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គោលនយោបាយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB) មូលនិធិវិនិយោគអាកាសធាតុ (CIF) ឬក្ុមប្ឹក្សាភិបាលរបស ់
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ម្រៀបចំម្ោយ៖ នាយកោឌ នផរបរបួលអាកាសធាតុ្ននរកុមរបឹកាជាតិ្អភិវឌណន៍ម្ោយចីរភាព 
ផឋល់មូនិធិម្ោយ៖ មូលនិធិវនិិម្ោគអាកាសធាតុ្តាមរយៈធនាគារអភិវឌណន៍អាសុី  
ហរិញ្ដបផទានសហរបតិ្បត្ថិ
ការបម្ចចកម្ទសម្ោយ 

មជឈមណ្ឍ លអនថរជាតិ្សរោប់ការរគប់រគងបរសិាទ ន (ICEM) និង 
រកុមហុ៊ន Fraser Thomas Partners 

ព័ត៌្ោនបផនទម www.spcrcambodia.org, www.camclimate.org.kh និង
www.icem.com.au 
រកសួងបរសិាទ ន៖ 
អាគារមរត្កម្ត្ម្ជា ឡូត្ិ៍ម្លែ៥០៣ សង្កា ត់្ទម្នលបាសាក់ ែណ្ឍ ចំការមន 
រាជធានីភបំម្ពញ រពះរាជាណាចរកកមពុជា 
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រៀបចំដោយ៖ ក្សួង អភិវឌ្ឍន ៍ជនបទ 
ក្ុមប្ឹក្សា ជាតិអភិវឌ្ឍន៍ ដោយ ចីរាព និង ក្សួងបរិសា្ថ្ន

ផ្ដល់មូលនិធិដោយ៖ មូលនិធិវិនិយោគអាកាសធាតុតាមរយៈធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី

គាំ ទ្ បច្ច្ក ទ្ស 
ដោយ៖

មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្្ប់ការគ្ប់គ្ងបរិសា្ថ្ន – ICEM

(អ្នកនិពន្ធ)

រក្សាសិទ្ធ៖ិ កកសួង អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ ឆ្្ំ ២០១៩

សម្ង់ឯកសារយោង៖ ក្សួង អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ ក្ុម ប្ឹក្សា ជាត ិអភិវឌ្ឍន ៍ដោយ ចីរាព 
និង ក្សួង បរិសា្ថ្ន  ឆ្្ំ២០១៩។ មគ ្គទ្សក៍ ស្តីពី ហ្ដ្ឋ ្រចនា 
សម្ព័ន្ធ ជនបទ ប្តង រាជធានី ភ្នំព្ញ ព្ះរាជាាចក្កម្ពុជា

ព័ត៌មានបននថែម៖ www.spcrcambodia.org, www.camclimate.org.kh និង 
www.icem.com.au

កកសួងបរិសា្ថ្ន
អគារមរតកត្ជោ ដីឡូតិ៍ល្ខ៥០៣ 
ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្ល្បាសាក់ សង្ក្ត់ទន្ល្បាសាក់ 
ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំព្ញ ព្ះរាជាាចក្កម្ពុជា 
ទូរស័ព្ទ (៨៥៥) ៨៩ ២១៨ ៣៧០

ក្សួង អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ
កាច់ជ្ុង ផ្លូវល្ខ១៦៩ និង មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី   
រាជ ធានី ភ្នំព្ញ ព្ះរាជាាចក្កម្ពុជា



មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង



មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង

i

បុព្វកថា

 រាជរដ្ឋ្ភិបាល ន្ ព្ះរាជាាចក្ កម្ពុជា បាន ខិតខំ ប្ឹងប្្ង ក្នុ ងការ អភិវឌ្ឍ 
ហ្ដ្ឋ្រចនា សម្ព័ន្ធ រូបវ័ន្ដ ដ្ល ចាត់ ទុក ជា មូលដ្ឋ្ន គ្ឹះ សម្្ប់ ការ អភិវឌ្ឍ នៅ ក្នុង ប្ទ្ស 
កម្ពុជា។ ផ្នការ យុទ្ធសាស្ត្ អភិវឌ្ឍន៍ ជាតិ (២០១៤ - ២០១៨) បាន កំណត់ អាទិាព 
អភិវឌ្ឍន៍ សម្្ប់ ប្ទ្ស កម្ពុជា និង ប្ើប្្ស់ ជា ផ្នទី បង្ហ្ញ ផ្លូវ សម្្ប់ ការ អនុវត្ត 
យុទ្ធសាស្ត្ ចតុកោណ ក្នុង ក្ប ខណ្ឌ អភិវឌ្ឍន៍ របស់ រាជរដ្ឋ្ភិបាល។ យុទ្ធសាស្ត្ 
ចតុកោណ ដំ ាក់ កាល ទី ៣ (២០១៤ - ២០១៨) រួម មាន សសរស្តម្ភ អភិវឌ្ឍន៍ ចំនួន ៤ 
ដល្ គ្ឹះ ទទ្ង្ ់ទ២ី គ ឺផ្ដត្ លើ ការ អភវិឌឍ្ ហដ្្ឋ រចនា សម្ពន័្ធ របូវន្ត។ ផន្ការ យទុ្ធសាស្ត្ 
អភិវឌ្ឍន៍ ជាតិ ស្ដ្ង ច្ញ នូវ តម្ូវការ សម្្ប់ ការ អភិវឌ្ឍ ប្ កប ដោយ ចីរាព និងការ កាត ់
បន្ថយ ហា និភ័យ គ្្ះ មហន្តរាយ  តាម រយៈ ការ ក្លម្អ ហ្ដ្ឋ្ រចនា សម្ព័ន្ធ ការអភិវឌ្ឍ 
បច្ច្កវិទ្យា បន្សាំុ សមស្ប និង ការ ពង្ឹង សមត្ថាពដើម្បី អនុវត្ត កិច្ចការប ន្សាំុ។ បច្ចុប្បន្ន   
ក្សួង អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ មាន យុទ្ធសាស្្ត ថ្្ក់ជាតិ សម្្ប់ ការ ផ្គត់ផ្គង់ ទឹក សា្អ្ត ជនបទ  
អនាម័យ និង ការ ធ្វើ អនាម័យ (២០១១-២០២៥) ការ ក្ លម្អ និង ការ ថ្ាំផ្លូវថ្នល់ ដើម្បី 
ឆ្លើយ តប នឹង ការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ។

 ព្ះរាជាាចក្កម្ពុជា ត្ូវ បាន ចាត់ទុក ជា ប្ទ្ស មួយ ដ្ល ងយរង គ្្ះខ្ល្ំង 
ទៅ នឹង ផល ប៉ះាល់ ន្ ការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ នៅ អាសុី។ ការ គំរាម កំហ្ង ន្ អាកាស 
ធាតុ នា ពល្ បច្ចប្ុបន្ន និង ការ ប្ប្្លួ អាកាស ធាតុ រយៈ ពល្ វង្ ត្វូ បានចាត់ ទុក ជា បញ្ហ ្
ធ្ងន់ធ្ងរ សម្្ប់ បរិសា្ថ្ន និង ការ អភិវឌ្ឍ នៅ ប្ទ្ស កម្ពុជា។ វិសមរូប អាកាសធាតុ និង 
ឥទ្ធិពល ន្ព្ឹត្តិការណ៍ អា កាស ធាតុ ធ្ងន់ធ្ងរដូច ជា គ្្ះ ទឹក ជំនន់ គ្្ះ រាំង ស្ងួត ភ្លៀង ធា្ល្ក់ 
ខ្ល្ងំ និង ខ្យល់ ព្យុះ គឺ មាន ការ កើន ឡើង។ ការ កើន ឡើង សីតុណ្ហ ាព និង ការ ប្ប្្លួ របប 
ទឹកភ្លៀង បា្ដ្ល ឱ្យមាន ហានិភ័យ ខ្ពស់ ាព ងយ រងគ្្ះ និងការ ប៉ះាល ់ចំពោះ វិស័យ 
ហ្ដ្ឋ្ រចនា សម្ព័ន្ធ ជា ពិស្ស ហ្ដ្ឋ្ រចនា សម្ព័ន្ធ ជនបទ។

 ដើម្បី ឆ្លើយតប ទៅ នឹង ផលប៉ះាល់ និង និនា្្ការ ន្ ការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ នា 
ព្ល អនា គត និង ដើម្បី គាំទ្ ដល់ ផ្ន ការ យុទ្ធសាស្ត្ អភិវឌ្ឍន៍ ជាតិ ផ្នការ យុទ្ធសាស្្ត 
ឆ្លើយ តប នឹង ការ ប្្បួ្ល អាកាស ធាតុ កម្ពជុា (២០១៣-២០២៣) ត្ូវបាន រៀប ចំឡើង 
ជា ឯកសារ គោល នយោ បាយ ជាតិ ដើម្បី ឆ្លើយ តបទៅ នឹង ការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ ដ្ល 
ឆ្លុះបញ្ច្ំង ពី ឆន្ទៈ នយោបាយ ការ ប្ដ្ជា្ ្ចិត្ត និង ត្ៀម ជា ស្្ច សម្្ប់ ការកាត់ បន្ថយ 
ផលប៉ះ ាល់ ដោយ សារ ការ ប្្ ប្ួល អាកាស ធាតុ។ ដើម្បី អនុវត្ត ផ្ន ការយុទ្ធសាស្ត ្ន្ះ 
ឱ្យ មាន ប្សិទ្ធ ាព ក្សួងា ក់ ព័ន្ធ នានា រួម ាំង ក្សួង អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ផង បាន រៀបចំ 
ផ្ន ការ យុទ្ធ សាស្ត្ និង ផ្ន ការ សកម្ម ាព តាមវិស័យ សម្្ប់ ការ ប្្ប្ួ លអា កាសធាតុ 
(២០១៤-២០១៨)។ ផ្នការ សកម្ម ាព សម្្ប់ ការ ប្ ្ប្ួល អា កាស ធាតុ របស់ ក្សួង 
អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ បាន ផ្ត្ត លើ សកម្មាព អាទិាព ចំនួន ១០ សម្្ប់ កិច្ចការ អភិវឌ្ឍន៍ 
ជនបទ និង ការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ។
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 មគ្គទ្សក៍ ហ្ដ្ឋ្ រចនា សម្ព័ន្ធ ជនបទ ប្តង របស់ ក្សួង អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ ន្ះ នឹង 
ផ្តល់ ការ គាំទ្ជា មូល ដ្ឋ្ន ក្នុង ការ អនុវត្ត ប្ក បដោយ ប្សិទ្ធ ាព នូវ ផ្នការ សកម្មាព 
សម្្ប់ ការ ប្្ ប្ួល អាកាស ធាតុ របស់ ក្សួង។ វា ផ្ដល់ ជា មធ្យាបាយ  និង ទស្ស ន ាន 
សម្្ប់ អ្នក រៀប ចំ គោល នយោបាយ អ្នក រៀបចំ ផ្នការ និង ប្តិបត្តិករ ដើម្បី ដក់ បញ្ចូល 
ាព ធន់ នឹង អាកាស ធាតុ ទៅ ក្នងុ ផន្ ការ អភិវឌ្ឍន៍  និង ការ អនុវត្ត គម្ង្ ។ មគ្គទស្ក៍ ន្ះ 
បង្ច្កជា ៣ ផ្នក្ មាន ចំនួន ៣០ វធិានការ បន្សុំា និង ១២ ករណី សិក្សា។ ផ្នក្ (ក) អធិប្បាយ 
ពី មគ្គទ្ស ក៍ និង តួនាទី របស់ក្សួង អភិវឌ្ឍន៍ ជន បទ ក្នុង វិ ស័យ ហ្ ដ្ឋ រចនា សម្ព័ន្ធ ជន បទ 
និង តា រាង មា៉ ្ទ្កី ន ្វធិាន ការ បន្សុំា សម្ប់្ ការ អភិវឌ្ឍ ហដ្្ឋ ្រចនា សម្ពន័្ធ ជន បទ។ ផ្នក្ (ខ) 
រៀប រាប់ ពី វធិាន ការ បន្សុំា  សម្្ប់ គ ្ប់ គង្ ជើង ទរ្ ផ្លវូ ទំ នប់ អាង ស្តកុ ទឹក ចំ្្ង ផ្លវូ ទឹក ការ 
ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក ជន បទ  ប្ព័ន្ធ គ្ប់ គ្ង និង ការ កសាង សមត្ថ ាព ប្កប ដោយ ចីរាព។ ផ្ន្ក 
(គ) បង្ហ្ញ ពី ករ ណីសិ ក្សា មួយ ចំនួន ពី ការ ប្ើ ប្្ស់ វិធាន ការ បន្សាំុ នៅ ក្នុង ប្ទ្ស កម្ពុជា  
និង នៅ ក្នុង ប្ទ្ស ដទ្ ទៀត។

 ក្នុង នាម ក្សួង បរិសា្ថ្ន  ក្ុម ប្ឹក្សា ជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ ដោយ ចីរាព និង ក្សួង 
អភិវឌ្ឍន៍ ជន បទ យើង ខ្ញុំ សូមថ្ល្ង អំណរ គុណ យ៉្ង ជ្្ល ជ្្ និង កោត សរ សើរ ដល់  
ឯក ឧត្តម លោក ជំាវ លោក លោក ស្ី  និង អ្នក ចូលរួម ាំង អស់ មក ពី សា្ថ្ប័ន  ាក់ព័ន្ធ 
ដ្គូ អភិវឌ្ឍន៍ សង្គម សុី វិល អង្គ ការ មិន ម្ន រដ្ឋ្ ភិបាល វិស័យ ឯកជន និង គ្ឹះ សា្ថ្ន សិក្សា 
ដ្ល បាន ផ្តល់ នូវ ការ គាំ ទ្ និង កិច្ច សហការ យ៉្ង ល្អ ក្នុង ការ រៀបចំ ឯក សារមគ្គ ទ្សក៍ 
ហ្ដ្ឋ្រ ចនា សម្ព័ន្ធ ជន បទ ប្ តង ន្ះ ឱ្យ សម្្ច បាន ជា រូបរាង ឡើង។ 
 ក្សួង បរិសា្ថន្ កុ្ មបឹ្ក្សា ជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ ដោយ ចីរាព និង ក្សួង អភិវឌ្ឍន៍ 
ជនបទ សង្ឃឹម ថ គ្ប់ ាគី ាក់ព័ន្ធ ាំង អស់ នឹង ចូល រួម អនុវត្ត មគ្គទ្សក៍ ហ្ដ្ឋ ្រចនា 
សម្ពន័្ធ ជនបទ ប្តង ន្ះឱ្យ មាន ប្សិទ្ធ ាព  ដើម្បី ឆ្លើយ តប នឹង ផល ប៉ះាល់ ន្ ការ ប្្បួ្ល 
អាកាស ធាតុ ចូល រួម ចំណ្ក កាត់ បន្ថយាព កី្ក្ និង ការ អភិវឌ្ឍ ដោយ ចីរ ាព ក្នងុ 
ព្ះរាជាាចក្កម្ពជុា។

ថថ្ង              ខខ       ឆ្្ំកុរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣

រាជធានីភ្នំពពញ ថថ្ងទី          ខខ         ឆ្្ំ២០១៩

រដ្ឋម នន្តីកកសួងភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

បណ្ិត អ៊ុក រា៉េប៊ុន

ថថ្ង             ខខ        ឆ្្ំកុរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣

រាជធានីភ្នំពពញ ថថ្ងទី          ខខ         ឆ្្ំ២០១៩

កបធាន កកុម កបឹក្សា ជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ ពដយចីរាព
និងជារដ្ឋ ម នន្តី កកសួងបរិសា្ថ្ន

សាយ សំអាល់
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សេចក្ដីថ្លែងអំណរគុណ

 ឯកសារ មគ្គ ទស្ក ហ៍ដ្្ឋ  រ្ចនា សម្ពន័្ធ ជនបទ បត្ង ន្ះ ត្វូ បាន រៀបចំ ឡើងក្្ម 
គម្្ង  ការ បញ្្ជាប ាព ធន់ នឹង អា កាស ធាតុ ទៅ ក្នងុ ការ រៀប ចំ ផន្ការ អភិវឌ្ឍន៍ ន ក្ម្មវធីិ 
យុទ្ធសាស្ត ្សម្្ប់ ាពធន់ នឹង អាកាស ធាតុ ដ្ល អនុវត្ត ដោយ ក្ុម ប្ឹក្សា ជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ 
ដោយ ចីរាព និង កសួ្ង អភិ វឌ្ឍន៍ ជនបទ ដោយ សហការ យ៉ង្ ជិត ស្នទិ្ធជាមួយ ាគី ាក់ព័ន្ធ 
នានា។
 

  ក្នុងនាមក្ុម ការងរ គម្្ង ការ បញ្ជ្្្ បាព ធន ់នឹង អា កាស ធាតុ ទៅ ក្នុង ការ 
រៀបចំ ផ្នការ អភិវឌ្ឍន៍ យើង ខ្ញុ ំសូម ថ្ល្ង អំណរ គុណ យ៉្ង ជ្្លជ្្ ចំពោះ ឯកឧត្តម 
បណ្ិត អ៊ុក រា៉េប៊ុន រដ្ឋ មន្ត្ី ក្សួង អភិវឌ្ឍន៍ ជន បទ ឯក ឧត្ដម សាយ សំអាល់ ប្ធាន 
ក្ុម ប្ឹក្សា ជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ ដោយ ចីរ ាព និង ជា រដ្ឋមន្្តី ក្សួង បរិសា្ថ្ន  ដ្ល បាន គាំ ទ្ និង 
ណន្ាដ៏ំខ្ពង់ខ្ពស់ ដល់ការ រៀប ចំឯក សារ មគ្គ ទស្ ក៍ ហ ្ដ្ឋ ្រចនា សម្ពន័្ធ ជន បទ ប ្តង ន្ះ។

 យើង ខ្ញុំ សូម ថ្ល្ង អំណរគុណ ចំពោះ ឯកឧត្តម ទិន ពន្លក អគ្គល្ខ ធិការ 
ឯកឧត្តម ជួប បា៉្រីស៍ អគ្គល្ខ ធិការ រង ឯកឧត្តម វា៉្ន់ មុន្នីនាថ អគ្គល្ខធិការ រង លោក 
ស៊ុំ ធី ប្ធាន នាយកដ្ឋ្ន ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ និង មន្ត្ ីាំង អស់ ន្ អគ្គល្ខធិការ ដ្ឋ្ន 
ក្ុម ប្ឹក្សាជា តិ អភិវឌ្ឍន៍ ដោយ ចីរ ាព ដ្ល បាន ចូល រួម និង គាំទ្ក្នុងដំណើរ ការ អនុវត្ត 
កម្ម វិធី យុទ្ធ សាស្ ្តសម្្ប់ ាព ធន់ នឹង អាកាសធាតុ ដោយ សហការ យ៉្ង ជិតស្និទ្ធ ជាមួយ   
ាគី ាក់ព័ន្ធ នានា។

 យើង ខ ្ញុំក ៏សូម ថ្ល្ង អំណរ គុណ ចំពោះ ក្ុម សម្បសម្ួល គម្្ង បន្សាំុនឹង ការ 
ប្្ប្ួលអា កាស ធាតុ ន្ ក្សួង អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ រួម មាន ឯក ឧត្តម បណ្ឌិត ចាន់ ដរ៉ុង  
រដ្ឋល្ខធិការ លោក សុង សុផល អគ្គ នាយក រង ន្ អគ្គនាយក ដ្ឋ្ន កិច្ច ការ បច្ច្ក ទ្ស 
និង មន្ត្ ីាក់ ព័ន្ធនានា ដ្លបា ន ចូល រួម យ៉្ង សកម្ម ក្នុងការ ផ្តល់ មតិយោបល់ ដ្ល ជា 
ធាតុ ចូល ដ៏ មាន តម្ល្ ក្នុង ដំណើរ ការ រៀបចំ ឯកសារ មគ្គទ្ស ក៍បន្សាំុ ន្ះ។

 យើងខ្ញុំសូមថ្ល្ងអំណរគុណ ដល់ លោក មាស សុផល អគ្គនាយកស្តទីី ន្ 
អគ្គនាយកដ្ឋន្ រដ្ឋបាល ការារ និង អភិរក្ស ធម្ម ជាតិ ន្ ក្សួង បរិសា្ថន្ និង ជា នាយក 
ដឹកនាំកម្មវិធី លោក អ៊ូ ច័ន្ទធារិទ្ធ អនុប្ធាននាយកដ្ឋ្ន វិទ្យាសាស្ត ្ និង បច្ចក្វិទ្យា ន្ 
អគ្គល្ខធិការដ្ឋន្ កុ្ម បឹ្ក្សា ជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ ដោយ ចីរាព និង ជា ប្ធាន គ្ប់ គ្ង កម្មវិធី 
លោក សុីម ទូច ប្ធាន ការិយល័យ  ន្ នាយកដ្ឋន្ ប្្បួ្ល អាកាសធាតុ និង ជា ជំនួយ 
ការ ប្ធាន គប់្គ្ង កម្មវធីិ លោក ឌឿន ដរា៉ ្អនុប្ធាន ការិយល័យ   ន្នាយកដ្ឋន្ ប្្បួ្ល 
អាកាសធាតុ ន្ អគ្គល្ខធិការដ្ឋន្ កុ្ម បឹ្ក្សា ជាតិ អភិវឌ្ឍន ដ៍ោយ ចីរាព និង ជា ប្ធាន 
គណន្យ្យ កម្មវិធី ដ្ល បាន ផ្តល់ យោបល់ ដ៏ មាន តម្ល្។ យើង ខ្ញុំ ក៏សូម ថ្ល្ង អំណរគុណ 
ផងដ្រ ដល់ មន្ត្ ី និង ទីប្ក្ឹសា កម្មវធីិ យុទ្ធសាស្តស្ម្្ប់ាពធន់ នឹង អាកាសធាតុ ដ្ល បាន 
ផ្តល់ ការ គាំទ្ និង សម្ប សម្ួល រៀបចំ ឯកសារ មគ្គទ្ស ក៍ បន្សាំុ ន្ះ។
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 សូម ថ្លង្អំណរ គុណ ចំពោះ ការណន្ា ំនិង អនុសាសន៍ ទៅ លើ មគ្គទ្សក៍ ន្ះចំពោះ 
លោកបណ្ឌតិ Srinivasan Ancha អ្នកឯកទ្ស ជាន់ខ្ពស ់និងជានាយកប្ចាំតំបន់អាសុ ី
អាគ្ន្យ៍ ផ្ន្កប្្ប្ួលអាកាសធាតុ ន្ ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ អាសុី កញ្ញ្ Valerie Pacardo  
អ្នក ឯកទ្ស សម្ប សម្ួល កម្ម វិធីយុទ្ធ សាស្្ត សម្្ប ់ ាពធន់ នឹង អាកាសធាតុ ន ្
នាយកដ្ឋ្ន អាសុ ីអាគ្ន្យ៍ របស់ ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ អាសុី លោក សួស ពិនរក្ស អ្នក ឯក ទ្ស 
សម្ប សម្ួល កម្ម វិធី យុទ្ធ សាស្្ត សម្្ប់ ាព ធន់ នឹង អាកាស ធាតុ លោក ហ្ម ចាន់ធូ 
មន្ត ្គីម្ង្ជា ន់ ខ្ពស់ ន្ ប្សក កម្ម ធនា គារ អភិវឌ្ឍន៍ អាសុ ីប្ចាំ កម្ពុជា និង អ្នក ឯកទ្ស 
ដទ្ទៀត របស់ ធនាគារ អភវិឌ្ឍន៍ អាសុ ីដល្ បាន ផ្ដល ់មត ិផ្ន្ក បច្ចក្ទស្ ក្នងុ ការ ចលូ រួម 
រៀប ចំ ឯកសារ មគ្គទ្សក៍បន្សាំុ ន្ះ។

 ជា ទីបញ្ចប់ យើង ខ្ញុំ សូម ថ្ល្ង អំណរ គុណ យ៉្ង ជ្្លជ្្ ដល់ ក្ សួង សា្ថ្ប័ន 
ាក់ព័ន្ធ នានា គ្ឹះ សា្ថ្ន សិក្សា អង្គការ មិន ម្ន រដ្ឋ្ ភិបាល សង្គម សុីវិល ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ 
និង វស័ិយ ឯក ជន ាំង អស  ់ដល្ បាន ផ្ដល់ មតិយោ បល់ ក្នងុ ការ រៀបចំ និង ចូល រមួ ផ្សព្វផ្សាយ 
ឯកសារ មគ្គទ្សក៍ ហ្ដ្ឋ្ សម្ព័ន្ធ ជនបទ ប្តង ន្ះ។
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ADB Asian Development Bank ធនា គារ អភិវឌ្ឍន៍ អា ស ុី

CCAMM Climate Change Adaptation 
and Mitigation Methodology

វិធី សាស្ត ្បន្សា ំុ និងកាត់ បន្ថយ  
ការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ

CCAP Climate Change Action Plan ផ្ន ការ សកម្ម ាព ឆ្ល ើយតប ន ឹង ការ 
ប្ ្ប្ួល អា កាស ធាតុ

