកុំ
បចជីឲយេសះ េហយរងចំរហូតដល់ទឹកឈប់ ហូរ។ េនកនុងលកខខណឌែដលមនកររគប់ រគងទឹកបនលអ (ែរស
េរសចរសពរដូ វរបំង) គួរបងហូរទឹកេចញឲយអស់ពីកុនងែរស េហយបចជីអសូត េដយបងកប់េទកនុងដី រួចបញូច លទឹក
សរជថមី។

-3-