CCCSP Cambodia Climate Change  
Strategic Plan

ផ្ន ការ យុទ្ធ សាស្្ត ឆ្លើយ តប នឹង ការ 
ប ្្ប្ួលអា កាស ធាតុ កម្ពុជា 

CIF Climate Investment Fund មូល និធិ វិនិ យោគ អា កាស ធាតុ 

CMDG Cambodia Millennium  
Development Goal

គោល ដៅ អភ ិវឌ្ឍន៍ សហស វត្សរ៍ 
កម្ពុជា

FWUC Farmer Water Users 
Community

សហគមន៍កសិករប្ើប្្ស់ទឹក

GDP Gross Domestic Product ផលិត ផល ក្នុង ស្ុក សរុប

ICEM Internation Center for  
Environmental Management 

មជ្ឈ មណ្ឌល អន្តរ ជាតិ សម្្ប់ ការ 
គ្ប់ គ្ង បរិសា្ថ្ន

MAFF Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries 

ក្សួង កសិកម្ម  រុកា្ ្ប ្មាញ់  និង 
ន្សាទ

MCRDP Mainstreaming Climate  
Resilient into Development 
Planning

ការ បញ្្ជាប ាព ធន់ នឹង អាកាសធាតុ 
ទៅ ក្នុង ការ រៀបចំ ផ្នការ អភិវឌ្ឍន៍

MOE Ministry of Environment ក្សួង បរិសា្ថ្ន

MOWRAM Ministry of Water Resources 
and Meteorology 

ក្សួង ធន ធាន ទឹក  និង ឧតុនិយម

MPWT Ministry of Public Works and 
Transport

ក្សួង សាធារណ ការ និង ដឹក ជញ្ជូន

MRD Ministry of Rural Development ក្សួង អភិវឌ្ឍន៍ ជន បទ

NCCC National Committee on  
Climate Change 

គណៈកមា្ ្ធិការ ជាតិ គ្ប់គ្ង ការ 
ប្្ ប្ួល អា កាស ធាតុ
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NCDM National Committee for  
Disaster Management 

គណៈ កមា្្ ធិការជាតិ គ្ប់ គ្ង គ្្ះ 
មហន្ត រាយ

NCSD National Council for  
Sustainable Development 

ក្ុម ប្ឹក្ សាជាត ិអភិវឌ្ឍ ន៍ ដោយ  
ចីរ ាព

NSDP National Strategic  
Development Plan

 ផ្ន ការ យ ុទ្ធសាស្ត្ អភិវឌ្ឍន៍ ជាតិ 

PDoWRAM Provincial Department of  
Water Resources and  
Meteorology 

មន្ទីរ ធន ធាន ទឹក  និង ឧតុ និយម ខ្ត្ត 

PDRD Provincial Department of 
Rural Development

មន្ទីរ អភិវឌ្ឍន៍ជនបទខ្ត្ត

RGC Royal Government of  
Cambodia 

រាជ រដ្ឋ ្ភ ិបាល កម្ពុជា

SEDP Social and Economic  
Development Plan

ផ្នការ អភិវឌ្ឍន៍ ស្ដ្ឋកិច្ច សង្គម

SPCR Strategic Program for Climate 
Resileince

កម្ម វិធីយុទ្ធ សាស្្ត សម្្ប់ ាព ធន់ 
នឹង អា កាស ធាតុ

TA Technical Assistance ជំនួយ បច្ច្កទ្ស ហិរញ្ញប្បាន 
សហប្តិបត្តិការ បច្ច្កទ្ស

WUA Water User Association សមាគម អ្នក ប្ើប្្ស ់ទឹក
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១. សេចក្ដីស្្ើម

 តាម របាយការណ៍ ធនាគារ ពិភព លោក បាន បញ្ជ្្ក់ ថ បនា្ទ្ប់ ពី ជាង ពីរ ទសវត្សរ៍ 
ន្ កំណើន ស្ដ្ឋកិច្ច ដ៏ រឹងមាំ ប្ទ្ស កម្ពុជា បានទទួល ឋានៈ ជា ប្ ទ្ស  ដ្ល មាន ប្្ក់ 
ចំណូល កម្ិត មធ្យម ាប ដោយ ប្្ក់ ចំណូល ជាតិ សរុប ក្នុង មនុស្ស មា្្ក់ ាន ដល់ 
ចំនួន ១.២៣០ ដុលា្ល្រ សហរដ្ឋ អាម្រិក ក្នុង ឆ្្ំ ២០១៧។ រវាង ឆ្្ំ ១៩៩៥ ដល់ ២០១៧ 
បាន ជំរុញ ការ នាំ ច្ញ សម្លៀក បំាក់ និង ទ្សចរណ៍ ប្ទ្ស កម្ពុជា បាន ទ្ទ្ង់ កំណើន 
ស្ដ្ឋកិច្ច ដ្ល មាន កំណើន ស្ដ្ឋកិច្ច លឿន បំផុត លំដប់ ល្ខ៦  នៅ លើ ពិភព លោក 
ដ្ល មាន អត្្ កំណើន ជា មធ្យម ៧,៧%។ នៅ ឆ្្ំ២០១៨ កំណើន ស្ដ្ឋកិច្ច ត្ូវ បាន 
គ្ រំពឹង ថ នឹង កើន ឡើង ដល់ ៧% ប ើប្ៀបធៀប ទៅ នឹង ឆ្្ំ ២០១៧ បាន ត្ឹម ត្ ៦,៩% 
ប៉ុណ្ណ្ះ  (ធនាគារ ពិភព លោក ឆ្្ំ ២០១៨)។ វិស័យ កសិកម្ម នៅ ត្ ជា វិស័យ ដ៏ សំខន់ 
សម្្ប់ ស្ដ្ឋកិច្ច របស់ ប្ទ្ស កម្ពុជា ប៉ុន្ត្ វិស័យ កាត់ដ្រ វិស័យ ទ្សចរណ៍ និង វិស័យ 
សំណង់ បាន រួម ចំណ្កដល់ កំណើន ផលិតផល ក្នុង ស្ុក សរុប ន្ះ ផង ដ្រ។

 ាព ក្ីក្ បាន បន្ត ធា្ល្ក់ ចុះ នៅ ក្នុង ប្ទ្ស កម្ពុជា បើ ោះ បី ជា យឺតយ៉្វ ជាង កាល 
ពី មុន ក្តី។ នៅ ឆ្្ំ ២០០៧ ាព ក្ីក្ មានប្មាណ ៤៧,៨% រីឯ ឆ្្ំ ២០១៤ ាព 
ក្ីក្ សល់ ប្មាណ ៣,៥% ប៉ុណ្ណ្ះ ហើយ នៅ កម្ិត ស្ដៀង គា្្ ន្ះ ដ្រ នា ឆ្្ំ ២០១៨ 
ជា មួយ នឹង ប្ជាជន នៅ តាម ជន បទ ដ្ល ជា ចំនួន ាគ ច្ើន។ ប្ជាជន ក្ីក្ ប្ហ្ល 
៩០% ដ្ល រស់នៅ តាម តំបន់ ជនបទ។ ប្ជាជន ប្មាណ ៤,៥ លាន នាក់ នៅ ត្ ជា អ្នក 
ក្ីក្ នៅ ឡើយ ដ្ល ងយ ទទួល រង គ្្ះ ងយ ធា្ល្ក់ ចូលទៅ  ក្នុង ាព ក្ីក្ នៅ ព្ល 
ដ្ល ប៉ះាល់ ដល់ វិបត្តិ ស្ដ្ឋកិច្ច និង វិបត្ដិ ខង ក្្ ផ្ស្ង ទៀត (ធនាគារ ពិភព លោក ឆ្្ំ 
២០១៨)។

 ឧបសគ្គ ចំបង ៗ  ក្នុង ការ អភិវឌ្ឍ ជន បទ និង ការ កាត ់បន្ថយ ាព ក្ីក្ នៅក ម្ពុជា គឺ   
ការ អភិវឌ្ឍ យឺត ន្ ផ្លូវ ជន បទ និង ហ្ដ្ឋ ្រចនា ស ម្ព័ន្ធធា រាសាស្្ត និង អតុល្យាព ក្នុង ការ 
ទទួល បាន  និង ប្ ើប្្ស់ ហ្ ដ្ឋ ្រចនា សម្ព័ន្ធ ាំងន ្ះ។ ការវ ិនិយោគល ើផ ្លូវជ នប ទ ទទួល   
បាន ផល ត្លប់ មក វិញ ខ្ពស់ ក្នុង ការ កាត់ បន្ថយាព ក្ីក្  នៅ ក្នុង ប្ទ្ស កំពុង 
អភិវឌ្ឍន៍។ ការ ក្លម្អ ផ្លូវ ជនបទ នឹង ជួយ ដល់ ប្ជាពល រដ្ឋ តាម ជនបទ ក្នុង ការ ទទួល 
បាន ស្វា សំខន់ៗ  រួម មាន៖  ការ អប់រំ សុខាព ការ លើក កម្ពស់  ការ ផ្សា ា្ជ្្ប់ តំបន់ ដច់ 
ស្ យល និង ការ ធ្វើ ឱ្យ ប្សើរ ឡើង នូវ ឱកាស សម្្ប់ សកម្មាព បង្កើត ប្្ក ់ ចំណូល  
ក្្ ពី របរ ធ្វើ ស្្ចំការ។ ជាង ន្ះ ទៅ ទៀត  ការ វិ និយោគ លើ ប្ព័ន្ធ ធារាសាស្្ត និង 
ហ្ដ្ឋ ្ ចនា សម្ព័ន្ធ គ្ប់គ្ង ទឹក នឹង កាត់ បន្ថយ ហា និ ភ័យ អា កាស ធាតុ ការ ថយ ចុះ ទិន្នផល 
សន្តិសុខ ស្បៀង និង ប្្ក់ ចំណូល សម្្ប់ គ្ួសារ  ដ្លពឹង ផ្អ្ក លើ វិស័យ កសិកម្ម  (ADB 
២០១២)។  ោះ ជា យ៉្ង ា ក៏ ដោយ នៅ ព្ល ដ្ល សា្ថ្នាព សារពើពន្ធកាន់ ត្ប្សើរ 
ឡើង នោះ រាជរដ្ឋ្ ភិបាល អាច មាន លទ្ធ ាព ប្ង ច្ក ធន ធាន បន្ថ្ម ទៀតសម្្ប់ ការ 
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វិនិយោគ ហ្ដ្ឋ្ រចនា សម្ព័ន្ធ។

 ជាង ន្ះ ទៅ ទៀត ផល ប៉ះាល់ ន្ ព្ឹត្តិ ការណ៍ អាកាសធាតុ ធ្ងន់ធ្ងរ ដ្លនឹង កើត 
ឡើង កាន់ ត្ ញឹកញាប់ និង មិន អាច ព្យាករ ជា មុន បាន នឹង បា្ដ្ល ឱ្យ ហ្ដ្ឋ្ រចនាសម្ព័ន្ធ 
ប្ព័ន ្ធកសិកម្ម និង ជីវាព រស់នៅ របស់ ប្ ជាពលរដ្ឋ តាម ជនបទ ស្ថិត ក្នុង ហានិភ័យ 
(Thevongsa, ២០១២)។ ការ កើន ឡើង នូវ នីវ៉ូទឹកសមុទ្ និង ចំនួន ទឹក ជំនន់ ព្យុះ ទីហ្វុង 
និង ភ្លៀង ធា្ល្ក ់ខ្ល្ំង នឹង កើត ឡើង កាន់ត្ ញឹកញាប់។ ការ ផ្ល្ស់ប្តូរ គួរ កត់ សមា្គ្ល់ សម្្ប់ 
ប្ទ្ស កសិកម្ម ដូច កម្ពុជា គឺ រដូវ វស្សា នឹង កាន់ ត្ មាន រយៈ ព្ល ខ្ល ីជាមួយសា្ថ្ន ាព ភ្លៀង 
ធា្ល្ក់ កាន់ ត្ ខ្ល្ំង ហើយ រដូវ ប្្ំង នឹង កាន់ ត្ មាន រយៈព្ល វ្ង ជា មួយ សា្ថ្នាព កាន់ 
ត្ មាន ាព រាំងស្ងួត។ កសិកម្មគឺ ជាវិស័យ មូលដ្ឋ្ន ន្ កំណើន ស្ដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ដើម្បី 
ទ្ទ្ង់ ដល់ ជីវាព រស់ នៅរ បស់ ប្ជាពលរដ្ឋ ាគច្ើន និង ចូល រួមចំណ្ក យ៉្ង សំខន់ 
ក្នុង ការ អភិវឌ្ឍ ជនបទ នោះ ការ កើន ឡើង នូវ ផលប៉ះាល ់ន្ ការប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ 
នឹងបន្ត បង្អ្ក់ និង ពន្យឺត ដំណើរ ការ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ មក វិញ។ សហគមន៍ ជនបទ នៅ 
កម្ពុជា មាន បទពិសោធ ក្នុង ការ ទទួល រង ការ ធា្ល្ក់ ចុះផលិត ាព កសិកម ្ម ដ្ល បា្ដ្ល 
មក ពី ការ ប្្ប្ួល លើ កម្ិត ភ្លៀងធា្ល្ក់ គ្្ះ ទឹក ជំនន់  និងាព រាំង ស្ងួតកាន ់ត្ ខ្ល្ំង 
(NCCC ២០១៣)។ បន្ថ្មលើការគំរាមកំហ្ង ចំពោះ ទិន្ន ផល ដំ ាំ  ការ កើន ឡើង នូវ 
អាកាសធាតុ អា ក្ក់  អាច នឹង បង្ក ជាការ ហូរ ច្្ះ ជើង ទ្រ ផ្លូវ  ច្្ំង ទន្ល្  ស្ទឹង  ផ្លូវទឹក  និង 
ការ បាត់ បង់ជី ក្នុង ដី បង្កការ ខូចខត ផ្លូវថ្នល់ និង ហ្ដ្ឋ្ រចនា សម្ព័ន្ធរូប វ័ន្ត ផ្ស្ងទៀត ដ្ល 
ចាំ បាច់ប ្ើប្្ស ់ដោយ កសិករ ដើម្បី គាំ ទ ្វិស័យ កសិកម្ម និង ការ ដឹក ជញ្ជូន ផលិតផល 
របស់ ពួកគ្ ទៅ កាន ់ទី ផ្សារ។ ប្ជា ពល រដ្ឋ ជនបទ ាគច្ើន ពឹង ផ្អ្កទៅ លើ ប្ព័ន ្ធអ្កូ 
ព្្្ឈើ សម្្ប ់ស្បៀង អាហារ  និង ប្្ក ់ចំណូល។ ការ បាត់ បង់ ព្្្ឈើ នៅ កម្ពុជា បាន 
កាត់ បន្ថយ លទ្ធា ពបន្សាំុ របស់ សហគមន ៍កសិកម្ម ដោយ ការ បង្កើន ការ ហូរច្្ះ លើ 
ដីដំ ដុះ(Adaptation Fund ២០១៣)។

២. មគ្គសទ្េក៍បន្សា ំុ ក្ងុវិេយ័អភិ វឌ្ឍន្៍ជន្បទ្

 ការ ប្្បួ្ល អាកាសធាតុ ជា កតា្ត ្គំរាម កំហ្ង មួយ ដល់ ព្ះរាជាាចក្ កម្ពជុា។ 
ព្ឹត្តិការណ៍ អាកាសធាតុ ធ្ងន់ធ្ងរ កើតឡើង កាន់ត្ ខ្ល្ំង និង ញឹកញាប់ ឡើងៗ ដូចជា 
គ្្ះ ទឹក ជំនន់ គ្្ះ រាំងស្ងួត និង ខ្យល់ព្យុះ (ព្យុះទីហ្វុង ព្យុះ ក្តសាា នៅ ឆ្្ំ ២០០៩ 
និង គ្្ះទឹក ជំនន់ នៅ ឆ្្ំ ២០១១ និង ២០១៣) ដ្ល ជា ភស្តុតាង បង្ហ្ញ ឱ្យ ឃើញ 
ជាក់ស្ដ្ង។ ព្ឹត្តិការណ៍ អាកាស ធាតុ ាំង ន្ះ បាន បង្ក ឱ្យ មាន ការ ខូចខត យ៉្ង ខ្ល្ំង ដល់ 
ហ្ដ្ឋ្រចនា សម្ព័ន្ធ រូបវ័ន្ដ  និង ការ ខត បង់ ថវិកា ប៉ះាល់ ដ ល់ ស្ដ្ឋកិ ច្ច និង ជីវ ាព រស់ នៅ 
របស់ ប្ជាពលរដ្ឋ (NCCC ២០១៣)។ ព្ះរាជា ា ចក្កម្ពុជា ជាប់ចំ ាត់ ថ្្ក់ ក្នុង 
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ចំណម ប្ទ្សាំង១០  ដ្ល ងយ រង គ្្ះ ខ្ល្ំង ចំពោះ  ការ ប្្ ប្ួល អាកាសធាតុ នៅ  
តំបន់ អាសុី  ដោយ សារ ត្ សមត្ថាព បន្សាំុ របស់ ប្ទ្ស កម្ពុ ជានៅ មាន កម្ិត ាប។ ការ 
កសាង ាព ធន់ នៅ មូលដ្ឋ្ន គឺ ជា គន្លឹះ ដ៏សំ ខន់ ក្នុង ការ ដោះ ស្្យ ផល ប៉ះាល់ន្ ការ 
ប្ប្្លួ អា កា ស ធាតុ នៅ កម្ពុជា  ឱ្យ មាន ាព បស្ើរ ឡើង ។ សកម្មាព និង ដំណះស្យ្ 
នៅ មូលដ្ឋ្ន ត្ូវ ការ ចាំបាច់ ដើម្បី ឆ្លើយតប ផលប៉ះាល ់ន្ ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ 
(IRIN ២០១១)។ មគ្គទ្សក៍ បន្សាំុ ក្នុង វិស័យ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ បាន រៀប ចំឡើង នៅ ក្្ម  
TA៖៨១៧៩-CAM ការ បញ្ជ្្្ប ាព ធន់ នឹង អាកាសធាតុ ទៅ ក្នុង ការ រៀប ចំផ្ន ការ ផ្ដល់ 
ការ វិាគ ជា ប្ ព័ន្ធ លើ ព័ត៌មាន ាក់ ព័ន្ធ សំខន់ៗ  ស្ដី ពីវិធី សាស្ត្ បន្សាំុ នឹង ការ ប្្ប្ួល 
អាកាសធាតុ នៅ មូលដ្ឋ្ន។

 ក្សួង អភិវឌ្ឍន៍ ជន បទ សហការ ជា មួយ ក្សួង ធន ធាន ទឹក  និង ឧតុនិ យម មាន 
ារៈកិច្ច យ៉្ង សំ ខន់  ក្នុង ការ កសាង ហ្ដ្ឋ្ រចនា សម្ព័ន្ធ ជន បទ ប៉ុ ន្ត្ ក្សួង ខ្វះខត ថវិកា 
 សម ស្ប សម្្ប់ ធ្វើ ការវិនិយោគ ទៅ ពលី ហ្ដ្ឋ្រ ចនា សម្ព័ន្ធ ាំង ន្ះ (ADB ២០១២)។   
បច្ចក្វិទ្យា មាន ស្្ប់ដ្ល មាន តម្លា្ប នៅ មូលដ្ឋន្ និង វិធីសាស្ត ន្ានានៅ ក្នងុ មគ្គទ្សក៍ 
ន្ះ អាច ជួ យ ដោះ ស្្យ បញ្ហ ្វិបត្ត ិហិរញ្ញ វត្ថ ុលើ ផ្នក្ ហ្ដ្ឋ ្រចនាសម្ពន័្ធជនបទបាន។

 ការ រក្សា កំណើន ស្ដ្ឋកិច្ច កម្ពជុា ក្្ម បរិបទ ន្ ការ ប្្ បួ្ លអា កាស ធាតុ នឹង  កា្លយ្ 
ជា បញ ្ហ ្ប្ឈម មួយ ក្នងុ រយៈ ព្ល បុ៉ន្្ាន ឆំ្្ ខង មុខទៀត ។  កិច្ច ខិត ខំ បឹ្ ង ប្្ង ឆ្លើយ 
តប ការ ប្្ បួ្ល អាកាស ធាតុ មិន អាច កាត់ ផ្ដច់្ ច្ញ ពី ការអភិវឌ្ឍ ស្ដ្ឋកិច្ច  និង ការ កាត់ 
បន្ថយា ព កី្ក្បាន ឡើយ។  កិច្ច ខិត ខំ បឹ្ ង ប្្ងមាន សារៈ សំខន់ ក្នងុ ការ ផ្លស់្ ប្តរូ ឆ្ពះ្ 
ទៅ រក ស្ដ្ឋកិច្ច ប្តង កា បូន ាប និង ការ អភិវឌ្ឍ ធន់ នឹង អា កា ស ធាតុ។ មគ្គទ្សក៍ បន្សុំា 
ន្ះ  ផ្ដល់ នូវ ជម្ើស ផ្ស្ង ៗ   គ្្ា មិន គ្្ ន់ត្ ជួយ បង្កើន ាពធន់ នឹង អា កាស ធាតុនៅ តំបន់ 
ជន បទ ក្នងុ ប្ទ្ស កម្ពជុា បុ៉ណ្ណះ្ ទ្ បុ៉ន្ត ្បាន ចូល រួម ចំណ្ក ក្នងុ ការ អភិវឌ្ឍ ស្ដ្ឋកិច្ច 
របស់ ប្ទ្ស ាំង មូល។ មគ្គទ្សក ន្៍ះ បាន ផ្ដល់ នូវបណ្ត ុបំច្ចក្ វិទ្យា  និង វិធីសាស្ត ្សម្្ប់ 
បន្សុំា នឹង ការ ប ្បួ្្លអា កាស ធាតុ ក្នងុ ការ អភិវឌ្ឍ ជនបទ។ វិធាន ការ ាំង ន្ះ តូ្វ បាន ប្ង 
ច្ក ជា ៤ ផ្នក្៖

 ¾ ការ ការ ពារ ការហូរសករោះករងំ្លែូវេឹក និង ស្្រ េមុកេ

 ¾ ការការពារសជដីងសេរេំនប់ និង ្ លែូវជនបេ

 ¾ ការកគប់កគង និងការសកបដីករាេ់េឹកសោយចដីរភាព

 ¾ ការ កសាង េមតថែ ភាព និង ការ សរៀប ចំ សាថែ ប័ន ដៃ គូ ពាក់ ព័ន្ធនានា។

 មគ្គ ទ្ស ក៍ បន្សា ំុ ត្ូវ បាន ប្ង ច្ក ជា៣ ផ្ន្ក ធំៗ ដូច ជា៖ ផ្ន ្ក(ក) ការ ណ្នាំ អំពី 
មគ្គទ្សក៍ ន្ះ ផ្ន្ក (ខ) បង្ហ្ញ អ ំពី បច្ច្ក វិទ្យា បន្សាំុ សម ស្ប សម្្ប់ ការ អភិវឌ្ឍ ជន បទ 
ក្នុង ប្ទ្ស កម្ពុជា និង ផ្ន្ក(គ) បង្ហ្ញ អំ ពី ករណី សិក្សា លើ ការ អនុវត្ត បច្ច្ក វិទ្យា ាំង ន្ះ 
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នៅក្នុង ប្ទ្ស  កម្ពុជា  និង នៅ ក្នុង ប្ទ្ស ដទ ្ទៀត។

 គួរ កត់ សមា្គ្ល់ ថ ការ អភិវឌ្ឍ ជនបទ គឺជា កិច្ច ការ ត្ួត គា្ ្រវាង វិ ស័យ ជា ច្ើន 
ដូចជា  កសិកម្ម  ទឹក ការ ដឹក ជញ្ជូន និង ព្្ ្ឈើ អាច មាន ាព ស្ ដៀង គា្ ្រវាង មគ្គទ្ស ក៍ 
បន្សាំុ ន្ះ ទៅ នឹង គោល ការណ ៍ណ្ នាំ  និងមគ្គទ្សក ៍ ដ្ល បាន រៀប ចំ ដោយ ក្សួង ដទ្ 
ទៀត។ បច្ច្ក វិទ្យា/វិធាន ការ បន្សាំុ នៅ ក្នុង មគ្គទ្ស ក៍ ន្ះ ត្ូវ បាន ជ្ើស រីស សមស្ប 
សម្្ប ់ការ អភិវឌ្ឍ ជន បទ ដោយ មិន បង្ក ជាផល ប៉ះាល់ ដល់ ាព ាក់ព័ន្ធ របស់ វា និង 
ផល ប្យោជន៍ ក្នុង វិស័យដទ្ ទៀត ឡើយ។

 ព័ត៌មាន ពី បច្ច្ក វិទ្យា/វិធាន ការ បន្សាំុ នីមួយៗ ត្ូវ បាន បង្ហ្ញ រួម មាន៖  (១)ការ  
ប្ើប្្ស់ ផ្ត្តទៅលើ ប្ ភ្ទ ហ្ដ្ឋ្ រចនា សម្ព័ន្ធ ដ្ល បច្ច្កវិទ្យា អាច ប្ើ ប្្ស់បាន  (២)

បរិយយ – ការ ពណ៌នា អំពី វិធានការ និង គោល បំណង ន្ វិធានការ (៣) ការ រួមចំណ្ក 
ាពធន់ នឹង អាកាស ធាតុ (៤) គុណប្យោជន–៍ ាពខ្ល្ំង និងផលប្យោជន៍ ន្ 
បច្ច្កវិទ្យា / វិធានការ (៥)ដ្នកំណត់ ន្ វិធានការ និង (៦) ប្ភព – ប្ភព ព័ត៌ មាន បន្ថ្ម 
ស្ដីពី វិធានការ។ ព័ត៌ មាន  បន្ថ្ម ក៏ មាន ផ្ដល់ ក្នុង ផ្ន្ក ករណី សិក្សា លើ ការ អនុវត្ត ជាក់ ស្ត្ង 
លើ វិធាន ការ មួយ ចំនួន ដោយ បញ្ជ្្ក ់ព ីទី កន្ល្ង និង បរិបទ ជាក ់លាក់។

៣. កកេងួអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ្

៣.១  អាណត្តិ

 រាជ រដ្ឋ្ភ ិបាល កម្ពុជា  បាន បង្កើត ក្សួង អភិវឌ្ឍន ៍ជន បទ នៅ ឆ្ ្ំ១៩៩៣ ដើម្បី 
អនុវត្ត ការ ប្ដ្ជា្្ របស ់ខ្លួន ក្នុង ការ ក្ លម្អបទដ ្ឋ្នរស់ នៅ និង សម្្ល ដល់ ាព ក្ ីក្ របស់ 
ប្ ជាពលរដ្ឋ ជនប ទ នៅ ប្ទ្ស កម្ពុជា។ ក្សួងអភិវឌ្ឍន ៍ជន បទ មាន ប្សក កម្ម និង 
សកម្មាព ស្នូល ដូច ខង ក្្ម ៖

 ¾ ឆ្លើយ តប ជា បឋម ចំពោះ  ត ម្ូវ ការ រយៈ ព្ល ខ្លី និង ជា បនា្ទ្ន់រ បស់ ប្ជាពលរដ្ឋ 
ដ្ល  រស់ នៅ តាម ជន បទ ក្នុង ប្ទ្ស កម្ពុជា  ដ្ល ជួប ផលវិ បាក ដោយ សារ គ្្ះ  
មហន្តរាយ  បង្ក ឡើង ដោយ ធម្ម ជាតិ  ឬដោយ  មនុស្ស  ដ្ល ត ម្ូ វឱ្យ មាន កា រ ធា នា ថ  
ការរង ទុក្ខជ វ្ទនា នៅ តំបន់ ជនបទ ត្ូវ បាន ឆ្លើយ តប ា្ល្ម ៗ  ដោយ ប្ សិទ្ធ ាព  និ ង ត្ូវ 
បាន បន្ធូរ បន្ថយ យ៉្ង ឆប់ រហ័ស ។ 

 ¾ បង្កើត ការ អភិវឌ្ឍប្កប ដោយ ចីរ ាព រយៈ ព្ល វ្ង  នៅ តំបន់ ជន បទ ាំង អស់ ដោយ 
មាន ការ លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ ស្វ័យ ាព គ្ប ់គ្្ន់  ដើម្បីឱ្យ  សហគមន៍ ជន បទ អាច ចូល 
រួម ចំណ្ក ក្នុង ការ បង្កើន ស្ដ្ឋ កិច្ច ជាតិ។

 ¾ តំាង ឱ្យ ក្ដ ីសង្ឃឹម និង បំណង ប្ ្ថ្្  ដ្ល ពុ ំាន ់សម្្ច បាន នៅ ឡើយ នៅ តំបន់ 
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ជន បទ ក្នុង ប្ទ្ស កម្ពុជា  តាម រយៈ សន្តិាព  និង វឌ្ឍន ាព ឆ្ព្ះ ទៅ រក ាព រុង រឿង។ 
ន្ះ ជា មូលដ្ឋ្នគ្ឹះ ដ្លអាចផ្ដល់ការ ធា នា ដល ់គុណ ាព ន ្ជីវិត របស់ ប្ជាពលរដ្ឋ 
គ្ប់ រូប ដ្ល រស់ នៅ តំបន ់ជន បទ ។

 ¾ ទទួល ខុស ត្ូវ ចំពោះ ការ ធ្វើ សមារហណ កម្ម ក្នុង ការ ងរ អភិវឌ្ឍន៍ ជន បទ នៅ តាម 
គ្ួសារ ថ្្ក់ ភូមិ និង ថ្្ក ់ឃុំ នៅ ទូាំង ប្ទ្ស កម្ពុជា។

 ¾ បង្កើត បទដ្ឋ្ន និង គុណ ាព រស ់នៅ របស ់ប្ជាពលរដ្ឋ នៅ ជន បទ ដោយ មាន ការ 
កាត ់បន្ថយ ាព ក ្ីក្ តាម រយៈ ការ ក្ លម្អ ហ្ ដ្ឋ្ រចនា សម្ព័ន្ធ ជន បទ ដូច ជា ផ្លូវ ថ្នល់  
ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក សា្អ្ត និង ការ លើក កម្ពស់ សុខ ាពបឋម ការ អភិវឌ្ឍ វិស័យ កសិកម្ម 
ការ ផ្ដល ់ឥណ ាន ជនបទ ការ ជំរុញ មុខរបរ/ឧស្សាហកម្ម ខ្្ត តូច និង ការ ជួយ ផ្ន្ក 
ទីផ្សារ ជនបទ។

 ¾ ជំរុញ ការ អភិវឌ្ឍ ធន ធាន មនុស្ស ចំពោះ សហគមន៍ ជន បទ  ដោយ រៀប ចំ ចាត់ ច្ង  
ផ្សព្វផ្សាយ  និង ផ្ដល់ លទ្ធាព ក្នុង ការ បើក កម្ម វិធី បណ្តុះ បា្ដ្ល  សិកា្្សាលា និង 
ការ ប្ជុំ ផ្ល្ស់ ប្ដូរ បទ ពិសោធន៍ ការ ងរ  ដ្ល ាក ់ទង ទៅ នឹង តម្ូវ ការ បណ្តុះ បា្ដ្ល 
ជាក់លាក ់ដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍ ទ្ព កោសល្យ និង ជំនាញ របស់ មន្្តី មា្្ក់ ៗ  ដ្ល ជួយ 
ជំរុញ ឱ្យ មាន ឯករាជ្យ មា្ច្ស់ ការ របស់ សហគមន៍  តាម រយៈ ការ ផ្ដល់ ឱកាស ការ ងរ។

៣.២  គោលនយោបាយ

 រាជ រដ្ឋ ្ភ ិបាល កម្ពុជាបា ន ចាត ់ទុក ថ មូលដ្ឋ្ន គ្ឹះ ន្ ការ អភិវឌ្ឍ ដោយ ចីរាពគឺ 
ហ្ដ្ឋ្ រចនា សម្ព័ន ្ធរូបវ័ន្ដ។ ផ្ន ការ អភិវឌ្ឍន ៍សង្គម ស្ដ្ឋ កិច្ច បាន កត់ សមា្គ្ល់ ថ ហ្ដ្ឋ្ 
រចនា សម្ព័ន ្ធគឺ ជា ផ្ន្ក មួយ ដ៏ សំខន់ ដ្ល ចាំ បាច់ ត្ូវ ការ អភិវឌ្ឍ ព្្ះ វា អាច មាន រំហូរ 
ឥទ្ធិពល ជា វិជ្ជ មាន ចំ ពោះ ប្ ជាពលរដ្ឋ ក្ីក្ដ្ល ផ្អ្ក លើ វិស័យ កសិកម ្ម តាមរយៈ ការ 
បន្សាំុ ខង ផ្ន្ក ផ្គត់ផ្គង់ (ការ ដឹកជញ្ជូន អគ្គិសនី ទូរគមនាគមន៍ ការ ផ្គត់ផ្គង់ ទឹក និង វិស័យ 
ដទ្ ទៀត)។ ហ្ដ្ឋ ្រចនា សម្ព័ន្ធ គឺជា យុទ្ធសាស្ត ្មួយ ក្នុង ចំណម យុទ្ធ សាស្ត្ចត ុកោណ 
របស ់រាជ រដ្ឋ ្ភិបាល កម្ពុជា (២០០៣ - ២០០៨)។ យុទ្ធសាស្្ត ចតុកោណ រួម មាន៖ (ក)

បន្តការ សាង សង់ ហ្ដ្ឋ្រ ចនា សម្ព័ន្ធ ដឹក ជញ្ជូន (ខ)ការ គ្ប់គ្ង ធនធាន ទឹក និង ប្ព័ន្ធ 
ធារាសាស្្ត (គ)ការ អភិវឌ្ឍវិ ស័យ ថម ពល និង បា្ដ្ញ អគ្គិសនី និង (ឃ)ការ អភិវឌ្ឍ 
បច្ច្កវិទ្យា ព័ត៌មាន និង ទំនាក់ ទំនង។
 

 នៅ ខ្ មិថុនា ឆ្្ំ២០០៦ រាជ រដ្ឋ ្ភិបាល បាន អនុម័ត ផ្ន ការ អភិវឌ្ឍន៍ យុទ្ធសាស្ត្ 
ជាតិ លើក ទី២ សម្្ប ់ឆ្្ំ ២០០៦ - ២០១០។ ផ្នការ ន្ះ ត្ូវ បានធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ាព 
សម្្ប ់ឆ្ ្ំ២០០៩ - ២០១៣ និង ឆ្ ្ំ២០១៤ - ២០១៨។ គោល បំណង របស់ ផ្នការ គឺ 
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កាត់ បន្ថយា ព ក្កី ្និង ផ្ដល់ ជា ឯកសារ ណន្ា ំសម្្ប់ ការ អនុវត្ត យទុ្ធសាស្តច្ តុកោណ   
ដ្ល អាច ឱ្យ កម្ពជុា ទទួល បាន ជោគ ជ័យ  សម្្ប់ គោលដៅ អភិវឌ្ឍន៍ សហវត្សរ៍ របស់ កម្ពជុា 
(CMDGs) និង គោលដៅ ស្ដ្ឋកិច្ច សង្គម ដទ្ ទៀត។ ផ្នការ ន្ះ គឺ ជា ការ ច្បាច់ បញ្ចូល 
ផ្នការ ពី មុនៗ ផ្ស្ង ទៀត ដូច ជា ផ្នការ អភិវឌ្ឍន៍ ស្ដ្ធកិច្ច សង្គមកិច្ច លើក ទី១ លើក 
ទី២ និង យុទ្ធសាស្ត ្ជាតិ កាត់បន្ថយ ាព ក្ីក្ គោល នយោបាយ ប្ជាសាស្្តជាតិ   
គោលនយោបាយ និ ងយុទ្ធសាស្្ត ក្នុង វិស័យ ផ្ស្ងៗ ទៀត។
 ក្នុង ចំណម ផ្ន ការ ដទ្ ទៀត ផ្ន ការ អភិវឌ្ឍន៍ យុទ្ធសាស្ ្តជាតិបា នផ ្តល់   
អាទិាព ចំ ពោះ ការ ផ្តល់ និង ជំ រុញ ការ សា្ថ្ បនា ហ្ដ្ឋ ្រចនា សម្ព័ន្ធ ជនបទ ជា ពិស្ស 
ការ ដឹក ជញ្ជូននៅ ជនបទ ការ ផ្គត់ផ្គង់ ទឹក សា្អ្ត និង អនាម័យ។ សកម្មាព ជាក់លាក ់
មាន ដូច ជា៖

 ¾ អាទិ ាព សម្្ប់ ឃុំ ឬ ភូមិ  ដ្ល មិន ាន ់ទទួល បាន ស្វា កម្ម ាំង ន្ះ

 ¾ ពង្ីក បា្ដ្ញ ផ្លូវ ជន បទ ដើម្បី ធានាថ  គ្ប់ ឃុំ ាំង អស់ មាន ាព ងយ ស្ួល ក្នុ ងការ 
ធ្វ ើដំណើរ  និង ត ា្ជ្្ប់ ទៅ កាន ់សា លា ស្ុក   បា្ដ្ញ ផ្លូវខ្ត្ត និង ផ្លូវ ជាតិ  ប្ើប្្ស់ 
អស់ លទ្ធា ពនូវ បច្ច្ក វិទ្យា ផ្អ្ក លើកមា្ល្ំង មនុស្ស សម្្ប់ ការ ងរសាងសង់ និង 
ថ្ាំ ផ្លូវ ជន បទ ដើម្បី បង្កើន ប្្ក់ ចំណូល ដល់ អ្នក រស់ នៅតាម ជន បទ

 ¾ សា្ដ្រ ជួសជុល និង សាងសង់ឡើង វិញ ប្ព័ន្ធ ធារា សាស្្ត និង ប្ព័ន្ធ បង្ហូរ ទឹក ដ្ល 
មាន ស្្ប់  ជា ពិស្ស ក្នុង តំបន់ ដ្ល មាន ាព ក្ ីក ្ខ្ល្ំង និង នៅ តាម តំបន់ ព្ំដ្ន

 ¾ បង្កើត  និង ប្ើ ប្្ស ់វិធាន ការ កាត ់បន្ថយ  ការ គ្ប់គ្ង គ្្ះ ទឹក ជំនន់ និង គ្្ះ រាំង 
ស្ងួត

 ¾ ពង្ីក សមត្ថាព ស្តុក ទឹក លើ ដី និង លើក កម្ពស់ បច្ច្ក វិទ្យា ប្មូល ទឹក ទុក

 ¾ លើក កម្ពស់ ប្សិទ្ធាព និង ការអភិវឌ្ឍ ដោយ ចីរ ាព ន្ ធនធាន ទឹក ក្្ម ដី នៅ 
តំបន់ ដ្ល ខ្សត់ ទឹក លើដី

 ¾ លើក កម្ពស់ ាព សម ស្ប  និង ប្ សិទ្ធាព គ្ប់ គ្ង អាង ទន្ល្ និង ប្ព័ន្ធ រក្សា ទឹក។

 បច្ចុប្បន្ន ន្ះ ក្សួង អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ មាន យុទ្ធ សាស្ត ្ជាត ិសម្្ប ់ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក 
សា្អ្ត ជន បទ និង អនាម័យ ឆ្ ្ំ២០១១ - ២០២៥ ដ្ល ផ្ន្ក ាំង ២ ន្ះ បាន ឆ្លើយ តប នឹង 
ផល ប៉ះាល់ ន្ ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ និង ស្វ្ងរក មធ្យាបាយ កាត់ បន្ថយ ាពក្ីក្។ 
ទស្សន វិស័យ ន ្យុទ្ធសាស្ត្គឺ "ប្ជាពល រដ្ឋ គ្ប់ រូប នៅ ក្នុង សហគមន ៍ជន បទ នឹង មាន 
និរន្តរាព ក្នុងកា រ ទទួល បាន ការ ផ្គត ់ផ្គង ់ស ្វា ទឹក សា្អ្ត ស្វា អនាម័យ និង ការ រស់ នៅ 
ក្នុង បរិសា្ថ្ន សា្អ្ត នៅ ឆ្្ំ ២០២៥ (MRD ២០១១)"។ ជាង ន្ះ ទៀត ក្សួង អភិវឌ្ឍន៍ ជន 
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បទ កំពុង ដំ ណើរ ការ បង្កើត គោល នយោ បាយ ថ្ាំ ផ្លូវ ថ្នល់ ដ្ល ឆ្លើយ តប ាព ធន់ នឹង 
អាកាសធាតុ។ 
 នៅ ឆំ្្២០១៣  ក្សួង អភិវឌ្ឍន ជ៍ន បទ បាន អនុម័ត ផ្ន ការ យុទ្ធ សាស្្ត ឆ្លើយតប  
ការ ប្្បួ្ល អាកាស ធាតុ សម្្ប ់ហ្ដ្ឋ ្រចនា សម្ពន័្ធ ជនបទ ដើម្បី ដោះស្្យ យុទ្ធសាស្ត្ 
អាទិាព ាំង ៤ ក្នងុ គោលបំណង ជួយ ដល់ ប្ ជាពលរដ្ឋ កី្ក ន្ៅ ជន បទ ដ្ល ប្ឈម 
ដោយ សារ ផលប៉ះ ាល់ ន ក្ារ ប្្បួ្ល អាកាសធាតុ (MRD ២០១៣)។ ផ្ន ការ 
យុទ្ធសាស្ត ្ន្ះ តូ្វ បាន ធ្វើ បច្ចប្ុបន្ន ាព សម្្ប ឆ្់ ្២ំ០១៤ - ២០១៨ (MRD ២០១៤)។ 
យុទ្ធសាស្ត ្អាទិាព ាំង នោះ រួមមាន៖

 ¾ យុទ្ធ សាស្ត្ អាទិាពទី១៖ អភិវឌ្ឍន ៍គោល នយោបាយ និង បទ បញ្ញត្តិ ដើម្បី បង្កើត 
ហ្ដ្ឋ ្រចនា សម្ព័ន្ធ (ផ្លូវថ្នល់ ប្ព័ន្ធ ធារាសាស្្ត អណ្តូង ស្ះ និង សា្ព្ន) ដ្ល ធន់ 
នឹង ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ  (ការ រៀបចំ គោល នយោ បាយ សម្្ប ់ពង្ឹង គុណាព 
ហ្ដ្ឋ្ រចនា សម្ព័ន្ធ ជនបទ  ឆ្លើយតប នឹង ព្ឹត្តិការណ៍ អាកាស ធាតុ ធ្ងន់ធ្ងរ)

 ¾ យុទ្ធសាស្ត្ អាទិាព ទី២៖ បង្កើតឱ កាស  បង្កើត អា ជីវ កម្ម ជនបទ ដោយ ផ្ដ្ត លើ ការ 
ផ្ដល់ ឥណ ាន ខ្្ត តូច  ដើម្បី សន្សំ ប្្ក់  និង ក្ លម្អ ជីវាព រស់ នៅ តាម ជនបទ។ ការ 
បង្កើន ប្្ក់ ចំណូល តាម គ្ួសារ ពី អាជីវ កម្ម នៅ មូលដ្ឋ្ន  នឹង ជួយ បង្កើត ការ ត្ៀម 
បម្ុងជា មុន ក្នុងការ រៀបចំ ទូាត់ សំណង លើ ការ ខត បង់ ចំណូល អំឡុង ព្ល មាន 
គ្្ះ ទឹក ជំនន់ និង គ្្ះ រាំង ស្ងួត កើត ឡើង (គោល នយោ បាយ  និង  អនុវត្តន៍គម្្ង)

 ¾ យុទ្ធ សាស្ត្ អាទិាព ទី៣៖ ផ្ដល់ នូវ ការ ធ្វើ ឱ្យ ប្ សើរ ឡើង នូវ គម្្ង ហ្ដ្ឋ្ រចនា 
សម្ព័ន្ធ ជនបទ (ផ្លូវថ្នល់ ធារាសាស្្ត  អណ្តូង និង លូ បង្ហូរ ទឹក) ដើម្បី ឱ្យ មាន ាព ធន់ 
នឹង គ្្ះ ទឹក ជំនន ់ និង គ្្ះ រាំង ស្ងួត ដូច ដ្ល បាន អនុវត្តន៍ សាក ល្បង នៅ តំបន់ មួយ 
ចំនួន (ការ អនុវត្ត គម្្ង សាក ល្បង)

 ¾ យុទ្ធសាស្ត្ អាទិាព ទី ៤៖ បង្កើន ការ យល់ ដឹង របស់ សហគមន៍ ជន បទ អំពីទស្សនៈ 
វិស័យ ន្ ការ ប្ ្ប្ួល អាកាស ធាតុ ជម្ើស ឆ្លើយតប និង ផ្ដល់ ការ អភិវឌ្ឍ សមត្ថាព 
ដល់ សមាជិក គណៈកម្មការ អភិវឌ្ឍន ៍ភូមិ អំពី ជម្ើស បន្សាំុ កាត ់បន្ថយ ការ ប្្ប្ួល 
អាកាសធាតុ និង ការ ប្ើប្្ស់ ចំណ្ះ ដឹង ផ្ន្ក វិទ្យាសាស្ត្ ដ្ លអាច បន្សាំុ 
សម្្ប់ ប្ើប្្ស់ ដោយ ប្ ជា ពលរដ្ឋ តាម មូលដ្ឋ្ន (ការ ថ្ា ំសុខ ាព បឋម ទឹក 
សា្អ្ត អនាម័យ ការ ផ្សព្វ ផ្សាយ លទ្ធ ផល ស្្វជ្្វ  និង ការ អភិវឌ្ឍ សហគមន)៍
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៤. បសចចេកវិទ្យា/វិធាន្ការបន្សា ំុ
 ដើម្បី ជួយ ដល់ អ្នក រៀបចំ គោល ន យោ បាយ  អ្នក រៀបចំ ផ្នការ អភិវឌ្ឍន៍ និង 
ប្តិបត្តិករ ក្នុង ការ ចាប់ ផ្ដើម អនុវត្ត ជម្ើស ហ្ដ្ឋ្រ ចនា សម្ព័ន្ធ ប្តង តា រាង មា៉្ទ្ីក ខង 
ក្្ម បង្ហ្ញ ពី វិធាន ការ បន្សាំុ ផ្ស្ងៗ ដ្ល អាច ផ្គូរផ្គង  និង មាន អន្តរ កម្ម ជាម ួយប ច្ច្ក   
វិទ្យា ដទ ្ទៀត។

 ជួរ ឈរ នី មួយៗ តំាង ឱ្យ តម្ូវ ការ អភិវឌ្ឍន៍ ស្ថិត ក្នុង អា ណត្ត ិរបស់ ក្សួង 
អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ។ សម្្ប់ វិ ធាន ការ ហ្ដ្ឋ ្រចនា សម្ព័ន្ធ ប្ តង នី មួយ ៗ  ប្ អប់ ពណ៌បង្ហ្ញ 
សកា្ដ ្នុ ពល ន្ ការ ប្ើ ប្្ស ់ បច្ច្ក វិទ្យា  សម្្ប់ ស្ចក្តី ត្ូវ ការ អភិវឌ្ឍន៍ ជាក់លាក់។
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ខ. បសចចេកវិទ្យាបន្សា ំុ
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៥. សេចក្ដីស្្ើម

 វិធាន ការ បន្សុំា ក្នងុ មគ្គ ទ្សក៍ ន្ះ អាច ជួយ ជំរុញ និង កសាង ដល់ គោល នយោបាយ 
និងការ រៀបចំ បទដ្ឋន្ ដើម្បី ឆ្លើយ តប គោល បំណង សំខន់ៗ ន្ អាណត្ត ិរបស់ ក្សួង អភិវឌ្ឍន៍ 
ជន បទ ។ វិ ធាន ការ បន្សាំុ ន្ះ  អាច ប្ ើប្្ស ់ បាន ច្ើន យ៉្ង និង អាច អនុវត្ត ក្នុង បរិបទ ជន 
បទ មួយ ចំនួន។ ជារឿយ ៗ   ការ អនុវត្ត លើ វិធានការ ាំងន្ះ អា ច  តួ្ត គ្្ា ជាមួយ វិស័យ ផ្ស្ងៗ 
ទៀត។ វា មាន សារៈសំខ ន់ ផង ដ្រ ក្នុងការ រៀបចំ វិធានការ ាំង ន្ះ ដោយប្ើប្្ស់ រួមគា្្ 
និង ធ្វើ ការ យ៉្ង មាន ប្សិទ្ធិាព។



12

មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង

៦. ការការពារការហូរសករោះ ករងំ្លែូវទ្ឹក ន្ិងស្្រេមុកទ្

 ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ នៅ តំបន់ នានា ន្ ប្ទ្ស កម្ពុជា ត្ូវ បាន រំពឹង ថ នឹង 
មាន ភ្លៀង ធា្ល្ក់ កាន់ ត្ ខ្ល្ំង ទឹក ទន្ល ្កើន ឡើង ខ្ល្ំង និង មាន គ្្ះ ទឹក ជំនន់ គំហុក។ បញ្ហ្ 
ាំង ន្ះ នឹង នា ំឱ្យ មាន ការ ហូរ ច្្ះ កាន ់ត ្ខ្ល្ំង ដល់ ច្្ំង ផ្លូវ ទឹក និង ឆ្ន្រ សមុទ្ ដ្ល 
អាច បង្ក ការ ខូច ខត ដល់ ហ្ដ្ឋ ្រចនា សម្ព័ន្ធ និង ផ្លូវ ថ្នល់ ដ្ល ស្ថិត នៅ ក្នុង តំបន់ នោះ។ 
វិធានការ ដូច បាន អធិប្បាយ ខង ក្្ម ផ្តល ់ដំណះ ស្្យ ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ការ ហូរ ច្្ះ  
តាម រយៈ បច្ច្ក ទ្ស ទប់ លំនឹង មួយ ចំនួន ដោយ ផ្ត្ត លើ បច្ច្កទ្ស វិស្វកម្ម ជីវសាស្ត្។ 
ផល ប្យោជន៍ សំ ខន់ ន្ បច្ចក្ ទ្ស វិស្វកម្ម ជីវសាស្ត ្ នឹង បង្កើន ទំនុក ចិត្ត របស់ សហគមន៍  
ផ្ទល់្ ពី ព្្ះ ហ្ដ្ឋ ្រចនា សម្ពន័្ធ បាន សាងសង់ ឡើង ដោយ ការ ប្ើ ប្្ស់  កមា្ល្ងំ ពលកម្ម  និង  
សមា្ភ្រៈ មាន ក្នុង មូលដ្ឋ្ន ដ្ល សហគមន៍ មូល ដ្ឋ្ន អាច ដំណើរការ  ធ្វើការ ថ្ ាំ ជួសជុល 
សំណង់ បាន ងយ  និង ងយ សួ្ល ជាង ការ ងរ បច្ចក្ ទ្ស តាម ទមា្លប់្។ ហ្ដ្ឋ្ រចនាសម្ព័ន្ធ 
ប្តង  វិធាន ការ នានា សម្្ប់ ការ ារ ការ ហូរ ច្្ះ ជើង ទ្រ  ចំ្្ង ផ្លវូ ទឹក និង ឆ្នរ្ សមុទ្  
ត្ង ត្ មាន ប្សិទ្ធ ាព ខ្ពស់  នៅ ព្ល ប្ើប្្ស់ រួម បញ្ចលូ គ្្ា ដើម្បីបង្កើន ផល ប្យោជន៍។ 
វិធាន ការ ដូច បាន អធិប្បាយ ន្ះ  អាច ប្ើ ប្្ស់ ចំពោះ ហ្ដ្ឋ្ រចនា សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ ជនបទ ដ្ល 
បាន បង្ហ្ញ ក្នុង ផ្ន្ក ទី៣ ន្ ឯកសារ ន្ះ។
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៦.១ សំណាញ់ជីវសាស្តេ

ការប្ើប្្ស់ សា្ព្ន ទម្ ក្បាល សា្ព្ន  ប្ាយ  សំណង ់សិល្ប ការ្យ  ច្្ំង សមុទ្ 
ទំនប់ ប្ព័ន្ធបង្ហូរទឹក ខ្នងទំនប់/ប្ាយ ា្វ្រទឹក ទំនប់ សមុទ្ ប្ព័ន្ធ 
បង្ហូរ ទឹក ភ្លៀង

បរិយយ សំាញ់ ជីវ សាស្ត ្ គ ជឺា សមា្ភរ្ៈ ដ្ល អាច បម្លង្ ទៅ ជា សារធាតុ បាន 
យ្៉ង ល្អ ប្សើរ និង ជា សមា្ភរ្ៈ ដ្ល មាន ប្សិទ្ធាព  ក្នងុ ការ គ្ប់គ្ង 
ការ ហូរ ច្្ះ ដី យ្៉ង ល្អ គ្ប់ សា្ថន្ាព។ សរស្ អំបោះ  ធម្មជាតិ អាច 
ត្បាញ ទៅ ជា សំាញ់ ជីវ សាស្្ត។ គ្ឿង ផ្គត់ផ្គង់ សមា្ភរ្ៈ អាច រក បាន នៅ 
ក្នងុ មូល ដ្ឋន្ ដ្ល មាន តម្ល ្ថោក និង អាច កកើត ឡើង វិញ មាន ច្ើន 
ប្ភ្ទ ដូច ជា  ក្ៅ  ស្កីដូង  ដើម កប្បាស  ដើមដូង  ឫស្សី   និង កំបោ្លក្  
ដ្ល អាច ផលិត ជា សំ ាញ់ ជីវ សាស្ត ្ បាន យ្៉ ងល្អ។ វត្តមានន ដ្ ើម   
រុក្ខជជាតិ ជួយ ទប់ លំនឹង ជម្្ល  និង ទប់សា្កត់្ ការ ហូរ ច្្ះ។ រុក្ខជជាតិ ផ្ដល់ 
ឬស រឹងមំា និង សូ្ប សមា្ពធ្ យ្៉ង មាន ប្សិទ្ធាព  ដោយ ធ្វើ ជា ប្ព័ន្ធ 
បង្ហរូ ទឹក  និង ធ្វ ើ ឱ្យ មាន លំ នឹង នៅ ព្ល មាន ការ ហូរច្្ះ ជា អចិន្ត្យ៍្។ 
វា អាច តូ្វ បាន ប្ើ ប្្ស់ ដើម្បី ការារ ចំ្្ង ទន្ល ្ខ្នង ទំនប់/ ប្ាយ ឆ្នរ្ 
សមុទ្ និង ធ្វើ ឱ្យ ដី ហាប់ ណ្ន ល្អ។

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

សំាញ់ ជីវ សាស្ត ្ កាត់ បន្ថយ ការ ហូរ ច្្ះ ដោយ ការ ារ ជម្្ល ធ្វើ 
ជា ប្ព័ន្ធ បង្ហរូ ទឹក និង ធ្វើឱ្យ ដី ហាប់ ណ្ន (ដោយ ហ្ត ន្ុះ  បង្កើន 
ស្ថរិាព ដល់ ជម្្ល)។ តាម រយៈ មធ្យាបាយ ាំង ន្ះ វិធានការ ន្ះ 
បង្កើន ាព ធន់ ដល  ចំ្្ង ទន្ល ទ្ៅ នឹង ពឹ្ត្ត  ិការណ៍ អាកាស ធាតុ ធ្ងន ធ់្ងរ ពី 
ព្្ះ ពួកវា  តូ្វ បាន បង្កើត ឡើង  ដោយ ប្ ើប្្ស ក់មា្ល្ងំ ពល កម្ម និង 
សមា្ភរ្ៈ ដ្ល អាច រក បាន ក្នងុ មូល ដ្ឋ ្ន តូ្វ ការ កមា្ល្ងំ ពល កម្ម តិច ក្នងុ ការ 
ផលិត ដ្ល មាន ចីរាព និង ជា ញឹកញាប់ វា អាច កសាង បាន លឿន ជាង 
ការ ងរ បច្ចក្ ទ្ស តាម ទមា្លប់្។
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ផលិតផលកពួល សំាញ់ជីវសាស្ត្ប្ើព្ួល

គុណប្យោជន៍ ដ្នកំណត់

 ¾ ប្ សិទ្ធាព តម្ល ្ល្អ  ប្ ើសមា្ភ្រៈ និង 
កមា្ល្ំង ពលកម្ម ក្នុង មូល ដ្ឋ្ន មាន 
តម្ល្ ាប ប ើធៀប នឹង ការ ងរ វិស្វកម្ម 

 ¾ អាច ប្ើ សម្្ប់ ដោះ ស្្យ បញ្ហ្ 
ការ ហូរ ច្្ះ ជើង ទ្រ 

 ¾ ផ្តល ់កមា្ល្ំង ាញ ជាប ់ណ្ន ល្អដ្ល 
អាច ថ្ ាំ ប្ើ បាន រយៈព្ល យូរ

 ¾ រុក្ខជ ជាត ិកំបោ្ល្ក  ដ្ល មាន កម្ិត 
សំណើម ខ្ពស ់ អាច ជួយ ដល់ រុក ្ខជជាតិ 
ដទ្ ទៀត ដុះ លូតលាស ់បាន

 ¾ ងយ ស្ួល ក្នុង ការ រៀប  ដោយ គ្្ន់ 
ត ្ក្្ល វា នៅ លើ ដី  គឺ មិន កប់ ក្នុង 
ដីដូច  សំាញ់ ជីវសាស្្ត សំ យោគ 
ឡើយ ។ 

 ¾ ជា ធម្មតា បច្ច្ក វិទ្យា ន្ះ គឺ ប្ើ ប្្ស់  
ពល កម្ម ច្ើន និង ត្ូវ មាន ចំណ្ះ ដឹង 
ថ តើ ត្ូវ អនុវត្ត បច្ច្ក វិទ្យា ន្ះ ឱ្យ  បាន 
ត្ឹម ត្ូវ យ៉្ង ដូច ម្ត្ច (ទំ ហំ សមស្ប  
ការ ដំឡើង  ការ បង្វ្រ ផ្លូវ ទឹក លើ ដី  និង 
ការ ដំ រុក្ខជ ជាតិ ) គឺ ចាំ បាច ់ បើមិន ដូច្ន្ះ 
ទ្  វាអាច នាំ មក នូវ ការ បង្កើន ការ ហូរ 
ច្្ះ និង ការ ហូរ បាក់ ដី

 ¾ បច្ចុប្បន្ន ន្ះ  នៅ មាន ការ ខ្វះខត  
បទពិសោធន និង ការ អនុវត្ត 
ទូលំទូ លាយ  ន្ សំ ាញ់ ជីវសាស្ត ្ 
ន្ះ។

ប្ភព

https://www.deepdyve.com/lp/elsevier/properties-and-potential-application-of-the-
selected-natural-fibres-as-XiFXIjl1st

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ldr.1097/full

http://www.exactasales.com/index.php/landscaping-products/geojute-landscaping

http://www.hydrosaat.ch/protection-erosion-glissement-de-terrain/geotextiles/
geotextile-en-jute
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៦.២ ជញ្ជេំងគេីបបង្គេលឈើរស់

ការប្ើប្្ស់ សា្ព្ន ប្ាយ ទំនប់ ប្ព័ន្ធបង្ហូរទឹក តួផ្លូវ និងផ្លូវថ្មើរជើង

បរិយយ ជញ្ជ្្ំង គ្ីប បង្គ្ល ឈើ រស់ គឺជា គ្ឿងបង្គុំដ្ល មាន ៣ ផ្ន្កគឺ ឈើ 
មិន ាន ់ក ្ច្ន្ ការ ចាក់ បំព្ញ  និង កំាត់ ឈើ រស់។ ស្ាប់ កំាត់ 
ឈើ ត្ូវ បាន ចាក ់ស្្ះ គា្្ ជា មួយ ម្ក ឈើ វ្ងៗ ដ្ល លយ ច្ញ មក 
ក្្។ កំាត ់ឈើ ដក់ សង្កត់ លើ គា្្ា្ជ្្ប់ នឹង ច្្ំង ដោយ ចាក់ ដីបំព្ញ 
ពី ក្្យ កំ ាត់ ឈើ ាំង នោះ  ដើម្បី ធ្វ ើជា ជញ្ជ្្ំង។ បង្គ្ល ឈើ 
រស់ ជួយ ចង រឹត កំ ាត ់ឈើ ឱ្យ ជាប់ គា្្  រហូត ដល់ ជម្្ល។ បង្គ្ល 
ឈើ រស់ ាំង ន្ះ នឹង ដុះ ពន្លក និងផ្ទ្ំង ឬស ជា ច្ើន  ដ្ល ា្ជ្្ប់ ជា 
មួយ គ្ឿង បង្គុំ កំាត់ ឈើ ជា របាំង ការ ារ ច្្ំង ផ្លូវ ទឹក និង ការ ារ ពី 
ការ ហូរ ច្្ះ ។ ឬស ឈើ ជួយ គ្ប់គ្ង រចនា សម្ព័ន្ធ  កំាត់ ឈើ ាំង 
នោះ។ ជញ្ជ្្ំង គ្ីប បង្គ្ល ឈើរស់ ដើរ តួ ជា ជញ្ជ្្ំង បង្្ំង និង មា ន 
ប្សិទ្ធាព សម្្ប់ ការ កាត់ បន្ថយ ការ ហូរ ច្្ះ និង ទប់ លំ នឹង ច្្ំង ផ្លូវ 
ទឹក  ជា ពិស្ស ច្្ំង កំណង ផ្ន្ក ខង ក្ ្ ដ្ល កោង មាន ចរន្ត ទឹក 
បុក ខ្ល្ំង និង សម្្ប់ សាង សង់ ច្្ំង ផ្លូវ ទឹក ឡើង វិញ នៅកន្ល្ង ដ្ល 
មាន ការ ហូរ ច្្ះ ខ្ល្ំង។ វាក៏ ប្ើប្្ស់ ដើម្បី កាត់ បន្ថយកំណង ជើង 
ទ្រ ដោយ បង្កើត ជា ជញ្ជ្្ំង ាប ដើម្បី  ការ ារ ជើង ក្្ម និង កៀរ ដី ពី 
លើ វា នៅ ស្ាប់ ដី ដ្ល ទន់ ជ្្យ ផង ដ្រ។ 

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

ជញ្ជ្្ងំ គី្ប បង្គល្ ឈើ រស់ ទប់ សា្កត់្ ការ ហូរ ច្្ះ និង អាច ប្ើ ប្្ស់ 
ដើម្បី សាង សង  ់ចំ្្ង ឡើង វិញ  ដ្ល បាន ហូរ ច្្ះ ដោយ ធ្វើ ជា ជញ្ជ្្ងំ 
ទប់ដី  និង បណ្តះុ ឬស ជា ច្ើន  ដ្ល ពងឹ្ង ចំ្្ង។ តាម រយៈ វិធ សីាស្្ត 
ន្ះ ពួក វា បង្កើន ាព ធន់ ន្ ចំ្្ង ទៅ នឹង ពឹ្ត្តកិារណ៍ អា កាស ធាតុ ធ្ងន់ធ្ងរ។ 
វិធានកា រ ន្ះសាង សង់ ដោយ ប្ើប្្ស់កមា្ល្ងំ ពល កម្ម និង សមា្ភរ្ៈ ក្នងុ 
មូល ដ្ឋន្ តូ្វ ការ កមា្ល្ងំ ពល កម្ម តិច ក្នងុ ការ បង្កើត  មាន ចីរាព និង អាច 
សាង សង់ លឿន ជាង ការ ងរ បច្ចក្ ទ្សតា ម ទមា្លប់្។
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ការរចនាជញ្ជ្្ំងកគីបពង្គ្លពឈើរស់ ការ ធ្វើ ប្ព្ឹត្ត ិកម្ម ប ្ាយ ទឹក ដោយ ប្ើ 
ជញ្ជ្្ំង គ្ីប បង្គ្ល ឈើ រស់ 

គុណប្ យោជន៍ ដ្នកំណត់

 ¾ ត្ូវការកន្ល្ងតូច

 ¾ ធ្វើឱ្យមានលំនឹងាំងផ្ន្កខងលើ 
និងផ្ន្ក ខងក្្មនីវ៉ូទឹក

 ¾ ទប់លំនឹងជើងក្្ម និងការារពី
ការការហូរច្្ះក្្មដី

 ¾ ថ្ម និងកំាត់ឈើនៅក្្មផ្ទ្ទឹក 
អាចផ្ដល់ជម្កវារីជាតិបានល្អ 
ប្សើរ

 ¾ ការារ និង ទប់លំនឹង ជើង ទ្រ បាន 
ា្ល្មៗ

 ¾ ជាជម្ើស សម្្ប់សំណង់វិស្វកម្ម 
ដូចជា កន្្តកថ្ម ឬដុំប្តុង ចាក់ 
ស្្ប់។

 ¾ មិន ត្ូវ ប្ ើប្្ស ់ នៅ ទី តាំង ដ្ល 
សំណង់ សិល្ប ការ្យ ាំង មូល ពឹងផ្អ្ក 
ត្ លើ ជញ្ជ្្ំង គ្ីប ឡើយ ដោយ សារ 
វា មិន បាន រចនា ឡើ ង ដើម្បី ទប់ ដី 
ដ្ល មាន សមា្ព្ធ ខ្ល្ំង ឡើយ

 ¾ នៅ ព្ល ប្ ើប្្ស ់ដើម្ប ីការ ារ ច្្ំង 
ជញ្ជ្្ំង គ្ីប បង្គ្ល ឈើ រស់ មិន ត្ូវ 
ដក់ នៅ កន្ល្ង ដ្ល ធា្ល្ប ់មាន សមា្ព្ធ 
ដី ខ្ល្ំង ឬ កន្ល្ង ដ្ល ខូច ធំ ៗ

 ¾ ត្ូវការ សមា្ភ្រៈ  និង កមា្ល្ំង ពលកម្ម 
ច្ើន

 ¾ អាច នឹង មាន តម្ល ្ខ្ពស់  ដើម្បី អនុវត្ត 
វិធាន ការ ន្ះ។ 

ប្ភព

http://www.ctre.iastate.edu/erosion/manuals/streambank/live_cribwall.pdf

http://riparianhabitatrestoration.ca/575/livecribwalls.htm

https://water.ohiodnr.gov/portals/soilwater/pdf/stream/stfs17.pdf

http://www.ontariostreams.on.ca/PDF/OSRM/Tech15.pdf

http://www.fs.fed.us/t-d/pubs/htmlpubs/htm06232815/longdesc/fig3_68.htm

http://www.landscapeonline.com/research/article-a.php?number=17580
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៦.៣ របាំងស្នឹងរុក្ខជជាតិរស់

ការប្ើប្្ស់ សា្ព្ន កបាយ ទំនប់ កបព័ន្ធបង្ហូរទឹក តួផ្លូវ ផ្លូវ ពថ្មើរពជើង

បរិយយ របាំង ស្នឹង រុក្ខជជាតិ រស់ គឺ ដោត ឈើ  និង កំាត់ ឈើ (ឧាហរណ៍ 
កំាត់ ដើម រលួស និង ដើម កប្បាស) នៅ តាម មាត់ ប្ាយ ដ្លរៀប 
ជា ថ្្ក់ៗ ដើម្បី ទប់ លំនឹង មាត់ប្ាយ  និង គ្ប់គ្ង ការ ហូរ ច្្ះ 
តិចតួច  តាម រយៈ ការ បង្កើត បណ្ត ុំឬស និង ព្្ ្គម្ព្ត ដ្ល ដុះ លើ ដី។ 
របាំង ស្នឹង រុក្ខជជាតិ រស់ ក៏ ត្ូវ បាន ប្ើ ជា មធ្យា បាយ មួយ សម្្ប់ ចងា្ជ្្ប់ 
រចនា សម្ព័ន្ធ ដីជីវ វិស្វកម្ម ឬ វិធាន ការ គ្ប់គ្ង ការ ហូរ ច្្ះ ដូច ជា 
របាំង បាច ់ឈើ រស់  និង  ប្ ដឹស ដោត ទៅ ក្នុង ដី។ អត្ថប្យោជន៍ បន្ថ្ម  
ន ្ការ ប ្ើរបាំងស្នឹ ង គ ឺដើម្ បីធានា ថ ការ រៀប ចំ ដោត ស្នឹង នឹង អាច ឱ្យ 
រុក្ខជជាតិ ជុំវិញ ដុះ លូត លាស់ ឡើង បាន ល្អ។

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

របំាង ស្នងឹ រុក្ខជជាត រិស់ អាច កាត់ បន្ថយ ការ ហូរ ច្្ះ  ដោយ ទប ម់ាត់ 
ប្ាយ ឱ្យ មាន លំនឹង តាម រយៈ ការ ពងឹ្ង  និង ការ បង្កើតប ា្ដញ្ ឬស។ 
តាម រយៈ វិធី សាស្្ត ន្ះ របំាង ស្នងឹ រុក្ខជ ជាត រិស់ បង្កើន ាព ធន់ ដល់ មាត់ 
ប្ាយ ទៅ នឹង ពឹ្ត្តកិារណ៍ អាកាស ធាតុ ធ្ងន់ធ្ងរ។ ពីព្្ះ ពួកវា ធ្វើ ឡើង 
ដោយ ប្ ើ កមា្ល្ងំ ពលកម្ម  និង សមា្ភរ្ៈ ដ្ល អាច រក បាន ក្នងុ មូលដ្ឋន្ 
តូ្វកា រ កមា្ល្ងំ ពល កម្ម តិច ក្នងុ ការ សាង សង់ ឆប់ បាន ប្ើប្្ស់ និង 
មាន ចីរាព។ ប្សិន បើ យើង រៀប ចំផ្ន ការ បាន ជាក់លាក់  និង ដំ តាម 
ព្លវ្លា តឹ្ម តូ្វ របំាង ស្នងឹ រុក្ខជ ជាតិ រស់ នឹង អាច មាន គុណ តម្ល  ្ក្ន ុងការ 
ឆ្លើយតប នឹង ការ ប្  ្បួ្ល អាកាស ធាតុ។ 

របាំងស្នឹងរុក្ខជជាតិពលើជកមាល របាំង ស្នឹង រុក្ខជ ជាតិ ការ ា ការ ហូរ ច្្ះ នៅ  
ញ៉ូ ហ្យី ល្ន
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គុណ ប្ យោជន ៍ ដ្នកំណត់

 ¾ របាំង ស្នឹង អាច បង្កើន សោ ភ័ណ ាព 
និង ផ្ដល់ ជម្ក ដល់ សត្វ ព្្្

 ¾ ការ ចំ ាយ ាប  សមា្ភ្រៈ អាច រក បាន 
នៅ មូល ដ្ឋ្ ន 

 ¾ ងយស្ួលសាងសង់ និងថ្ាំ ទៅ 
តាម ទំហំ ទី តាំង

 ¾ អាច បង្កើន មុខ ងរ ក្នុង ការ គ្ប់ គ្ង ការ 
ហូរ ច្្ះ ផ ្ទ្ដី ខង លើ 

 ¾ ផ្ដល ់លក ្ខជខណ្ឌ អំ ណយ ផល ដល់ 
រុក្ខជជាតិ ជុំវិញ ដុះ លូត លាស់ 

 ¾ ធ្វើ ឱ្យ មាន លំនឹង ផ្ទ្ដី ដ្ល អន្តរាគមន៍ 
ពី បច្ច្ក ទ្ស ជីវ វិស្វកម្ម ដីផ្ស្ង ទៀត។

 ¾ របាំង ស្នឹង រុក ្ខជជាតិ រស់ ត្ូវដំ អំឡុង 
រដូវ ស្លឹក ឈើ ជ្ុះ

 ¾ ត្ូវ ដំ មុន ព្ល កើត មាន បញ្ហ ្ 
ហូរច្្ះ ធ្ងន់ ធ្ងរ

 ¾ ត្ូវ ត្ គ្ប ់គ្ង ឱ្យ បាន ត្ឹម ត្ូវ 
ជៀស វាង ាព ស្ងួត  ឬ ចាំង កម្ដ ្ ចូល

 ¾ មិន អាច ដំ បាន នៅលើ ជើង ទ្រ ដ្ល 
ខ្ពស់ ជាង ២:១

 ¾ មិន ត្ូវ ប្ ើប្្ស ់នោះ ទ្  ប្សិន បើ 
តម្ូវ ឱ្យ មាន ការ ទប់ លំ នឹង ា្ល្ម ៗ  ។

ប្ភព

http://www.ernstseed.com/products/bioengineering/live-stakes-and-whips/

https://www.nswa.ab.ca/sites/default/files/Lives%20staking%20%26%20joint%20
planting.pdf

http://www.ontariostreams.on.ca/PDF/OSRM/Tech8.pdf

http://www.dec.ny.gov/docs/permits_ej_operations_pdf/stabiltechguid.pdf

https://www.landandwater.com/features/vol52no2/vol52no2_2.html

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/national/
home/?cid=nrcs143_026887
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៦.៤  របងឈើ

ការប្ើប្្ស់ សា្ព្ន កបាយ ទំនប់ កបព័ន្ធបង្ហូរទឹក តួផ្លូវ ផ្លូវ ពថ្មើរ ពជើង

បរិយយ របង ឈើ គឺ ជា របាំង រុក្ខជ ជាតិ រស ់មួយ ដ្ល ជា វត្ថុធាតុ ដើម មាន សា្ឋ្ន 
ដូចៗ គា្ ្ចាក់ ចូល ក្នុង ដី (ប្វ្ង មួយ ាគ បី) ដោត ជាប់ ៗ  គា្ ្ដ្ល បង្កើត 
ជា របាំង ឈើ មួយ។ របង ឈើ កាត់ បន្ថយ ជម្្ល តាម ចង្អូរ  និង ដ្ ស្ទឹង 
ដ្ល ជួយ ឱ្យ កកដី ជា ពិស្ស ដី ល្បាប់ និង បង្កើត ជា របាំង រឹង មាំ មួយ 
ដើម្បី ពង្ឹង ជើង ទ្រ ជា ពិស្ស នៅ ព្ល កំាត់ រុក្ខជជាតិ ដុះឬស។ 
របង ឈើ ត្ូវ បាន ប្ើប្្ស់ ដើម្បី បង្កើន កំណក ដី តាម ចង្អូរ  ចង្អូរ រាង ជា 
អក្សរ (V) និង ការ សា្ដ្រ ឡើង វិញ នូវ ដី ល្បាប់ (ដីឥដ្ឋ ខ្សាច់ ដី ផុសៗ ដី 
មាន ជី ជាត ិល្អ)។

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

របង ឈើ កាត ់បន្ថយ ការ ហូរ ច្្ះ នៅតាម ចង្អូរ និង ដ្ ស្ទឹង ដោយ កាត់ 
បន្ថយ ជម្្ល របស់ ចង្អូរ ជួយ បង្កើន កំណក ដី តាម ចង្អូរ  និង ពង្ឹង ជើង 
ទ្រ។ តាម រយៈ វិធី សាស្្តន្ះ  របង ឈើ បង្កើន ាព ធន់ មាត់ ប្ាយ 
ទៅ នឹង ព្ឹត្តិការណ៍ អាកាស ធាតុ ធ្ងន ់ធ្ងរ ពី ព្្ះ របង ឈើ ធ្វើ ឡើង ដោយ 
ប្ើ កមា្ល្ំង ពលកម្ម  និង សមា្ភ្រៈ ដ្ល អាច រក បាន ក្នុង មូលដ្ឋ្ន រៀប ចំ 
ឡើង ដោយ ត្ូវ ការ កមា្ល្ំង ពលកម្ម តិច មាន ចីរ ាព ហើយ ឆប់ បាន ប្ើ 
ប្្ស់។

រូបាពបង្ហ្ញពីរបងពឈើ របងឈើទប់លំនឹងបាតចង្អូរ និងសមា្ភ្រៈបង្្ំង
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គុណប្ យោ ជន៍ ដ្នកំណត់

 ¾ សា្ទ្ក់ ទុក កំទ្ច កំទី ដ្ល ហូរ ធា្ល្ក់ 
តាម ជើង ទ្រ

 ¾ ការ ចំាយ តិច តួច  ដោយ សារ 
វត្ថុធាតុ ដើម អាច រក បាន នៅ មូល ដ្ឋ្ន

 ¾ ងយ សាង សង់  ប្ើ រយៈ ព្ល ខ្លី

 ¾ អាច ផ្ដល់ ការ ការ ារ ជើង ទ្រ បាន 
ា្ល្ម ៗ

 ¾ តាម ធម្មតា  ដុះ លូត លាស់ បាន ល្អ

 ¾ ទប់ លំ នឹង  និង ពង្ឹង ជើង ទ្រ។

 ¾ របង ឈើ មាន ប្សិទ្ធ ាព ត្ឹម ទទឹង 
ប្វ្ង  ៦ ម៉្ត្  និង បណ្ដ្យ ប្វ្ង  
២៤ ម៉្ត្ ប៉ុណ្ណ្ះ

 ¾ អាច មាន ការ លំ បាក រក សមា្ភ្រៈ ធ្វើ 
របង ឈើ ដ្ល មិន ងយ រក បាន  
(បង្គ្ល វ្ង ត្ង)់

 ¾ អាច ឃាំង បាន ត្ ទឹក  និង រំហូរ 
កំទ្ចកំទី ប៉ុណ្ណ្ះ។

កបភព

https://www.nswa.ab.ca/sites/default/files/Lives%20staking%20%26%20joint%20
planting.pdf

http://www.cesvi.org/aaa-root/o/Erosion%20control_Tajikistan2013.pdf

http://lib.icimod.org/record/27708/files/Chapter%204%20Bioengineering.pdf
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៦.៥ របាំងបាច់រុក្ខជជាតិ

ការប្ើប្្ស់ សា្ព្ន ប្ាយ ប្ព័ន្ធបង្ហូរទឹក  តួផ្លូវ ផ្លូវថ្មើរជើង

បរិយយ របាំង បាច់ រុក្ខជជាតិ រស់ គឺ ជា បណ្តុំ រុក្ខជជាតិ រស់ វ្ង កប់ តាម ច្្ំង ផ្លូវទឹក 
រាក់ៗ តម្ៀប ស្ប នឹង រំហូរ ទឹក ប្ាយ។ បាច់ រុក្ខជជាតិ ដុះ ពន្លកមាន 
ឬស ជា ច្ើន ដ្ល នឹង ទប់ ដី ឱ្យ មាន លំនឹង និង ការារ ជើង ទ្រ ប្ាយ 
ពី ការ ហូរ ច្្ះ។ របាំង បាច់ រុក្ខជ ជាតិ រស់ អាច ធ្វើ ជា ប្ព័ន្ធ បង្្ំង ទឹក នៅ 
ព្ល ដក់ វា ផ្ត្ក ឬ អាច ធ្វើ ជា ប្ ព័ន្ធ បង្ហូរ ទឹក ប្ សិន បើ ដក់ វា បញ្ឆិត 
ស្ប ទៅ នឹង ខ្ស្ ទឹក។ របាំង បាច់ រុក្ខជជាតិ រស់  ក៏ អាច ប្ើ ប្្ស់ធ្វើ ជា 
ឧបករណ៍ ទប់ ជើង ទ្រ  ឬ ចង្អូរ ដ្ល ហូរ ច្្ះ បង្កើន ការជ្្ប  និង 
មុខងរ ផ្លូវ ទឹក ផ្ស្ងៗ ទៀត ផង ដ្រ។ ដោយ ប្ើ ផ្គួបផ្សំ ជាមួយ វិធី សាស្ត្ 
ផ្ស្ងៗ របាំង បាច់ រុក្ខជ ជាតិ រស់ អាច ប្ើ ប្្ស់ ដើម្បី ការ ារ ជើង ក្្ម ន្ 
ប្ ដឹស និង គ្ម លើ ន្ ជញ្ជ្្ំង គ្ីប។ របាំង បាច់ រុក្ខជ ជាតិ រស់ ក៏ អាច ប្ើ 
ដើម្បី “បន្ធូរ” ដល់ ថ្មតម្ៀប  កន្ត្ក ថ្ម ឬ ដុំ ប្ តុង ដោយ ដក់ វា ចាប់ ពី 
គ្ម ខង លើ ន្ ថ្ម ឬ បើ អាច ដក់ តាម បា្ដ្យ ខ្ស្ ទឹក។

ការ រមួ ចំណក្ 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

របាំង បាច់ រុក្ខជ ជាត ិរស់ មាន សារៈ សំ ខន់  ក្នុង ការគ្ប ់គ្ង ការ ហូរ ច្្ះ 
ជើង ទ្រ ដ្ល  ងយ  រង  ការ   ហូ ច្្ះ នៅ កន្ល្ង ដ្ល បង្កើត ជា ចង្អូរ ជ្្ 
និង ជា រឿយៗ  ប្ើ ប្្ស់ ដើម្បី ទប់ លំ នឹងជើង ទ្រ ដ្ល មាន ប្វ្ង វ្ង។ 
តាម រយៈ វិធី សាស្្ត ន្ះ របាំង បាច់ រុក្ខជ ជាត ិរស់ ាំង ន្ះ បង្កើន ាព ធន់ 
ដល់ ជើង ទ្រ ផ្លូវទឹក  ទៅ នឹង ព្ឹត្តិកា រណ៍ អាកាស ធាតុ ធ្ងន់ ធ្ងរ។
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គុណប្ យោជន៍ ដ្នកំណត់

 ¾ សា មញ្ញ  និង ត្ូវ ការ ព្ល វ ្លា តិច ក្នុង 
ការ ធ្វើ និង អាច ធ្វ ើបាន នៅ កន្ល្ង តូច 
ចង្អៀត

 ¾ អាច ផ្ដល់ ជា ឧបករណ៍ ចម្្ះ ដើម្បី 
បង្្ំង   ស្ូប យកសារ ធាតុ ចិញ្ចឹម និង 
សារ ធាតុ ពុល ដ្ល ច្ើន ហួស មុន 
ព្ល ពួក វា ហូរ ចូល ក្នុង ទឹក

 ¾ វា ផ្ដល់ ការ ការ ារ បាន ា្ល្ម ៗ  នៅ ព្ល 
ដំ ឡើង រួច

 ¾ មិន  ត្ូវ ការ គ្ឿង ចក្ ធុន ធ្ងន ់ ដ្ល 
ពិបាក ក្នុង ការ ដឹក  ជញ្ជូន ទៅ ដល់ ទី តាំង 

 ¾ បង្កើន ជម្ក ត្ី ផ្ដល់ សារ ធាតុ សរីរាង្គ 
ក្នុង ទឹក ធ្វើឱ្យគុណ ាព ទឹក និង 
 សោ ភ័ណ ាព ប្ សើរ ឡើង 

 ¾ មាន ប្សិទ្ធ ាព ល្អ  នៅ ព្ល ប្ើ ផ្គួប គា្្ 
ជា មួយ របាំង ស្នឹង  និងថ្ម តម្ៀប ។

 ¾  មិន គួរ ប្ ើនៅ កន្ល្ងដ ្ល មាន 
សា្ថ្នាព ងយ ហូរ ច្្ះ ខ្ល្ំង

 ¾ មិន គួរ ប្ ើនៅ កន្ល្ង ដ្ល ច្្ំង មាន 
ជម្្ល ចោត ជាង ១ : ២

 ¾ ច្្ំង ត្ូវ មាន ធាតុ ផ្សំ ដ្ល បង្ក 
ាព ងយ ស្ួល ហូរ និង អាច ផ្ទុក 
សំណើម  ដើម្បី ទ្ទ្ង ់ដល់ ការ 
លូតលាស់ របស់ រុក ្ខជជាតិ

 ¾ ត្ូវ ការ កមា្ល្ំង ពល កម្ម ច្ើន គួរ សម

 ¾ មិន ត្ូវ ដ ំវា ាប ជាង កម្ិត កម្ពស់ 
រំហូរ ទឹក ាប នោះ ទ្ ដ្ល អាច ធ្វើ ឱ្យ 
វា ងប់ ដោយសារ លិច ទឹក

 ¾ ការ សាង សង់ ត្ូវ ធ្វើ ឡើង នៅ រដូវ 
អាកាស ធាតុ រាំងស្ងួត។

ប្ភព

http://projects.geosyntec.com/npsmanual/Fact%20Sheets/Live%20Fascines.pdf

https://water.ohiodnr.gov/portals/soilwater/pdf/stream/stfs14.pdf

http://riparianhabitatrestoration.ca/575/livefascines.htm

http://www.ontariostreams.on.ca/PDF/OSRM/Tech9.pdf

https://www.wilderness.net/toolboxes/documents/restoration/
pdf06232815dpi72pt09.pdf

http://www.bender-rekultivierungen.de/en/services/bioengineering/
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 ៦.៦ ខឿនរុក្ខជជាតិ

ការប្ើប្្ស់ ប្ាយ សំណង់សិល្បការ្យ ទំនប់ ា្វ្រទឹក និងខឿនទន្ល្

បរិយយ ខឿន រុក្ខជជាតិ គ ឺជា ជម្្ល វិស្វកម្ម  ដ្ល មាន ដ ំដើម ឈើ តាមច្្ំងឆ្ន្រ  
ឬ ច្្ំង ថ្មចោត ដើម្ប ីកាត់ បន្ថយ ការ ហូរ ច្្ះ តាម ជម្្ល  ដោយ ស្ូប 
យក ថម ពល និង កាត់ បន្ថយ ល្បឿន ទឹក ហូរ សា្ទ្ក់ ចាប់ យក ដី និង បង្កើត 
ជម្ក ធម្មជាតិ ដ្ល បង្កើន លក្ខជខណ្ឌ សម្្ប់ ដំដុះឬ ការរីក ដុះដល ន្ 
ពពួក រុក្ខជ ជាតិ ដើម។ ខឿន រុក្ខជជាតិ បង្កើត ពី ដើមឈើ(គា្្ន សំណ ុំ ឬស) 
ដ្ល ចង ខ្ស្ ជាប ់គា្្ និង បោះ  ា្ជ្្ប់ គា្ ្តាម គ្ឿងបង្គុំសំណង់ ដោយ 
ដោត ជាប់ នឹង ដី ដ្ល បាន កប់ ក្នុង ច្្ំង។ ដី ល្បាប់ ជាប់ នៅ ខង ក្នុង ឬ 
ខង ក្្យ ខឿន ផ្ដល់ សំណើម និង ជា ថ្្ល បណ្តុះ ដ្ល មាន ជី ជាតិ 
សម្្ប់ ដំ ដុះ រុក្ខជជាតិ។ គោល បំណង ចម្បង ន្ ការ សាង សង់ ខឿន ន្ះ 
គឺ ដើម្បី ទប់លំ នឹង ច្្ំង ដ្ល ហូរ ច្្ះ និង ការហូរ ច្្ះ ក្្ម ដី រហូត 
ដល់ ដើម ឈើ និង ចុល្លព្ឹក្ស ដុះ លូតលាស់ ដើម្បី ផ្ដល់ ការការ ារ ការ 
ហូរ ច្្ះ ជា អចិន្ត្្យ៍។ ខឿន រុក្ខជ ជាតិ បន្ថយការ ហូរច្្ះ  ពន្យឺត ចរន្ត 
ទឹក ក្ប្រ ច្្ំង ដោយ ដីល្បាប់ និង ខ្សាច់ កកផ្ដុំ នៅច្្ំង ទន្ល។

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

ខឿន រុក្ខជ ជាតិ ទប់ សា្ក្ត់ ការ ហូរ ច្្ះ ដោយ ទប់ លំ នឹង ច្្ំង និងពន្យឺត 
ចរន្ត ទឹក ក្ប្រ ច្្ំង  ដ្ល ធ្វើ ឱ្យ ដី ល្បាប់  និង ខ្សាច់ អាច ផ្ដ ុំនៅ តាម ច្្ំង។ 
ការ ធ្វើ ប្ប ន្ះ បង្កើនា ព ធន់ ន្ ច្្ំង ផ្លូវ ទឹក  ទៅ នឹង ព្ឹត្តិការណ៍ 
អាកាសធាតុ ធ្ងន់ធ្ងរ។ ខឿន រុក្ខជ ជាតិ  បង្កើត ឡើង ដោយ ប្ ើកមា្ល្ំង 
ពលកម្ម និង សមា្ភ្រៈ ដ្ល អាច រក បាន ក្នុង មូលដ្ឋ្ន ត្ូវ ការ កមា្ល្ំង 
ពលកម្ម តិច ក្នុង ការ បង្កើត មាន ចីរាព និង អាច អនុវត្ត បាន លឿនជា ង 
ការ ងរ បច្ច្កទ្ស តាម ទមា្ល្ប់។

ការកសាងពខឿនរុក្ខជជាតិ ការដំឡើងខឿនរុក្ខជជាតិ
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គុណ ប្ យោជន៍ ដ្ន កំណត់ 

 ¾ ប្ ើប្្ស ់សមា្ភ្រៈ មាន តម្ល ្ាប និង 
មាន ស្្ប ់

 ¾ អាច ធ្វ ើជា ឧបករណ៍ ប្ មូល ផ្ដ ុំដី ល្បាប់ 
ធម្មជាតិ បង្កើន ជម្ក ជាក ់លាក់

 ¾ ស្វ័យ ជួស ជុល

 ¾ ការ ារ ាំង ជើង ក្្ម ជម្្ល  និង ពី 
ការ ហូរ ច្្ះ ដោយ សារ កមា្ល្ំង ទឹក ហូរ

 ¾ កាត់ បន្ថយ សីតុណ្ហ ាព ប្ាយ និង 
ធ្វើ ឱ្យ ល្បឿន ទឹក ថយ ចុះ

 ¾ ផ្ដល់ ជម្ក ដ៏ មាន ត ម្ល្ាំង ខ្ស្ ទឹក 
ខង លើ  និង ខង ក្្ម សម្្ប់ 
រុក្ខជជាត ិដ្ល ដុះ ក្នុង ទឹក និង សត្វ ព្្្ 
ផ្ស្ងៗ។

 ¾ រុក្ខជជាត ិត្ូវ ត្ ដ ំនៅ ដង់សុីត្ ជា 
មធ្យម ជៀស វាង ការ ផ្តុំ កំទ្ចកំទី 
ច្ើន ហួស និង ហូរ ធា្ល្ក់ ទៅ ក្នុង 
ប្ាយ

 ¾ វា មាន សារៈ សំ ខន ់ក្នុង ការ បោះា្ជ្្ប់ 
រុក្ខជជាតិ នីមួយៗ នៅបាត ឬ ជើង 
ក្្ម ច្្ំង ដ្ល ហូរ ច្្ះ

 ¾ មិន ត្ូវ ប្ ើនៅ ក្ប្រ សា្ព្ន  ឬ សំ ណង់ 
ផ្ស្ង ៗ  ដ្ល ស្ថិត នៅ ក្្ម ខ្ស្ 
ទឹក  ព្្ះ វា អាច ធ្វើ ឱ្យ ខូ ច ខតដល់ 
សំណង់ ាំង នោះ  ប្សិន បើ ខឿន 
រអិល បាក់ ខូចខត

 ¾ វិ ធាន ការ ន្ះ អាចមិន មាន 
ប្សិទ្ធាព  ប្សិន បើ ខឿន 
មិន បាន រៀប ព្ញ លើ ផ្ទ្ ដ្ល 
ហូរច្្ះ។

ប្ភព

https://water.ohiodnr.gov/portals/soilwater/pdf/stream/stfs12.pdf

http://projects.geosyntec.com/npsmanual/Fact%20Sheets/Tree%20Revetments.pdf

https://www.bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/MF2750.pdf

http://www.salixrw.com/solution/river-rhiw-bank-protection/attachment/04-installing-
a-live-brush-mattress-revetment-with-whole-tree-toe/

http://www.danbury.org/stillriver/tree1.htm
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៦.៧  ថ្មតមេៀបជាមួយរុក្ខជជាតិិ

ការប្ើប្្ស់ ប្ ាយ  សំណង់ សិល្ប ការ្យ  ទំនប ់ ា្វ្រ ទឹក  ខឿន ទន្ល្

បរិយយ ថ្ម តម្ៀប ជា មួយ រុក្ខជ ជាតិ គឺ ជា ការ ដក់ បញ្ចូល គា្្រ វាង ថ្ម និង រុក្ខជជាតិ ក្នុង 
ស្ុក ក្នុង សា្ថ្ន ាព កំាត់ រុក្ខជជាត ិរស់។ ឧាហរណ៍ បង្គ្ល ដើម 
រលួស ឬ ដើម កប្បាស វ្ង ស្ស់ៗ អាច ដក់ ដំ ចនោ្ល្ះៗ ថ្ម ដ្លប្ ើជា 
របាំង ទប់ ច្្ំង ផ្លូវ ទឹក  ឬ ការ ហូរ កួច។ ការ បន្ថ្ម រុក្ខជជាតិ តាមប្ោះ 
ដុំ ថ្ម អាច កា រ ារ ផ្ទ ្ដីពី កមា្ល្ំង ទឹក ហូរ ច្្ះ ឬ បង្កើន លំនឹង ដី ជើង ទ្រ 
ដ្ល ជ្្ប  ឬ ដី ទន់ ជ្្យ  តាម រយៈ ការ ដុះ ឬស ជា ច្ើន។ លើស ពី 
ន្ះ ទៀត  វា ផ្ដល់ លក្ខជណៈ ជា ធម្មជាតិ បន្ថ្ម ទៀត  ដល់ថ្ម ដ្លបាន 
ដក់។ ការ បណ្តុះ រុក្ខជជាតិ នឹង ទប់ សា្ក្ត ់ការ បាត់ បង់ ដី ពី ក្្យសំណង់ 
ន្ះ និង បង្កើន ាព ធន់។ វិធីសាស្ត្ ាំង៥សម្្ប់កា រសា ងស ង់  
ដ្ល មាន ប្សិទ្ធាព ដូច ជា៖ តម្ៀប ជា មួយ រុក្ខជ  ជាតិ  និង បាច់ ដើម 
រលួស ថ្ម តម្ៀប ជា មួយ រុក្ខជជាតិ និង បង្គ្ល ដ្ល អាច បត់ ប្ន បាន  
តម្ៀប ថ្ម ជា មួយ រុក្ខជជាតិ ស្ាប់ គម្ព្ត ព្្្  និង ការ ដោត បង្គ្ល  
ហើយ តម្ៀប ថ្ម ជា មួយ រុក្ខជជាតិ និង គម្ប ដី ស្្ គម្ប ក្្ម ដី  តំណ  
ឬ របាំង ស្នឹង រុក្ខជជាតិ រស់ បោះ ដំ តាម ចនោ្ល្ះ ដុំថ្ម។

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

ថ្ម តម្ៀប ជា មួយ រុក ្ខជជាតិ ទប់ សា្ក្ត ់ការ ហូរ ច្្ះ តាម ច្្ំង  ដោយ 
ការារ ផ្ទ ្ ដី និង ការ ហូរ ច្្ះ ដី ក្្ម ជើង ទ្រ ។ វា ក៏ បង្កើន ាព ធន ់
របស់ សហគមន៍ មូល ដ្ឋ្ន ទៅ នឹង ាព រាំង ស្ងួត ដោយ បង្កើត ជម្ក 
សម្្ប់ ត្ី (ជា ប្ភព ជីវ ជាតិ សម្្ប់ កសិកម្ម) និង ផ្គត់ ផ្គង់ ចំណ ី
អាហារ សម្្ប់ សត្វ ចិញ្ចឹម ក្នុង មូល ដ្ឋ្ន ផង ដ្រ ។ ថ្មតម្ៀប ជា មួយ 
រុក្ខជ ជាតិ សា្ថ្បនា ឡើង  ដោយ ប្ ើកមា្ល្ំង ពល កម្ម  និង សមា្ភ្រៈ ដ្ល អាច 
រក បាន ក្នុង មូលដ្ឋ្ន ត្ូវ ការ កមា្ល្ំង ពលកម្ម តិច  មាន ចីរាព ដោយ 
អាច អនុវត្ត បាន លឿន  និង ប្ើ រយៈ ព្ល ខ្ល ីជាង ការងរ បច្ច្កទ្ស តាម 
ទមា្ល្ប់។
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សគង សទេក៏េដី ពី្ សហនឋ រចោះេសៀ្ កូជកបទនបត្ង  
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៦.៧  ការតទរមៀបថម មួយរកុខ ត  

ការទរបីរបាស់៖ របឡាយទឹក លូរទំដះទឹក ទំនប់តូច ភលឺ ទវ រទឹកការពារទឹកជំនន់ និងខបងទំនប់ទទនល 
 
ការបរោិយ 

ការតទរមៀបថមជមយួរុកាជតិ គឺជការរមួបញ្ចូ លគប រវាងថម និងរុកាជតិកបុងរសុក កបុងទរមង់ការកាត់
ដ។ំ ឧទេរណ៍្ បទងគ លទដីមរលួស ឬទដីមកបាសប្វង ទេយីរសស់ អាចដក់ដជំប់នឹងថមប្ដលទរបីជ
ប្ខលទប់រចងំផលូវទឹក ឬការេូរកចួ។ ការបប្នទមរុកាជតិតាមរបទឡាះដំុថមអាចការពារបផធដីពីកាល ងំទឹកេូរ
ទរចះ ឬបទងាីនលំនឹងដីទជីងទទរប្ដលរជប ឬដីទន់រជយ តាមរយៈការដុះឫសជទរចីន។ ទលីសពីទនះទទៀត 
វាផឋល់លកាណ្ៈជធមមជតិបប្នទមទទៀតដល់ថមប្ដលបានដក់។ ការបណ្ឋុ ះរុកាជតិនឹងទប់ស្ថា ត់ការបាត់បង់ដី 
ពីទរកាយសំណ្ង់ទនះ និងបទងាីនភាពធន់។ វធីិស្ថស្តសថទងំរបាសំរាប់ការស្ថងសង់ប្ដលានរបសិទនភាព
ដូចជ៖ ការតទរមៀបថមជមួយរុកាជតិនិងបាច់ទដីមរលួស ការតទរមៀបថមជមយួរុកាជតិនិងបទងគ លប្ដលពត់
បាន ការតទរមៀបថមជមយួរុកាជតិនិងរសទប់គទាព តបរព និងការទដតបទងគ ល ទេយីការតទរមៀបថមជមយួ
រុកាជតិនិងគរមបដី ទមម  និងគរមបទរកាមដី និងតំណ្ ឬរបាងំសបឹងរុកាជតិរស់ទបាះដតំាមចទនាល ះដំុថម។ 
 
ការរមួចំប្ណ្កភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ 

ការតទរមៀបថមជមយួរុកាជតិ ទប់ស្ថា ត់ការេូរទរចះតាមរចងំទដយការពារបផធដីទលី និងការេូរ
ទរចះដីទរកាមទជីងទទរ។ វាក៏បទងាីនភាពធន់របស់សេគមន៍មូលដឌ នទៅនឹងភាពរាងំសងួត ទដយបទងាីត
ជរមកសរាប់រតី (ជជទរមីសមយួបនរបភពអាហារកសិកមម) និងផគត់ផគង់ចំណី្អាហារសរាប់សតវចិញ្ច ឹម
កបុងមូលដឌ នផងប្ដរ។ ការតទរមៀបថមជមយួរុកាជតិ បទងាីតទឡងីទដយទរបីកាល ងំពលកមម និងសាា រៈប្ដល
អាចរកបានកបុងមូលដឌ ន រតូវការកាល ងំពលកមមតិចកបុងការបទងាីត ានចីរភាព និងអាចអនុវតថបានទលឿន
និងទរបីរយៈទពលខលីជងការងរវសិវកមមសុីវលិប្បបរបបពណី្។  

  
 
 
 
 
 
 
 

ការទរៀបចំតទរមៀបដំុថមជមួយរុកាជតិ                     ការតទរមៀបដំុថមជមយួរុកាជតិទៅតាមាត់សធឹង 

ការពរៀបចំថ្ម តពកមៀបជាមួយរុក្ខជជាតិ ការតម្ៀបដុំថ្មជាមួយរុក្ខជជាតិនៅតាមមាត់ស្ទឹង

គុណប្ យោជន៍ ដ្ល កំណត់ 

 ¾ ធន់ នឹង កមា្ល្ំង ទឹក  បង្កើន លំ នឹង 
សា្ឋ្ន ដី  និង ទប់ សា្ក្ត់ ការ បាត់ បង់ ដី

 ¾ បង្កើនជម្កត្ីដោយផ្ដល់ជាម្លប់ 
គម្ប និង ផ្ដល់សំណល់សរីរាង្គតូចៗ
ក្នុងប្ាយ

 ¾ អាច ជា ចំណី អា ហារ សម្្ប់ សត្វ 
ាហនៈ

 ¾ ផ្ដល ់ជា ម្លប ់ បង្កើន សោភ័ណ ាព  និង 
ជា ទី  កន្ល្ង កំ សាន្ត 

 ¾ ឬស  ម្ក ឈើ  និង ពន្លក ជួយ ា្ជ្្ប់ ថ្ម 
ជួយ ទប់ និង ចាប ់យក កំទ្ច កំទី ។

 ¾ ការ ដំ រុក្ខជជាតិ ន្ះ អាច រស់ បាននៅ 
ព្ល ដ្ល មាន កម្ិត ទឹក ហូរ តិច 
និង មធ្យម ត្ ក្នុង ករណី ដ្ល មាន 
កម្ិត ទឹកហូរ ខ្ល្ំង វាប្ឈម ចំពោះ 
វិធានការ ន្ះ

 ¾ ព្ល ខ្លះ មាន ការ លំបាក ក្នុង ការ ដំ 
របាំង ស្នឹង រុក្ខជជាតិ តាម ចនោ្ល្ះ ថ្ម ដ្ល 
មាន សំាញ់ ចម្្ះ នៅ ខង 
ក្្ម ចូល ទៅ ក្នុង ដី។

ប្ភព

http://www.terraerosion.com/VegetatedRiprap.htm

http://docs.trinitycounty.org/departments/Planning/PDF/Environ-IS/Monitoring%20
Plan%20AppendixA.pdf

http://dnr.wi.gov/topic/Waterways/shoreline/erosioncontrol-vegetated.html

http://www.intechopen.com/source/html/17257/media/image3.png
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៦.៨  ការដំដើមកោងកាង

ការប្ើប្្ស់ ឆ្ន្រសមុទ្ ទំនប់ ច្្ំងសមុទ្

បរិយយ ដើម កោងកាង  គឺជា ចុល្ល ព្ឹក្ស  ឬ ជា ដើម ឈើ តូចៗ  ដ្ល ដុះ ក្នុង ឆ្ន្រ ទឹក 
ប្្។ រុក្ខជ ជាតិប្ភ្ទ ន្ះ ត្ូវ បាន គ្ ដំ នៅ តាម ឆ្ន្រ សមុទ្ តំបន់ ត្ូពិក 
ផង ដ្រ។ ដើម កោង កាង ធន់ នឹង ការ លិចទឹក ប្្ និង រលក សមុទ្។ 
សំណុំ ឬស ដ៍ ក្្ស់ ន្ ដើម កោង កាង បន្ថយ  រំហូរ ទឹក ហូរ លើ ផ្ទ្ដី និង 
ចាប់ យកកំទ្ច កំទី ដ្ល ហូរ ធា្ល្ក ់ពី ទន្ល ្ និង ល ើផ្ទ្ដី។ ការ ដំ ដើម កោង 
កាង  គឺ ជួយ ទប់ លំ នឹង ឆ្ន្រ សមុទ្ និង ទប់ សា្ក្ត់ ការ ហូរ ច្្ះ ដោយ សារ 
រលក និង ខ្យល់ ។ ក្្ ពីការ ច្្ះ កំទ្ច កំទី ដើម កោង កាង ការ ារ ជួរ 
ផ្ក ្ថ្ម ប៉ប្ះ ទឹក និងវាល ស្ ្សមុទ ្ពី ការ គ្ប សង្កត់ ដោយ កំទ្ច កំ ទី។ 
ដើម កោងកា ង កាត់ បន្ថយ កម្ពស់  កមា្ល្ំង ខ្យល់ និង រលក ដ្ល ឆ្លង កាត់ វា 
កាត់ បន្ថយ ការ ហូរ ច្្ះ កំទ្ច កំទី  និងលទ្ធាពក្នុងការធ្វើឱ្យ ខូច ខត 
ហ្ដ្ឋ្ រចនា សម្ព័ន្ធ ដូច ជា ទំនប់ និង ទំនប់ បាំង រលក ជា ដើម។

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

ដើម កោង កាង បង្កើន ាព ធន់ ដល់ សហគមន៍ ដ្ល រស់ នៅ តាម តំបន់ 
ឆ្ន្រ សមុទ្ ដោយ ការ ស្ូប ថមពល រលក ការ ារ ជួរ ឆ្ន្រ សមុទ្ ពី ការ 
ហូរ ច្្ះ  និង កាត ់បន្ថយ  ការ  ខូចខត បា្ដ្ល មក ពី ទឹក ជំនន់ ទឹក ជោរ 
នាច ខ្ល្ំង  ខ្យល់ ព្យុះ  ព្យុះ ទីហ្វុង  និង សូាមិ។ វា ក៏ ចូល រួម ចំ ណ្ក 
ក្នុងការ កាត់ បន្ថយ ការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ ដោយ ការ បង្្ំង ទុក រក្សា 
ទុកកាបូន ក្នុង ជីវ មា៉្ស ពី លើ  និង ពី ក្្ម ផ្ទ្ដី។ ដើម កោង កាង ក៏ ជា 
ជម្ក  ត្ី  កា្ដ្ម  និង បង្គ្  ដ្ល បង្កើន ាព ធន់ នឹង ាព រាំង ស្ងួត ដោយ 
ផ្ដល់ ប្ភព អាហា រ ។ ក្ ្ ពីការ ផ្ដល់ នូវ ធន ធាន អា ហារ ដ៏ សំខន់ ដើម 
កោង កាង ក៏កាត ់បន្ថយ សមា្ព្ធ លើ ដីក្ប្រ ច្្ំង សមុទ ្ ដូច ន្ះ វា ផ្តល់ 
ជម្ើស ច្ើន  ក្នុង ការ គ្ប ់គ្ង ដី ធន់ នឹង ការ ប្ ្ប្ួល អាកាស ធាតុ វា 
អាច ជំ នួស ឱ្យ កសិកម្ម ប្ប ប្ពលវប្បកម្ម។

MRD Gr e en  R ura l  I nf ra st ru ctu re  G u id e  
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6.8. MANGROVE FOREST PLANTING 
Application: Coastline, dykes, sea walls 

Description: Mangroves are shrubs or small trees that grow in coastal saline or brackish water. The term is also 
used for tropical coastal vegetation consisting of such species. Mangroves are salt tolerant and can cope with 
saltwater immersion and wave action. The dense root systems of mangrove forests slow the flow of water over 
the soil surface and trap sediments flowing down rivers and off the land. This helps stabilise the coastline and 
prevents erosion from waves and storms. By filtering out sediments, the forests also protect coral reefs and sea 
grass meadows from being smothered in sediment. Mangroves reduce the height and energy of wind and waves 
passing through them, reducing their ability to erode sediments and to cause damage to structures such as dikes 
and sea walls.  

Contribution to climate resilience: Mangroves increase the resilience of coastal areas and the communities 
inhabiting them by absorbing wave energy, protecting shorelines from erosion, and by reducing damage caused by 
floods, exceptional tides, storms, typhoons and tsunamis. They also contribute to climate change mitigation by 
sequestering and storing carbon in above- and below-ground biomass, as well as soils. Mangroves also act as 
nurseries for fish, crabs and shrimp, which improves resilience to drought by providing alternative sources of food. 
By contributing important food resources, they also reduce pressure on land close to the coast so that more 
resilient land management options are possible instead of intensive agriculture. 

  
Planting mangroves in Trapang Sangke, Teuk Chhou 
District, Kampot Province, Cambodia 

Planting mangroves in Trapang Sangke, Teuk Chhou 
District, Kampot Province, Cambodia 

 
Strengths 
 Reduce damage from large storms and tsunamis. 
 Provide many timber and plant products (mangrove 

wood is resistant to rot and insects and can be used 
for construction material and fuel, medicinal plants 
from mangrove ecosystems, mangrove leaves as 
animal fodder). 

 Protect shorelines from erosion. 
 Serve as valuable nursery areas for large variety of 

fish, crab, shrimp, and mollusc species. 
 Support threatened and endangered species. 
 Can be a tourism attraction. 

 Carbon sink and sequestration. 

 
Limitations 
 Mangroves are under threat from development 

pressures, including overharvesting, conversion for 
alternative uses and development of infrastructure. 

 Mangroves can be impacted by measures taken quite 
far from them. 

 Restoring a mangrove forest, once destroyed, with a 
full complement of biodiversity is a more complex 
and long-term process.  

 
 

 

Sources 
http://www.unep.org/pdf/infrontline_06.pdf 
http://wwf.panda.org/about_our_earth/blue_planet/coasts/mangroves/mangrove_importance/ 
http://www.nature.org/media/oceansandcoasts/mangroves-for-coastal-defence.pdf 

ការដំពដើមពកាងកាងពៅ កត ាំង សខង្ក  
កសុកទឹកឈូ ពខត្ត កំ ពត  កប ពទស កម្ពុជា

ពដើមពកាងកាងពៅ កត ាំង សខង្ក  
កសុកទឹកឈូ ពខត្ត កំ ពត  កប ពទស កម្ពុជា
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គុណ ប្ យោជ ន៍ ដ្ន កំ ណត់  

 ¾ កាត់ បន្ថយ ការ ខូច ខត ដោយ សារ 
ខ្យល ់ព្យុះ និង ព្យុះស៊ូាមិ

 ¾ ផ្ដល ់ផលិត ផល ឈើជា ច្ើន (ឈើ 
កោង កាង) គឺ ធន់ នឹង ការ ពុកផុយ  
សត្វល្អិត  និង អាច ប្ើ ប្្ស ់សម្្ប់ 
សមា្ភ្រៈ សំណង់  ប្្ង ឥន្ធនៈ  រុក្ខជ ជាតិ 
ឱសថ និងស្លឹកកោងកាងជាចំណី 
សម្្ប ់សត្វ ាហនៈ 

 ¾ ការារឆ្ន្រ សមុទ្ពីការហូរច្្ះ

 ¾ ជា ជម្ក ដ ៏ប្សើរ បំផុត  សម្្ប់ ត្ី 
កា្ដ្ម បង្គ្ និងពពួក សិប្បិសត្វ ផ្ស្ង ៗ  
ទៀត

 ¾ ទ្ទ្ង់ និង ការ ារ ដល់ ពពួក សត្វ 
ដ្ល រង ការ គំរាម កំហ្ង  និង ជិត ផុត 
ពូជ

 ¾ អាច ជា កន្ល្ង ាក ់ាញ ទ្ស ចរណ៍

 ¾ ជា អាង ស្ដុក ទុក កាបូន ពី បរិយ កាស។

 ¾ ដើម កោង កាង រង ការ គំរាម កំហ្ង ពី 
ការ អភិវឌ្ឍ ដូច ជា ការ កាប់ ប្មូល 
ផល ច្ើន ហួស ប្មាណ ការ អភិរក្ស 
សម្្ប់ ជម្ើស ប្ើប្្ស់ និង ការ 
អភិវឌ្ឍ ហ្ដ្ឋ្ រចនា សម្ព័ន ្ធ

 ¾ ដើម កោង កាង អាច រង ផល ប៉ះ ាល ់ 
ដោយ វិ ធាន ការ អនុវត្ត ន៍នៅ ឆ្ង្យ ពី វា

 ¾ ការ សា្ដ្រ ឡើង វិញ នូវ ព្្ ្ កោងកាង 
ដ្ល ទទួល ការ បំផ្ល្ញ ជា មួយ ការ 
បំព ្ញ ជីវៈចម្ុះ ព្ញ ល្ញ របស់ វា  
គឺ ជា ដំ ណើរ ការ ដ្ល ស្មុគ សា្្ញ និង 
ប្ ើរយៈ ព្ល យូរ។

ប្ភព

http://www.unep.org/pdf/infrontline_06.pdf

http://wwf.panda.org/about_our_earth/blue_planet/coasts/mangroves/mangrove_
importance/

http://www.nature.org/media/oceansandcoasts/mangroves-for-coastal-defence.pdf

https://www.mangrovesforthefuture.org/grants/small-grant-facilities/indonesia/phase-
2-sgf-projects/cycle-1/planting-and-managing-mangrove-along-coastal-area-of-kulon-
progo/

https://www.pressreader.com/philippines/sunstar-pampan
ga/20150218/281835757138666
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៧. ការការពារសជើងសទ្រ្លែូវជន្បទ្

 ផ្លូវ ជនបទ មាន តួនាទី យ៉្ង សំខន ់ ក្នុង ការ ផ្សា ា្ជ្្ប ់ប្ជា ពលរដ្ឋ តាម ជនបទ  ជា 
មួយ នឹង ស្វា សំខន់ៗ សម្ួល ដល ់ការ ផ្គត់ផ្គង់ និង ប្ើប្្ស ់ផលិតផល កសិកម្ម។ 
ដោយ សារ ការ ប្ ្ប្ួលអា កាស ធាតុ តំបន់ ជា ច្ើន ន្ ព្ះរាជាា ចក្ កម្ពុជា  ត្ូ វបាន 
បា៉្ន ់សា្្ន ថ នឹង មាន ភ្លៀង ធា្ល្ក់ ខ្ល្ំងជា ង មុន ហើយ កមា្ល្ំង ទឹក ទន្ល្ហូរ ខ្ល្ំង ជាង មុន និង 
មាន គ្្ះ ទឹក ជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរ។ ហ្តុ ការណ៍ ាំង ន្ះ នឹង នា ំឱ្យ ផ្លូវ ជន បទកាន់ ត្ងយ រង 
ការ ហូរ ច្្ះ ខ្ល្ំង ឡើង និង បន្ថយ លទ្ធាព ធ្វើ ចរាចរណ៍ សម្្ប់ សហគមន៍ ជនបទ។ 
កតា្ត្ ខង លើ ាំង អស់ ន្ះ នឹង ធ្វើឱ្យ ប៉ះាល់ ដល់ ផលិត ាព កសិកម ្ម ាណិជ្ជកម្ម និង 
លទ្ធាព ប្ើប្្ស ់ស្វា សុខាព និងអប់រំ។

 វិធាន ការ នានា ដ្ល រៀបរាប ់ខង ក្្ម ជាការ ស្វ្ង រក ដំ ណះ ស្្យ ចំពោះ 
ការ កាត់ បន្ថយ ការ ហូរ ច្្ះ  តាម បច្ច្ក ទ្ស ផ្តល់ លំ នឹង ជើង ទ្រ  តាមប្ប ជីវវិស្វកម្ម។ 
អត្ថប្យោជន ៍សំខន់ ន្ជីវវិស្វកម្ម គឺ បង្កើន ការ ពឹង ផ្អ្ក លើ សហគមន៍ ខ្លួន ឯង ផ្ទ្ល់ 
ដោយ ហ្ដ្ឋ ្រចនាសម្ព័ន្ធ សាង សង់ ឡើង ដោយ ការ ប្ើប្្ស់ កមា្ល្ំង ពលកម្ម និងសមា្ភ្រៈ 
មាន ស្្ប់ ក្នុង មូលដ្ឋ្ន។ សហគមន៍ មូលដ្ឋ្ន អាច ថ្ាំ និង ជួសជុល បាន យ៉្ង ងយ 
និង អាច សាង សង់ បាន ឆប់ រហ័ស ជាង ការងរ បច្ច្កទ្ស តាម ទមា្ល្ប់។ ស្ដៀង គា្្ នឹង 
ផ្ន្កទី២ ដ្រ វិធាន ការ ដ្ល បាន រៀបរាប់ក្នុង ផ្ន្កន្ះ ក៏ អាច ប្ើប្្ស់ ផង ដ្រ សម្្ប់ 
ហ្ដ្ឋ្ រចនា សម្ព័ន្ធ ផ្លូវទឹក និង ជា ការ ប្សើរ ក្នុង ការ ប្ើប្្ស់ រួមគា្្ ជា មួយ វិធាន ការ ក្នុង 
ផ្ន្ក ទី២ ដើម្បី បង្កើន ផលប្យោជន៍ ជា អតិបរមា។
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៧.១ បេដឹស

ការប្ើប្្ស់ សា្ព្ន ប្ាយ សំណង់សិល្បការ្យ  ទំនប់ ា្វ្រទឹក ប្ព័ន្ធ បង្ហូរ ទឹក 
ភ្លៀង

បរិយយ ប្ដឹស គឺ ជា កម្្ល ការ ារ ដោយ ត្បាញ ម្ក រុក្ខជ ជាត ិរស់ មួយ ប្ភ្ទ 
ដោត នៅ លើ ជើង ទ្រ ឬជម្្ល ជើង ទ្រ ប្ ាយ  ដោយ ទប់វា ឱ្យ នៅ 
នឹង មួយ កន្ល្ង ដោយ ប្ ើសំាញ់ លួស  របាំង ស្នឹង រស់ និង បង្គ្ល 
ស្នឹង។ វា គឺ ជា មធ្យាបាយ មួយ ដ្ល សាមញ្ញ  និង មាន ប្សិទ្ធាព    
ក្នុង ការ ការ ារ ផ្ទ ្ដ ីលើ ជើង ទ្រ ពី កមា្ល្ំង ហូរ ច្្ះ តាម រយៈ ការ បង្កើត 
រុក្ខជ  ជាតិ ក្្ស់ៗ ដ្ល ដុះ តាម បណ្ដ្យ ជើង ទ្រ ាំង មូល និង រក្សា 
លំនឹង រុក្ខជ  ជាតិ បាន យូរ។ ប្ដឹស អាច កាត់ បន្ថយ ល្បឿន ទឹក តាម ជម្្ល 
ជើង ទ្រ ប្ាយ  និង ប្មូល ផ្ដុំ កំទ្ច កំទី ដ្ល ហូរ ធា្ល្ក់ ចូល ប្ាយ  
អាច ក្ លម្អ ការ ត្ួត ពិនិត្យ ទៅ លើ ការ បំពុល ដ្ល គា្្ន ប្ភព ច្បាស់ 
លាស់។ ជា រឿយៗ  បច្ច្កទ្ស ន្ះ ប្ើ រួម គា្្ ជាមួយ វិធី សាស្ត្  ផ្ស្ងៗ 
ទៀត ដ្ល ជួយ ការ ារ ផ្ន្ក ខង ក្្ម ន្ ជើង ទ្រ  ពី ការ ហូរ ច្្ះ ខង 
ក្្ម  ដូច ជា  ដើម ឈើ  និង ខឿន ថ្ម ដ្រ។

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

ប្ដឹស ការ ារ ផ្ទ្ដ ីជើង ទ្រ ពី ការ ហូរ ច្្ះ តាម រយៈ បា្ដ្ញ ឬស 
កាត់ បន្ថយ ល្បឿន ទឹក ហូរ លើផ្ទ្ ដី និង បង្កើន ការ ជ្្ប។ ប្ដឹស អាច 
ប្មូល ផ្ដុំ កំទ្ច កំទី  បង្កើន គុណ ាព ទឹក ដ្ល ហូរ ចូល ប្ាយ និង 
អាច កាត ់បន្ថយ ការ ថ ្ា ំផ្លូវ ផង ដ្រ។ ប្ដឹស ធ្វើ ឡើង ដោយ ប្ើប្្ស់ 
កមា្ល្ំង ពលកម្ម និង សមា្ភ្រៈដ្ល អាច រក បាន នៅ ក្នុង មូល ដ្ឋ្ន  ការ ជួស 
ជុល មាន លក្ខជណៈ លឿន ជាង រចនា សម្ព័ន្ធ វិស្វកម្ម តាម ទមា្ល្ប់ ។

ការដំកបដឹស កបដឹសការារកចាំងទពន្ល
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គុណ ប្ យោ ជន៍ ដ្ន កំ ណត់ 

 ¾ មាន អត្ថ ប្ យោជន៍ ចំ ពោះ ជើង ទ្រ 
ដ្ល ទឹក ហូរ លឿន

 ¾ អាច សា្ដ្ររុក្ខជ ជាតិ និង ជម្ក សត្វ  
តាម ជើង ទ្ រប្ ាយ

 ¾ បង្កើន លក្ខជ ខណ្ឌ ការ លូត លាស់ 
សម្្ប ់រុក ្ខជ ជាតិ ដើម

 ¾ ជា ជម្ក សម្្ប់ សត្វ សា្ល្ប 
សត្វាហនៈ  សត្វ ល្អិត និងសរីរាង្គ 
ផ្ស្ង ទៀត ដ្ល ជា ចំណ ីត្ី 

 ¾ ផ្ដល ់ម្លប់ ដល់ ប្ាយ  បន្ថយ 
សីតុណ្ហាព ទឹក  បង្កើន ជម្ក ត្ី 
និង ផ្ដល់ ការ ការ ារ សត្វ សុី សត្វ ក្នុង 
ទឹក ជា អា ហារ 

 ¾ មាន ប្សិទ្ធ ាព តម្ល ្ល្អ បើ ប្ៀប 
ធៀប នឹង ការ ងរ  វិស្វកម្ម សុីវិល ដ្ល 
មាន ាព សាុ្ំ ញាុ្ ំច្ើន ដោយ វា 
ប្ ើ ប្្ស់ សមា្ភ្រៈ និង ពលកម្ម ក្នុង 
មូលដ្ឋ្ន ។

 ¾ ដោយ សារ ប្ដឹស ត្ូវ ប្ើ កំាត់ 
រុក្ខជជាតិ ដ្ល គា្្ន ស្លឹក  ដូច្ន្ះ ប្ដឹស ដំ 
បាន ត្  នៅ រដូវ លូត លាស់ 

 ¾ ប្ដឹស គួរ ត្រៀប ចំ ដ ំាល គា្ ្ជា មួយ 
យុទ្ធសាស្ត្ ដំរុក្ខជ ជាតិ ឡើង វិញ  ពី ព្្ះ 
វា អាច មាន ការ លំបាក ខ្ល្ំង ក្នុង ការ ដំ 
រុក្ខជ ជាតិ  នៅ ព្ល ដក ់កម្្ល ប្ដឹស 
រួច

 ¾ ម ិន គួរ ធ្វើ នៅ លើ ជើង ទ្រ ដ្ល ចោត 
ជាង ២,៥:១ និង មិន គួរ ប្ើ នៅ តាម 
មាត ់ប្  ាយ ដ្ល មាន ការ ហូរ ច្្ះ  
បាក ់ជា ផ្ទ្ំង ធំៗ នោះ ទ្

 ¾ ត្ូវ មាន ជើង ក្្ម ដ្ល រឹង មា ំ

 ¾ មាន ប្សិទ្ធ ាព ត្ នៅ លើ ជើង ទ្រ ផ្ន្ក 
ខង លើ  និង ត្ូវ ការ រុក្ខជជាតិ ជា ច្ើន 
ទៀត ដ្ល ត្ូវ ដំ គ្ប ដណ្តប់ ផ្ទ ្ជើង 
ទ្រ។

ប្ភព

http://projects.geosyntec.com/npsmanual/Fact%20Sheets/Brush%20Mattresses.pdf

http://www.ontariostreams.on.ca/PDF/OSRM/Tech12.pdf

http://www.spa.usace.army.mil/Portals/16/docs/civilworks/regulatory/Stream%20
Information%20and%20Management/ERDC%20Brush%20Mattresses.pdf

http://www.ernstseed.com/products/bioengineering/brush-mattresses-and-wattles-
fascines/
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៧.២ របាំងកំណាត់ឈើជាថ្នេក់

ការប្ើប្្ស់ សា្ព្ន ប្ាយ សំណង់សិល្បការ្យ ទំនប់  តួ ផ្លូវ និងផ្លូវថ្មើរជើង

បរិយយ បច្ច្ក ទ្ស ដក ់របាំង កំាត ់ឈើ ជា ថ្្ក់ គឺ ប្ ើកំ ាត់ ឈើ រៀប 
ឆ្ល្ស់ គា ្្ជា ថ្្ក់ៗ ដោយ បោះបង្គ្ល តាម ជម្្ល ចោត  ដើម្បី បង្្ំង 
ការ ហូរ ច្្ះ នៅ លើ ផ្ទ្ជើង ទ្រ ដ្ល ជួយ ជំរុញ ចំពោះ កិច្ច ខំប្ឹងប្្ង 
ក ្នុង ការ ដ ំរុក្ខជជាតិ ឡើង វិញ ប្កប ដោយ ជោគ ជ័យ។ ដើម ឈើ និង 
ចុល្លព្ឹក្ស  អាច ដំ នៅពីក្្យ របាំង កំាត់ ឈើ ជា ថ្្ក់ៗ ន្ះ។ ការ 
ដក់ របំាង កំាត់ ឈើ ជា ថ្្ក់ បងួ្ម ប្វ្ង ជម្្ល  និង ាព ទ្រ ចនោ្លះ្ 
គ្ឿង បង្គ ំនីមួយៗ ធ្វើឱ្យ កន្លង្ ដំ រុក្ខជជាតិ មាន លំនឹង នៅ លើជើង ទ្រ 
ាំង មូល។ វា គឺ ជា វិធី មួយ បំប្ក ចរន្ត ទឹកហូរ ធា្ល្ក់តាម គន្លង ជើងទ្រ  
និង ការ រៀប ថ្្ល កំ ាត់ ឈើ ឬ ដុំ ស្ កី ដូង តាម ប្ ាយ រាក់ៗ។ 
កំាត់ ឈើ ថ្្ក់ៗ កាត់ បន្ថយ ល្បឿន ទឹក បំប្ក ចរន្តទឹក និង បង្អ្ក់ 
កមា្ល្ំងទឹក ហូរ ទៅ លើ ជើង ទ្រ។ របាំង កំ ាត់ ឈើជា  ថ្្ក់ មាន 
ប្សិទ្ធាព រយៈព្ល១ឆ្្ំ  ទៅ៣ ឆ្្ំ  និង ផ្ដល់ ការ ការ ារ ជើង ទ្រ រយៈ 
ព្ល ខ្លី ដ្ល ត្ូវ ដំ រុក្ខជជាតិ ជា អចិន្ត្្យ ៍ ដើម្ប ីគ្ប់ គ្ង ការ ហូរ ច្្ះ 
រយៈ ព្ល វ្ង។ ការ ប្ើប្្ស់ ដុំ ស្កី ដូង ដ្ល ផលិត ក្នុង មូលដ្ឋ្ន 
ប្សើរ ជាង យើង ទៅ កាប់ ដើម ឈើ មក ប្ើ។

ការ រួម ចំណ្ក  
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

របាំង កំាត់ ឈើ ជា ថ្្ក ់ កាត ់បន្ថយ ល្បឿន ទឹក ដ្ល ហូរ ធា្ល្ក់ ចុះតាម 
ជើង ទ្រ  បំប្ក ចរន្ត ទឹក និង កាត់ បន្ថយ រំហូរ។ របាំង កំាត់ឈើ ជា 
ថ្្ក់ បង្កើត ឡើង ដោយ ប្ើ កមា្ល្ំង ពលកម្ម  និង សមា្ភ្រៈ ដ្ល អាច រក 
បាន ក្នុង មូល ដ្ឋ្ន។ បច្ច្ក វិទ្យា ន្ះអាច អនុវត្ត បាន លឿន ជាង ការងរ 
វិស្វកម្ម តាម ទមា្ល្ប់។ ប្សិនបើ រៀបចំ  និង សាង សង់ ឡើង ដោយ ប្ុង 
ប្យ័ត្ន របាំង កំ ាត់ ឈើ ជា ថ្្ក់ អាចមា ន គុណ តម្ល្ ក្នុ ងការ ទប់ ទល់ 
នឹង ការ ប្្ប្ួល អា កាស ធាតុ ។
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របាំងកំាត់ពឈើជាថ្្ក់ការារការរអិលខ្សាច់ពីកចាំង របាំងកំាត់ពឈើជាថ្្ក់

គុណ ប្ យោជ ន៍ ដ្ន កំ ណត់ 

 ¾ កាត់ បន្ថយ ប្វ្ង  និង ចំណត ន្ 
ជើង ទ្រ

 ¾ ធ្វើ ឱ្យ ផ្ទ ្ដ ីមាន លំ នឹង សម្្ប់ 
ដំរុក្ខជជាតិ ផ្ស្ង ៗ  ដូច ជា  ដើម ឈើ 
និង ចុល្ល ព្ឹក្ស

 ¾ ធ្វើ ឱ្យ ជម្្ល មាន លំ នឹង ា្ល្ម ៗ  និង 
ជួយ រក្សា ទុក ដី ល្បាប ់

 ¾ បង្កើន ការ ជ្្ប  បន្ថ្ម ាព រដិប រដុប 
កាត់ បន្ថយ ការ  ហូរ ច្្ះ និង ជួយ 
បង្្ំង ដី ដ្ល ហូរ ច្្ះ តិច ៗ  ឱ្យ ទើ 
នៅ នឹង កន្ល្ង  ។

 ¾ ការ អនុវត្ត ចំពោះ របាំង កំាត់ ឈើ 
ជា ថ្្ក់ គឺ ប្ើ ប្្ស់ កមា្ល្ំង ពលកម្ម 
ច្ើន  និង អាច ទទួល រង គ្្ះ ថ្្ក់  
ដោយ សារ ការ ប្ើប្្ស់កំា ត់ ឈើ 
នៅ លើ ជើង ទ្រ

 ¾ ត្ូវ ការគ្ឿង ចក្ ធុន ធ្ងន់ ៗ  ដើម្បី 
លើក ដក់ កំាត់ ឈ ើធ ំៗ 

 ¾ ប្សិទ្ធ ាព ន្ របាំង កំ ាត់ ឈើ ជា 
ថ្្ក់ ចុះ ថយ ខ្ល្ំង  នៅ លើ ជើង ទ្រ 
ចោត ជាង ៥០ ាគ រយ។ 

ប្ភព

http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/wy/
technical/?cid=nrcs142p2_027265

http://www.tahoebmp.org/Documents/BMPHandbook/Chapter%204/4.2/e_Terrac.pdf

http://www.blm.gov/or/programs/nrst/files/Soil%20bioeng.pdf

http://www.wsdot.wa.gov/publications/manuals/fulltext/M25-30/740.pdf

https://peaceofearthfarmalbany.wordpress.com/page/9/

http://www.northernmichiganstreams.org/sbeinfo.asp
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៧.៣ ម៉េកាដម

ការប្ើប្្ស់ ការហូរច្្ះ ផ្លូវថ្នល់  ផ្លូវ ថ្មើរ ជើង

បរិយយ មា៉្កាដម  គឺ ជា បច្ច្ក ទ្ស មួយ ប្ភ្ទ  ដ្ល ប្ ើសម្្ប់ សាងសង់ ផ្លូវ 
ហើយ វា សម ស្ប សម្្ប ់ផ្លូវ ជន បទ ជា ពិស្ស ផ្លូវ នៅ តំបន់ ដីសើម។ 
ថ ្មបំ ប្ក ដ្ល មាន ទំហំ ប្ហាក ់ប្ហ្ល គា្្ ត្ូវ បាន រៀប ក្្ល ដោយ 
ដ្ ជា ស្ាប់ៗ  មុន កិន បង្ហ្ប់។ ដើម្បី លប់ បំព្ញ ប្ោះ ន្ ស្ាប់ 
កំទ្ច ថ្ម នីមួយៗ  ត្ូវ កិន  និងបំព្ញ ដោយ កំ ទ្ច ថ្ម តូចៗ។ ប្ើល្បាយ 
រួម គា្្ រវាង កំទ្ច ថ្ម និង ទឹក ទៅ បំព្ញ ប្ ោះ ថ្ម  ដើម្បី ធ្វើ ឱ្យ ផ្ទ្ រាប ស្មើ  
រឹងមាំ ល្អ និង បង្ហូរ ទឹកច្ញ  បាន ឆប់រហ័ស ពីកម្្លផ្លូវ។ កម្្ល 
កៅស៊ូ ប្ើសម្្ប់ ក្្ល ពីលើ ផ្លូវ ប្ភ្ទ មា៉្កាដម។ ផ្លូវ មា៉ ្កា ដម តម្ូវ 
ឱ្យ មាន ប្ព័ន្ធ បង្ហូរ ទឹក យ៉្ង ល្អ  នៅ ស្ ាប ់ក្្មដី  ដើម្បី រក្សា គ្ឹះ ផ្លូវ 
អោយ មាន ាព រឹង មា ំ ហើយ អាច ក្្ល ក្នុង កម្្ស់សមស្ប ដ្ល 
ចំាយ ថវិកា តិច ក្នុងកា រសា ង សង់។

ការ រមួ ចំណក្ 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

ផ្លូវមា៉្កាដម បង្ក ការ ហូរ ទឹក ពី ផ្ទ ្ខង លើ ផ្លូវ បាន ល្អ  ធ្វើ ឱ្យផ្លូវ ថ្នល់ កាន់ 
ត្ មាន ាព ធន់ ចំពោះ ការកើន ឡើង កម្ពស់ ទឹក ភ្លៀង និង ទឹក ជំនន់ 
ដោយ សារ ការ ប្ ្ប្ួល អា កាស ធាតុ។ ផ្លូវ មា៉្កាដម អាច សាង សង់ 
ឡើង ដោយ ការ ប្ើ ប្្ស់ កមា្ល្ំង ពលកម្ម និង សមា្ភ្រៈ ក្នុង មូលដ្ឋ្ន វា 
អាច ជួសជុល បាន ក្នុង ព្ល ឆប់ រហ័ស ជាង ការ ងរ វិស្វកម្ម តាមទ  មា្ល្ប់   
ដ្ លធ្វើឱ្យ មាន ការ បន្សាំុ កាន់ត្ ខ្ល្ំង ទៅ នឹង ការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាត ុ 
និង បង្កើន ាព ធន់ នៅ តំបន់ ដ្ល ប្ើ ប្្ស់ វា។

ការសាងសង់ផ្លូវមា៉្កាដមពៅកម្ពុជា ផ្លូវមា៉្កាដមពៅកម្ពុជា
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គុណ ប្ យោ ជន៍ គុណ វិបត្តិ

 ¾ ប្ ើប្្ស់ សមា្ភ្រៈ នៅ មូល ដ្ឋ្ន 
ចំាយ ថវិកា តិច 

 ¾ ប្ើ ប្្ស់ កមា្ល្ំង ពល កម្ម នៅ ក្នុង 
សហគមន ៍ សម្្ប់ ការ សាង សង់ 
និង ការ ថ្ ាំ

 ¾ សម ស្ប  និង ធន់ គ្ប ់រដូវ កាល 

 ¾ មាន ប្ព័ន្ធ បង្ហូរ ទឹក ច្ញ ពី ផ្លូវ 
បាន ល្អ 

 ¾ អាច ទប់ ទល់ នឹង អា កាស ធាតុ សើម

 ¾ ធន់ នឹង ាព រអិល 

 ¾ ងយ ស្ួល ជួស ជុល ព្ល ដ្ល 
ខូច ខត ។

 ¾ សមា្ភ្រៈ នៅ មូល ដ្ឋ្ន  អាច មិនមាន 
គ្ប់ គ្្ន ់ សម្្ប់ រៀប ចំ ស្ ាប់ ន្ ផ្លូវ 
មា៉្កាដម 

 ¾ ប្ើ កមា្ល្ំង ពល កម្ម ច្ើន 

 ¾ អាច ចំាយ ព្ល យូរ  ដោយ សារ ការ 
រៀបពង្្យ ថ្ម គឺ រៀប ដោយ ដ្។ 

ប្ភព

http://www.pmgsy.nic.in/pmg9103.asp

https://en.wikipedia.org/wiki/Macadam 

http://www.ruralroads.org/en/roadesign.shtml
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៧.៤  កនេ្តកថ្មរុក្ខជជាតិ

ការប្ើប្្ស់ ទម្ ក្បាល សា្ព្ន  ប្ ាយ  សំណង ់សិល្ប ការ្យ  ទំនប់ ា្វ្រទឹក តួផ្លូវ 
ខឿន ទន្ល្  និង  ប្ ព័ន្ធ បង្ហូរ ទឹក ភ្លៀង

បរិយយ កន្្តក ថ្ម រុក្ខជជាតិ គឺ ជា ប្អប់ រាង ប្ ល្ពី ប៉្ត ក្ង  ក្ង ពី លួស ៣ជាន់ 
បញ្ចូល គា្្ មាន រាង ជា ឆកោណ និង ជា ប្ភ្ទ លួស មិន ច្្ះ ចាប់។ តាម 
ធម្មតា កន្្តក អាច បត់ ឱ្យ សំប៉្ត និង ចង បញ្ចូល គា្្ បាន មាន ាព ងយ 
ស្ួល ក្នុង ការ ចាប់ កាន់។ បនា្ទ្ប ់មក វា ត្ូវ បាន ចាក់ បំព្ញ ដោយ ថ្ម 
ពី ទំហំ តូច ទៅ មធ្យម។  រចនា សម្ព័ន្ធ ស្ាប់ រុក្ខជជាតិ គឺ ជា បច្ច្កទ្ស 
សំាញ់ ជីវសាស្ត្ (Geotextile) ដ្ល ដក់ កំាត់ រុក្ខជជាតិរស់ តាម 
ស្ ាប់ ផ្ដ្ក ចនោ្ល្ះ កន្្តក ដក់ ថ្មព្ញ សម្្ប ់ប្ ើក្នុងការទប់ដីឬ ថ្ម 
ចាក់ បំព្ញ ឱ្យ មាន លំនឹង រហូត ដល់ កន្ល្ង ផ្សាំ ដុះ ឬស គ្ប់ គ្្ន់។ 
កន្្តក ថ្ម រុក្ខជជាត ិបាន ចង ា្ជ្្ប់ គា្្ និង ដំ ឡើង នៅ បាត ច្្ំង ដើម្បី បង្កើត 
ជាសំណង់ ជើង ក្្ម  ឬ ជញ្ជ្្ំង ទប់។ កន្្តក ថ្ម រុក្ខជជាត ិប្ើ សម្្ប់ 
បញ្ឈប់ ការហូរ ច្្ះ  ហូរ ច្្ះ ដ ីផ្ន្ក ខង ក ្្ម ឬ ការ ហូរ ដច់ ដោយ 
កមា្ល្ំង ទឹក នៅ បាត ជម្្ល។

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

កន្្តក ថ្ម រុក្ខជជាតិ កាត់ បន្ថយ ការ ហូរ ច្្ះ បា្ដ្ល មក ពី ទឹកជំនន់ ឬ 
ទឹក ភ្លៀង ដោយ ទប់ លំ នឹង បាត ជម្្ល។  វា អាច ជួស ជុល ដោយ ប្ើ 
កមា្ល្ំង ពលកម្ម  និង សមា្ភ្រៈ ដ្ល អាច រក បាន ក្នុង មូលដ្ឋ្ន។ វិធានការ 
ន្ះ  អាច សា្ត្រ ឡើង វិញ  ក្នុង រយៈ ព្ល ខ្លីជាង ការ ងរ វិស្វកម្ម តាម   
ទមា្ល្ប់ ហើយ វា កាន់ ត្ មាន ាព បន្សុំា ទៅ នឹង ព្ឹត្ត ិការណ៍ អាកាស ធាតុ 
និង បង្កើន ាព ធន់ ទៅ នឹង តំបន់ ដ្ល ប្ើ ប្្ស់ វា។

 រូបាពបង្ហ្ញការពរៀបកនន្តកថ្មរុក្ខជជាតិ ឧាហរណ៍ការពរៀបកនន្តកថ្មរុក្ខជជាតិតាមកបាយ
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គុណប្ យោជន ៍ ដ្នកំណត់

 ¾ មើល ឃើញ ជា លក្ខជណៈ ធម្មជាតិ  និង មិន សូវ ឃើញ 
ស្មុគ សា្្ញ ជាង រចនា សម្ព័ន្ធ ចម្្ះ ត្ ឯង

 ¾ ការ សាង សង់ មាន ាព សាមញ្ញ  ហើយ រហ័ស  អាច 
ដំឡើង ដោយ មិន ចាំ បាច់ អ្នក ជំនាញ  ឬ ឧបករណ៍ 
ពិស្សទ្

 ¾ អាច រក្សា លំ នឹង ជើង ទ្រ  ដ្ល មាន សាព ចោត  
កន្ល្ង ដ្ល ប្ើ របាំង បាច់ រុក្ខជជាតិ រស់ និង ស្ាប់ 
សំាញ់  ត្ ឯង គឺ មិន គ្ប់ គ្្ន់ ទ្ 

 ¾ អាច ធន់ នឹង កមា្ល្ំង កាត់ ទទឹង 

 ¾ កន្្តក ថ្ម រុក្ខជជាតិ មាន ាព បត់ ប្ន  ទៅ តាម សមា្ព្ធ  
និង បញ្ហ ្ដ ីស្ុត

 ¾ ការ ថ្ ាំ មាន លក្ខជណៈ សាមញ្ញ  អាច ធ្វើ បាន ដោយ 
មិន ចាំបាច់ ប្ើប្្ស់ គ្ឿង ចក្ ធុន ធ្ងន់

 ¾ សំណង់ មាន ាព បត់ ប្ន  ដ្ល អាចប្ ើប្្ស់  
បាន ច្ើន យ៉្ង  និង អាច ប្ ើរួម ជា មួយ វិធាន ការ 
ផ្ស្ងៗទៀត

 ¾ មិន បង្ក គ្្ះ ថ្្ក ់ដោយ សារ ការ បង្្ំង ទឹក អាច 
ប្ើ នៅ តំបន់ ដី សើម ដ្ល មាន ដី ល្បាប់ ម៉ដ្ឋ ផងដ្រ

 ¾ ប្ ើសម្្ប ់ជម្្ល មិន មាន លំ នឹង ដ្ល ងយ រង 
ការ ខូច ខត ដោយ សារ ការ ហូរ ច្្ះ  ជា ពិស្ស តាម 
ប្ាយ ទឹក ឬ នៅ តំបន់ មាន កំទ្ច កំទី ច្ើន ។

 ¾ មាន ាព លំបាក ក្នុង ការ 
ដំរុក ្ខជជាតិ  ក្្យ ព ីការ 
សាង សង់កន្្តក ថ្ម រួច

ប្ភព

http://riparianhabitatrestoration.ca/575/livesoftgabion.htm

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/
download?doi=10.1.1.545.2505&rep=rep1&type=pdf

http://ponce.sdsu.edu/alamar_hydroecology_final_report_figure_03b.jpg

http://www.fao.org/3/a-y5576e/x0622e0s.htm
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៧.៥  សំណាញ់រុក្ខជជាតិ

ការប្ើប្្ស់ សា្ព្ន ប្ាយ សំណង់សិល្បការ្យ ទំនប់ ា្វ្រទឹក តួផ្លូវ ខឿនទន្ល្ 
ប្ព័ន្ធ បង្ហូរ ទឹកភ្លៀង

បរិយយ សំាញ់ រុក្ខជជាតិ ផ្សំ ឡើង ដោយ ស្ ាប ់ផ្ស្ងៗ ន្ បណ្ត ុំម្ក ឈើរស់  
និង ដី បង្ហ្ប់ ជា មួយ ក្ាត់  ការ ារ ការ ហូរ ច្្ះ (សំាញ់ ដី 
សំយោគ ឬធម្មជាត)ិ រុំ ជុំ វិញ ស្ ាប់ ដ ីតាម ជាន់ នី មួយៗ។ សំាញ់ 
ក្ាត ់ ត្ូវ បាន ចង រឹត និង ញាត ់ចូល តាម ជើង ទ្រ ដើម្បី រក្សា ដី ឱ្យ 
មាន លំនឹង។ កំាត ់ម្ក ឈើ ដក់ ចនោ្ល្ះ សំាញ់ និង បា្ដ្ញ ឬស 
ឈើ  ដើម្បី ចង ា្ជ្្ប ់ដី ផ្ន្ក ខង ក្នុ ង និង ខង ក្្យ សំាញ់។ ជើង 
ក្្ម ច្្ំង ត្ូវ បាន ទប់ លំ នឹង  ដោយ ស្ ាប់ ថ្ម នៅខ ង លើស្ាប់ 
ដី។ កំ ាត់ បណ្តុ ំម្ក ឈើ រស់ អាច មាន ប្យោជន៍ ច្ើន យ៉្ង  វា ជា 
ទ្នាប់ កាត ់បន្ថយ កមា្ល្ំង រលក  និង កាត់ បន្ថយ កំលាំង កាត ់ទទឹង ទៅ លើ 
មុខ ជញ្ជ្្ំង។ បណ្តុំ ម្ក ឈើ រស់ មុន ព្ល បញ្ចប់ ការ សាង សង់ ជញ្ជ្្ំង  
អាច ឱ្យ រុក្ខជជាតិ ដុះ លូត លាស់ កាន់ ត្ រហ័ស។ នៅ ព្ល ម្ក ឈើ ដុះ 
អាច ប្ើ ជា ចំណង ចង ា្ជ្្ប់ ជា មួយ គា្ ្នឹង សំាញ់ និង ផ្ដល់ បា្ដ្ញ 
ឬសរុក្ខជជាត ិនៅ ខង ក្្យ ជញ្ជ្្ំង  ា្ជ្្ប់ វា យ៉្ង ជាប់ ទៅ នឹង ច្្ំង។

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

សំ ាញ់ រុក្ខជ ជាតិ កាត ់បន្ថយ ការ ហូរ ច្្ះ ដោយ សារ ទឹក ភ្លៀង ដោយ 
វា គ្ប ផ្ទ្ ដ ី និង បា្ដ្ញ ឬស រុក ្ខជជាត ិនៅ ក្្ មផ្ទ ្ដី ស្ាប់ លើ ដោយ  
កាត ់បន្ថយ ល ្បឿន ទឹក ហូរ ធា្ល្ក ់ និង បង្កើន ការ ជ្្ប។ វា បង្កើន ាព 
ធន់ន្ ជើង ទ្រ សង ខង ផ្លូវ  ទៅ នឹង ព្ឹត្តិការណ៍ អាកាស ធាតុធ្ងន់ ធ្ងរ។ 
ប្សិទ្ធាព របស់ វា កើន ឡើង  នៅ ព្ល ដ្ល រុក្ខជជាតិ ដុះ ព្ញ ល្ញ។ 
បច្ច្ក វិទ្យា ន្ះ ត្ូវ បាន សាង សង់ឡើង ដោយ ប្ើ ពលកម្ម និង សមា្ភ្រៈ 
ដ្ល អាច រក បាន ក្នុង មូលដ្ឋ្ន  មិន សូវ ត្ូវ ការ ថមពល ច្ើន  ក្នុង ការ 
បង្កើត មាន ចីរាព និង អាច អនុវត្ត នបាន លឿន ជាង ការ ងរ វិស្វកម្ម 
តាម  ទមា្ល្ប់។
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ទកមង់ថនសំាញ់រុក្ខជជាតិ សំាញ់រុក្ខជជាតិទប់ជកមាល

គុណ ប្ យោជន៍ ដ្នកំណត់

 ¾ អាច ប្ើប្្ស ់នៅ លើ ច្្ំង ដ្ល មាន ទឹក 
ហូរ ធា្ល្ក់ ខ្ល្ំង  និង កន្ល្ង ដ្ល ជម្្ល 
ច្្ំង មិន អាច ធ្វ ើបាន

 ¾ អាច ប្ ើនៅ ទី តាំង ដ្ល ច្្ំង មាន ការ ហូរ 
ច្្ះ ខ្ល្ំង

 ¾ កំ ាត់ ឈើ រស់ ពន្លឿន ការ លូតលាស់ 
រុក្ខជជាតិ  ដ្ល កាត់ បន្ថយ រំហូ រទឹក ក្នុង 
អំឡុង ព្ល ទឹក ឡើង ខ្ល្ំង

 ¾ ធន់ នឹង ល្បឿន ចរន្ត ទឹក ខ្ល្ំង និង កំលាំង 
កាត់ទទឹង

 ¾ ចាប់ យក កំណក កករ  និង ពង្ឹង ច្្ំង 
ឡើង វិញ

 ¾ ផ្ដល ់ជា ទី ជម្ក ដល់ សត្វ និង បង្កើន 
សោភ័ណាព

 ¾ ទម្ង់ផ្ស្ង ៗ គា្្ន្ ផលិតផល សំាញ់ 
ជីវសាស្ត្ អាច ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង 
តម្ូវការ

 ¾ ប្សិទ្ធាព របស់ វា គឺ កើន ឡើង  ស្ប 
តាម ព្ល វ្លា និង ការ លូត លាស់ ន្ 
រុក្ខជជាតិ។ 

 ¾ ត្ូវ ការ បរិមាណ ដី  និង ថ្ម ច្ើន 
ដើម្បី ចាក់ បំព្ញ សំ ាញ់ 
ជីវសាស្្ត

 ¾ ការ ដំឡើង មាន ាព ស្មុគ សា្្ញ  
និង ត្ូវ ការ គ្ឿង ចក្ ធុនធ្ងន់ ជា 
ជំនួយ

 ¾ មាន តម្ល្ ថ្ល្

 ¾ អាច ប្ ើកមា្ល្ំង ពលកម្ម អា ស្័យ 
លើ ជម្ើស ន ្សមា្ភ្រៈ សំាញ់ 
ជីវ សាស្្ត

 ¾ រុក្ខជ ជាត ិត្ូវ ដំ ក្នុង អំ ឡុង ព្ល 
រដូវ មិន លូត លាស់  ដើម្បី ឱ្យវា 
ចាក ់ឬស ដុះ បាន ល្អ។
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ប្ភព

http://www.ctre.iastate.edu/erosion/manuals/streambank/vegetated_geogrids.pdf

http://projects.geosyntec.com/npsmanual/Fact%20Sheets/Vegetated%20Geogrids.pdf

http://dewprojects.countyofkane.org/dixieBriggsFromm/gallery.asp

http://www.sotir.com/publications/brushing_erosion.html
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៧.៦  ស្មេវិទីវឺ

ការប្ើប្្ស់ សា្ព្ន ទម្ ក្បាល សា្ព្ន ប្ាយ សំណង ់សិល្បការ្យ  ប្ាយ 
រំដោះទឹក ា្វ្រទឹក ប្ព័ន្ធ បង្ហូរ ទឹក ភ្លៀង

បរិយយ ស្ ្វិទីវឺ (Chrysopogonzizanioides) ត្ូវ បាន ដំ ជា របង តាម គន្លង 
ន្ ជើង ទ្រ ធ្វើ ជា របាំង  រុក្ខជ  ជាតិ ដ៏ ក្្ស់ ជួយ បន្ថយ រំ ហូរ ទឹក ជួយ ឱ្យ 
ទឹក ជ្្ប ចូល ក្នុង ដី ការ ារ ការ ហូរ ដច់ ស្ាប់ លើ ន្ ជើង ទ្រ និង 
ជួយ ពង្ឹង ដី ឱ្យ ហាប ់ល្អ  តាម រយៈ ឬស របស់ វា។ ការ ា្ជ្្ប់ គា្្ របស់ 
បា្ដ្ញ ឬស ជ្្ ហើយ រឹង មាំ ដ្ល ធន់ នឹងកម្ិត ជាតិ អា សុីត (pH) 

របស់ ដី និង ធន់ ចំពោះ លោហៈ ធន់ធ្ងន់ និង មាន សមត្ថាព កំចាត់ 
នីត្្ត  ផូសា្វ្ត  និង សារ ធាតុ គីមី កសិកម្ម ពីដី និងទឹក។ ស្ ្វិទីវឺ អាច 
ជា ឧបករណ៍ ដ៏ សំខន ់ក្នុងការ កាត ់បន្ថយ ការ ហូរ ច្្ះ និង រក្សា ការហូរ 
ធា្ល្ក ់ន្ ទឹកភ្លៀង ក្ លម្អ ការ ចាក ់បំព្ញ ទឹក ក្្ម ដី ាញ ច្ញ សារ 
ធាតុ ពុល ពី ទឹក កាត ់បន្ថយ ហា និ ភ័យ ន្ ទឹក ជំនន់ និង លើក កម្ពស់ 
ផលប្យោជន ៍ស្ដ្ឋ កិច្ច ដល់ សហគមន៍។

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

ការ ដំ ស្ ្វិទី វឺ ជួយ កាត់ បន្ថយ ការ ហ ូរ ច្្ះ តាម រយៈ ការ ការ ារ ដីពី 
ផល ប៉ះ ាល់ ដោយ ភ្លៀង ធា្ល្ក ់ខ្ល្ំង  ពន្យឺត ការ ហូរ ជួយ សម្ួល ការ 
ស្ូប ទឹក និង ពង្ឹង ដី ជា មួយ ឬស របស់ វា។ វា បង្កើន ាព ធន់ ជើង 
ទ្រ ផ្លូវ  ទៅ នឹង ព្ឹត្តិកា រណ៍ អាកាស ធាតុ ធ្ងន់ ធ្ងរ ។ ស្្ វិទីវឺ ដំ ដោយ 
ប្ើ កំលាំង ពល កម ្ម និង សមា្ភ្រៈ ដ្ល មាន នៅ ក្នុង មូល ដ្ឋ្ន  វា ត្ូវ ការ 
កមា្ល្ំង ថមពល តិច  មាន ចីរាព ហើយ អាច សាងសង់ បាន លឿន ជាង 
ការងរ វិស្វកម្ម តាម ទមា្ល្ប់។

សួនព្្្វិទីវឺដំតាមជកមាល ការបង្ហ្ញជួរព្្្វិទីវឺ
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គុណ ប្ យោជន៍ ដ្នកំណត់

 ¾ មិន ម្ន ជា ប្ភ្ទ ស្្ រាត ត្បាត  ឬ ស្្ 
ឥត ប្យោជន៍ នោះ ទ្

 ¾ វា មាន តម្ល្ ាប និង ប្ើ ប្្ស់ បច្ច្ក វិទ្យា 
ដោយ កមា្ល្ំង ពល កម្ម

 ¾ សមត្ថ ាព បន្សាំុ ជាត ិពុល អាច ជួយ 
សមា្អ្ត តំបន់ មាន ជាត ិពុល

 ¾ ធន់ នឹង ាព រាំង ស្ងួត  និង អាកាស ធាតុ 
ត្ជាក់ 

 ¾ តម្ូវ ឱ្យ មាន ការ ថ្ាំ តិចតួច បនា្ទ្ប ់ពី ដំ 
ហើយ

 ¾ អាច ប្ ើលើក សិដ្ឋ្ន ដ្ល មាន ការ ផ្ល្ស់ 
ប្តូរ តិច តួច  លើ ផ្ទ្ ដីកសិដ្ឋ្ន ចាស់

 ¾ មិន ប៉ះ ាល់ ដល់ ដំាំ ក្ប្រ ខង តាម 
រយៈ ការ ស្ូប ទឹក និង សារធា តុ ចិញ្ចឹម

 ¾ អាច ដុះ លូត លាស ់ជា មួយ ដី គ្ប់ ប្ភ្ទ 
រួម ាំង ដី ខ្សាច់  ដី ក្ួស  និង ដីឥដ្ឋ

 ¾ អាច ធនទ់្ ្ំនឹង ការលចិ ក្នងុ ទឹក បាន យូរ។

 ¾ មិន អាច បន្សាំុ នឹង កន្ល្ង ម្លប់  
ជា ពិស្ស  ក្នុង ដំាក់ កាល 
លូតលាស់

 ¾ ដំ ត ្ឯង អាច បាត់ បង់ ជីវ ចម្ុះ 
និង រុក្ខជជាត ិក្នុង តំបន់។

ប្ភព

http://www.vetiver.org

http://permaculturenews.org/2009/01/19/vetiver-grass-a-hedge-against-erosion/

http://www.vetiversystems.co.nz/

http://www.theherbcottage.com/may-2015-vetiver-grass-of-many-uses/

http://www.agrowingculture.org/2012/11/vetiver-system-a-green-investment-for-
sustainable-development/ 
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៨. ការសកបើករាេ ់ន្ិងការកគប់កគងទ្ឹកសោយចដីរភាព

 ការ គ្ប ់គ្ង រំហូរ ទឹក  ការ ស្តុក ទឹក ទុក និង ការ ប្ើ ប្្ស់ ជា មួយ ហ្ដ្ឋ្ រចនា សម្ព័ន្ធ 
ប្តង សម្្ប ់ ការ គ្ប់គ្ង ទឹក  គ្្ះ ទឹក ជំនន់ ការ បំពុល និង ការ ការ ារ ហ្ដ្ឋ ្រចនា 
សម្ព័ន្ធ ជនបទ និង ស្វា កម្ម បន្ថ្ម ដទ្ ជា ច្ើន ទៀត សំខន់ បំផុត ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម 
ដ្ល ពឹង ផ្អ្ក យ៉្ង ខ្ល្ំង លើ ធន ធាន ទឹក។ ការ ជម្ុញ ឱ្យមាន ទឹក ប្ ើប្្ស ់តាម រយៈវិធាន 
ការ បន្សាំុ នានា សម្្ប់ ការ ប្ើប្្ស ់ និង ការ គ្ប់គ្ង ទឹក ដោយ ចីរាព ធានា នូវការ 
ផ្គត់ផ្គង់ ទឹក ដើម្បី បង្កើន ផលិត ាព កសិកម ្ម និង រក្សា សុវត្ថិាព ស្បៀង អាហារ ក្នុង តំបន់ 
ជនបទ រួម ចំណ្ក ចំពោះ ការ អភិវឌ្ឍ ជនបទ។ វិធាន ការ នានា  ដ្ល បាន បង្ហ្ញ នៅ ទី ន្ះ 
ក៏ អាច ប្ើ ប្្ស ់រួម  គា្្ ជា មួយ វិធាន ការ ដទ្ទៀត  ដ្ល បាន បង្ហ្ញ ក្នុង មគ្គទ្សក៍ ន្ះ ផង 
ដ្រ  ដើម្បី បង្កើន  អត្ថ ប្យោជន៍ ជា អតិ បរមា។
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៨.១ តំបន់ដីសើមសិបេបនិមិត្ត

ការប្ើប្្ស់ ប្ព័ន្ធ បង្ហូរ ទឹក ទីផ្សារ ផ្លូវថ្នល់ និង ផ្លូវ ថ្មើរជើង ប្ព័ន្ធបង្ហូរទឹកភ្លៀង

បរិយយ តំបន់ ដីសើម សិប្ប និម្មតិ រួម មាន ស្ះ ឬ ប្ាយ រាក់ៗ ដ្ល ដំ ដោយ 
វារី រុក្ខជជាតិ។ វា បង្កើត ឡើង យក លំ នា តំាម លក្ខជណៈ តំបន ដី់ សើម ធម្មជាតិ  
ដ្ល ដើរ ត ជួា ជីវចម្្ះ ឬ ាញ ច្ញ នូវ កករ  និង សារ ធាតុ ពុល ច្ញ ពី 
ទឹក។ វា ជា ដំណើរការ ធម្ម ជាតិ ជា ខ្ស្សង្វក់្ ាក់ទង គ្្ា រវាង រុក្ខជ ជាតិ 
តំបន់ ដីសើម ដី និង អតិសុខុម ប្្ណ ដើម្បី ក្លម្អ គុណាព ទឹក។ 
ព្ល ទឹក ហូរ ឆ្លង កាត់ តំបន់ ដីសើម សិប្ប និមិត្ត ន្ះ វា អាច កាត់ បន្ថយ រំហូរ 
ទឹក ហើយ សំណល់ រឹង ក្នងុ ទឹក តូ្វ បាន ចាប់ យក ដោយ រុក្ខជជាតិ និង រង 
ធា្លក់្ ទៅ បាត ដី។ សារ ធាតុ ពុល ផ្ស្ងៗ ទៀត បំល្ង ទៅ ជា ទម្ង់ដ្ល 
រលាយ តិច ចាប់ ដោយ រុក្ខជជាតិ ឬ កា្លយ្ជា អសកម្ម។ រុក្ខជជាតិ នៅ តំបន់ 
ដី សើម បង្កើត ជា កំទ្ច កំទី (ដូច ជា ឬស ម្ក ឈើ  និង ស្លកឹ ឈើ) ដ្ល 
អតិសុខុមប្្ណ អាច លូត លាស់ និង លុប បំបាត់ ជាតិ ពុល ពីទឹក។

ជា ទូទៅ តំបន់ ដី សើម សិប្ប និមិត្ត ត្ូវបាន បង្កើត ឡើង នៅ តំបន់ ដី សើម 
ដ្ល ខូច ខត ខ្ល្ំ ង ឬ កន្ល្ង ថ្មី ដ្ល មាន បញ្ហ ្ជា មួយ ការ បង្ហូរ ទឹក និង 
គុណាព ទឹក។ ជា ញឹកញាប់ តំបន់ ដីសើម ត្ូវ បាន បង្កើត ឡើង ដោយ 
ការ ជីកកាយ លប់ បំព្ញ ដី កៀរ លើកភ្លឺ និង តម្លើង រចនា សម្ព័ន្ធ គ្ប់ 
គ្ង ទឹក ដើម្បី បង្កើត គំរូ រំហូរ ជល សាស្ ្តដ្ល ចង់ បាន។ បនា្ទ្ប់ មក ដំ 
រុក្ខជជាតិ តំបន ់ដ ីសើម  និង បង្ក លក្ខជណៈ លូត លាស់ តាម ធម្ម ជាត ិរបស់ វា។

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

តំបន ់ដី សើម សិប្ប និម្មិត កាត់ បន្ថយ ផល ប៉ះ ាល់ដោយ សារ ទឹក ជំនន់  
ដោយ រក្សា ទុក បរិមាណ ទឹក ជាច្ើន បនា្ទ្ប ់មក ហូរ ច្ញ យឺត ៗ ។ វិធាន 
ការ ន្ះ ក ៏ផ្ដល់ ស្វា ប្ព្ឹត្តិកម្ម សំណល់ រាវ ផង ដ្រ ហើយ មនុស្ស សត្វ 
ចិញ្ចឹម និង សត្វ ព្្្ ប្ើ ប្្ស ់ជា ប្ភព ទឹក នៅ ព្ល រាំង ស្ងួត។
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ការពរៀបចំតំបន់ដីពសើមសិប្បនិម្មិត តំបន់ដីពសើមខដលពទើបដំរុក្ខជជាតិថ្មីៗ

គុណ ប្ យោជន៍ ដ្នកំណត់

 ¾ ជា ការ ធ្វើ ប្ព្ឹត្តិ កម្ម ទឹក 
ដ្ល មាន ប្សិទ្ធ ាព  
តម្ល្ ល្អ

 ¾ អាច ជា ជម្ក សត ្វក្នុង 
តំបន់  និង សត្វ ព្្្ ពីកន្ល្ង 
ផ្ស្ង 

 ¾ ក្ លម្អ គុណ ាព ទឹក

 ¾ ផ្តល់ ជា សោភ័ណាព  
ការារ ទឹក ជំនន  ់បន្ធរូ បន្ថយ 
ាព រាំង ស្ងួត និង អាច  ជា 
ទី សម្្ប់ លំហ្ កំ សាន្ត។

 ¾ មាន លក្ខជណៈ សាមញ្ញ  ត្ ស្មុគ សា្្ញ ក្នុង ការ 
រៀបចំ ដ្ល តម្ូវ ឱ្យ មាន ការ គ្ប់ គ្ង ជាប់ រហូត

 ¾ ប្ព័ន្ធ ដីសើម សិប្បនិមិត្ត បាន ត្ ស្ថិត នៅ លើ 
សា្ថ្នាព ដី ដ្ល មាន ជម្្ល អាច ឱ្យ ទឹក ហូរ 
ច្ញ បាន។ បរិមាណ ទឹក ដ្ល ហូរចូល ក្នុង 
ប្ព័ន្ធ អាច បា្ដ្ល អោយ មាន បញ្ហ្ ដោយ 
សារ ការ លើស ចំណុះ។ មាន ត្ ធ្វើ របាំង សា្ទ្ក់ 
កករ ទ្ ដូច ជា ការ រៀប ថ្ម ឬ ការ ដំ ស្្ គឺ មាន 
ាព ចាំបាច់ សម្្ប់ កាត់ បន្ថយ ការ ហូរ ច្្ះ 
និង បញ្ហ ្ ហូរ ដច់ ស្ាប់ តំបន់ ដី សើម ឱ្យ នៅ 
កម្ិត អប្បបរមា។

 ¾ តម្ូវ ការ ចំណ្ះ ដឹង ពី ដំណើរ ការ ជា លក្ខជណៈ 
ធម្មជាតិ ក្នុង ប្តិបត្តិ ការ  និង ប្សិទ្ធផល របស់វា

 ¾ ត្ូវ ការ ផ ្ទ្ដ ីធំ ជាង ប្ព័ន្ធ ប្ព្ឹត្តិកម្ម ទឹក កខ្វក់។

ប្ភព

https://www.epa.gov/wetlands/constructed-wetlands

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/constructed-
wetlands-handbook.pdf

http://wwno.org/post/wwnos-coastal-glossary

http://www.designweneed.com/tag/agricultural-runoff/
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៨.២ ការបេមូលទឹកភ្លៀង (ពីដំបូល)

ការប្ើប្្ស់ អគារ កសិដ្ឋ្ន លំនៅដ្ឋ្ន ផ្សារ

បរិយយ ការ ប្ មូល ទឹក ភ្លៀង គ ឺជា ដំ ណើរ ការ ន្ ការ ប្ មូល ទឹក ភ្លៀង នៅ លើ ដី  
ព្ល ដ្ល មាន ភ្លៀង ធា្ល្ក់ ការ ច្្ះ ទឹក ភ្លៀង  និង រក្សា វា ទុក សម្្ប់ ប្ើ 
ប្្ស់ច្ើន យ៉្ង ។ បច្ច្ក វិទ្យា ផ្ស្ងៗ អាចប ្ើប្្ស់ សម្្ប ់ប្មូល  
និង រក្សា ទឹក ភ្លៀង ពី ដំបូល លើ ដី ឬ ផ្ទ ្ថ្ម តាម វិធី ផ្ស្ងៗ ដូចជា៖ ាង  
ក្ាត់ តង់ ធុង ទឹក  និង ទំនប់ សា្ទ្ក ់ទឹក ។ ទឹក ដ្ល បាន ប្ មូល អាច 
ប្ើប្្ស់ សម្្ប់ សួន សត្វ ាហនៈ ស្្ច ស្ព ដំ ាំ ប្ ើ ប្្ស់ 
តាម គ្ួសារ ដោយ បាន ធ្វើ ប្ព្ឹត ្តកម្ម ត្ឹមត្ូវ និង សម្្ប់ កម្ត្ យក 
ចំហាយ ប្ ើក្នុង ផ្ទះ ជា ដើម។ វា ក៏ អាច ប្ ើប្្ស ់ជា ទឹក សម្្ប់ បរិភោគ  
រក្សាទុក បាន រយៈ ព្ល វ្ង  និង សម្្ប់ គោល បំណង ដទ្ ទៀត ដូច 
ជា  ការ ចាក់ បំព្ញ ទឹក ក្្ម ដី។ ប្ព័ន្ធ ប្មូល ទឹកភ្លៀង  ជា ធម្មតា 
គឺ មាន សមាស ាព ៣ យ៉្ង៖ ផ្ទ្រង ប្មូល ទឹក ឧបករណ៍ ប្ មូល ទឹក 
និង ប្ព័ន្ធ បញ្ជូន ទឹក ភ្លៀង។

ការ រមួ ចំណក្ 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

ការ ត្ង ទឹក ភ្លៀង បង្កើន លទ្ធាពទឹក សម្្ប់ ប្ើប្្ស់ ក្នុង វិស័យ 
កសិកម្ម ការ ចិញ្ចឹម សត្វ ការ ប្ ើប្្ស ់តាម គ្ួសារ  (ការ លាង សមា្អ្ត 
ការ ចម្អិន ម្ហូបអាហារ) និង ការ ប្ើប្្ស់ ផ្ទ្ល់ ខ្លួន (ជា មួយ ប្ព្ឹត្តិ កម្ម 
សម ស្ប)។ ហ្តុ ដូច្ន្ះ វា អាច កាត់ បន្ថយ ការ ប្ើ ប្្ស់ ទឹក ពី ប្ភព 
ផ្ស្ង ទៀត ដូច ជា ទឹក ក្្មដី។ សមា្ភ្រៈ សំណង់ សម្្ប់ បច្ច្ក ទ្ស 
ត្ង ទឹក ភ្លៀង  ាគ ច្ើន  គឺ អាច រក បាន ក្នុង មូល ដ្ឋ្ន  ហើយ ការ ដំ ឡើង  
និង ការ ជួស ជុល អាច ធ្វើ បាន តាម គ្ួសារ និង មាន លទ្ធាព ទប់ទល់ ក្នុង 
គ្្ មាន អាសន្ន។

ឧាហរណ៍ថនកបព័ន្ធកបមូលទឹកពភ្លៀង រូបាពបង្ហ្ញពីកបព័ន្ធកបមូលទឹកពភ្លៀង
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គុណ ប្ យោ ជន៍ ដ្នកំណត់

 ¾ បច្ច្ក ទ្ស ជា មូល ដ្ឋ្ន  ងយ នឹង 
បណ្តុះបា្ដ្ល  ស មា្ភ្រៈ សាង សង់ មាន នៅ 
មូល ដ្ឋ្ន

 ¾ ការ ផ្គត់ផ្គង់ ទឹក សម្្ប់ ប្ើប្្ស់ គឺ មាន ាព 
ងយ ស្ួល ហើយ សមាជិក គ្ួសារ មាន ការ 
គ្ប់គ្ង លើ ប្ព័ន្ធ ទឹក ដោយ ខ្លួន ឯង បាន 
យ៉្ង ព្ញ ល្ញ ដ្ល ជួយ កាត់ បន្ថយ បញ្ហ្ 
ន្ ការ ប្ើប្្ស់  និង ការ ថ្ ាំ បាន យ៉្ង ល្អ

 ¾ ថ្ល្ ចំាយ ាប

 ¾ ទឹក ដ្ល បាន ប្មូល ពី ល ើដំបូល គឺមាន 
គុណាព អាច ទទួល យក បាន សម្្ប់ 
ប្ើប្្ស ់តាម លំនៅដ្ឋ្ន

 ¾ ផ្ដល់ នូវ លទ្ធាព ប្ើប្្ស ់ជំនួស ទឹកក្្ម ដី

 ¾ កាត់ បន្ថយ សារធាតុ ពុល  និង កាត់ បន្ថយការ 
ហូរ ចូល ក្នុង ប្ភព ទឹក ជុំវិញ នោះ

 ¾ ផ្តល់ ជា ទឹក រក្សា ទុក សម្្ប់ ផ្គត់ ផ្គង់ អំឡុង 
ព្ល មាន អាសន្ន និង កាត ់បន្ថយ ជំនន់នៅ 
តំបន់ ទំនាប

 ¾ ផ្ដល់ នូវ ការ ផ្គត់ផ្គង់ទឹក ដោយ មា្ច្ស់ការ 
សម្្ប់ តំបន់ អំឡុង ព្ល ខ្វះ ខត។

 ¾ ដំ បូល ត្ូវ សាង សង់ ដោយ 
សមា្ភ្រៈ គា្្ន ជាតិ គីមី 
ចៀសវាង ប្តិកម្ម ប៉ះាល ់
 គុណាព ទឹក

 ¾ ភ្លៀង ធា្ល្ក ់ខុស ប្ក ្តី អាច 
បង្កជា បញ្ហ្

 ¾ តម្ូ វឱ្យ មាន ការថ្ា ំ ជា 
ទៀងាត់។ វា អាច កា្ល្យ ទៅ 
ជា ជម្ក បង្ក្ត់ ពូជ សម្្ប់ 
សត្វ ចង្្ ដូច ជា  ពពួក សត្វ 
កក្រ  មូស សត្វ ល្អិត  ស្ល្ 
ជាដើម  ប្សិន បើ មិន មាន 
ការថ្ាំ ត្ឹម ត្ូវ ទ្ នោះ។

ប្ភព

http://www.gdrc.org/uem/water/rainwater/introduction.html

http://www.watercache.com/education/rainwater/

http://www.conserve-energy-future.com/Advantages_Disadvantages_Rainwater_
Harvesting.php

http://lms.sjp.ac.lk/fas/wordpress/?p=329
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៨.៣  ការ ក េច ្នេទឹកក ខ្វក់

ការប្ើប្្ស់ អគារ កសិដ្ឋ្ន លំ ពៅដ្ឋ្ន ផ្សារ

បរិយយ ប្ព័ន្ធ ក្ច្ន្ ទឹកកខ្វក់ ប្ មូល ទឹក ពី កន្ល្ង លាង ចាន ក ន្ល្ង ងូត ទឹក និង 
បន្ទប់ ទឹក។ ការ ប្ើប្្ស់ ប្ ព័ន្ធ ចម្្ះ ទឹក ទំនើប សមា្អ្ត ទឹក និង បូម 
ទឹក ត្លប់ ចូល ទៅ ក្នុង បង្គន់ មា៉្សុីន បោក ខោអាវ និង ក្បាល មា៉្ សុីន 
ទឹក ខង ក្្ ផ្ទះ។ វិធី ងយស្ួល បំផុត ដើម្បី ប្ើប្្ស់ ទឹក កខ្វក់ គឺ បង្ហូរ 
ទឹក កខ្វ ក់ ដោយ ផ្ទ្ល់ ទៅ ក្្  ហើយ ប្ើ ប្្ស់ វា ដើម្បី ស្្ច រុក្ខជជាតិ  
ដើម ឈើ ហូប ផ្ល្  ឬ សមា្អ្ត ផ្ទ្ ផ្លូវ រថយន្ត និង ធូលី។ ប្ព័ន្ធ ក្ច្ន ្ទឹក 
កខ្វក់ ត្ូវ បា នប្ើ ប្្ស់ ដោយ ជោគ ជ័យ  សម្្ប ់អគារ ាណិជ្ជ កម្ម 
ធំៗ ដូច ជា សា្ឋ្គារ រោងចក្ សហគ្្ស ជាដើម។ ប្ព័ន្ធ ន្ះ មាន 
តម្ល ្ ថ្ល្ ក្នុងកា រ ដំឡើង ប្ ើ ប្្ស ់តាម គ្ ួសារ  មិន ដូច ប្ព័ន្ធ ប ្មូល ទឹក 
ភ្លៀង ដ្ល ពឹង ផ្អ្ក ត្ លើ ទឹក ភ្លៀង នោ ះ ទ្ ប្ព័ន ្ធក ្ច្ន ្ទឹក កខ្វក់ ន្ះ 
ត្ូវ បាន ចាក់ បំព្ញ ជា រៀង រាល់ ថ្ង្។

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

ការ  ប្មូល ទឹក កខ្វក់ បង្កើន ាព ដ្ល អាច មាន ទឹក សាប  សម្្ប់ប្ើ 
ប្្ស់  និង ធ្វ ើកសិកម្ម  តាម រយៈ ការ កាត ់បន្ថយ តម្ូវ ការ សម្្ប់ ការ 
ប្ើ ប្្ស់ ផ្ស្ង ៗ  (បង្គន ់ មា៉្សុីន បោក ខោ អាវ ការ សមា្អ្ត ផ្លូវ ថ្នល់ ជា 
ដើម)។ វា ក៏មាន ាព ជឿ ទុក ចិត្ត ជាង ការ ប្មូល ទឹក ភ្លៀង  ប៉ុន្ត្ តម្ូវ ឱ្យ 
មាន ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក សាប ដ្ល មាន ស្ថិរាព។ ការ ក្ លម្អ ការ គ្ប់ គ្ង 
ទឹក គឺ ជា វិធី ដ៏ ប្សើរ មួយ ក្នុង ការ បង្កើន ាព ធន់ នឹង ធាតុអាកាស។

ការពរៀបចំខកថច្នកបព័ន្ធទឹកកខ្វក់ ការខកថច្នទឹកកខ្វក់
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គុណ ប្ យោជន៍ ដ្ន កំណត់

 ¾ រក្សា ទឹក កខ្វក ់ដោយ មិន បង្ក ការ 
បំពុល ដល់ ប្ព័ន្ធ អ្ កូឡូ សុ ី

 ¾ ទឹក កខ្វក ់អាច ត្ូវ បាន ប្ ើប្្ស់ 
ដើម្ប ីបង្កើន សំណើម ដីក្ប្រ នោះ

 ¾ កាត់ បន្ថយ តម្ូវ ការ ការ ផ្គត ់ផ្គង ់ 
ទឹក សាប ក្នុង ទី ក្ុង

 ¾ កាត់ បន្ថយ បន្ទុក រោង ចក្  
ប្ព្ឹត្តិកម្ម ទឹក កខ្វក់ នៅ ទី ក្ុង

 ¾ ផ្ដល់ ទឹក សម្្ប់ ការ ចាក ់បំព្ញ   
ទឹក ក្្ម ដី

 ¾ កាត់ បន្ថយ ការ ចំាយ និង  
ថមពល ដ្ល ត្ូវ ការ ដើម្បី បូម ទឹក ពី 
ទីក្ុង។

 ¾ ផលិត បាន ត្ ទឹក មិន សា្អ្ត ដ្ល អាច 
ប្ើ ប្្ស ់ សម្្ប ់ការ ស្្ច ស្ព 
ដំាំ ត្ មិន អាច ស្្ច ផ្ន្ក ដ្ល 
ហូប បាន ទ្

 ¾ ទឹក កខ្វក់ មិន អាច រក្សា ទុក លើស ពី 
២៤ ម៉្ង បាន ទ្

 ¾ ការ ប៉ះាល់ ទឹក កខ្វក់ ត្ូវ កាត់ បន្ថយ 
ឱ្យ នៅ កម្ិត អប្បរមា

 ¾ ទឹក កខ្វក់ មិនត្ូវ ឱ្យ ជ្្ប ចូល ក្នុង អាង 
ទឹក  ហូរ លើ ដី ឬ ដក ់លើ ដី ដ្ល អាច 
បង្ក ជា ជម្ក សត្វ មូស។

ប្ភព

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/jul/21/greywater-systems-can-they-
really-reduce-your-bills

http://www.graywater.net/

http://greywateraction.org/contentabout-greywater-reuse/

https://broadviewcollaborative.com/2015/11/24/grey-is-the-new-green/

http://gardening.stackexchange.com/questions/8598/can-my-diy-grey-water-bio-filter-
system-be-improved



50

មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង

៨.៤ ម៉េសុីនបូមទឹកដោយថមពលពេះអាទិតេយ

ការប្ើប្្ស់ អគារ កសិដ្ឋ្ន លំនៅដ្ឋ្ន ផ្សារ

បរិយយ មា៉្សុីន បូម ទឹក ដោយ ថមពល ព្ះអាទិត្យ គឺ ជា ប្ព័ន្ធ បូម ទឹក ប្ើចរន្ត 
អគ្គិសនី បង្កើត ឡើង ដោយ ផ្ទ្ំង សូា ឬ ថមពល កម្ត្ បាន មក ពី ពន្លឺ 
ព្ះអា ទិត្យ។ ការ បូម ទឹក ដោយ ម្៉ាសីុន បូម ទឹក ប្ើ ថម ពល ព្ះអាទិត្យ 
គឺ មាន តម្ល ្ាប និង ផ្អក្ លើ ថមពល ព្ះអាទិត្យ សម្្ប់ ផ្គត់ ផ្គង់ 
ទឹក ក្នងុ សា្ថន្ាព ដ្ល ធនធាន ទឹក តូ្វ បាន ច្ក ចាយ ទៅតំបន់ ដច់ 
ស្យល រង ការ ខ្វះខត  ឬ គ្្ាន ថមពល អគ្គសីនី គ្្ាន ប្្ង ឥន្ធនៈ  ហើយ 
ការ ចំាយ លើ ការ ថ្ ាំ អស់ ច្ើន។ មា៉្សុីន បូម ទឹក ប្ើ ថមពល 
អគី្គសនី អាច ប្ើ សម្្ប ់បូម ទឹក បរិភោគ  ទឹក សម្្ប់ សត្វ ចិញ្ចឹម ឬ ទឹក 
សម្្ប់ ស្្ចស្ព។ ប្ព័ន្ធ បូម ទឹក ប្ើ ពន្លឺ ព្ះអាទិត្យ ជា ធម្មតា មាន 
បន្ទះ ផ្ទ្ំង សូា មួយ ដ្ល ផ្ដល់ ថមពល ទៅ ម៉ូទ័រ អគ្គីសនី  និង បញ្ចូន 
អគ្គីសនី ទៅ មា៉្សុីន បូម។ ជា រឿយៗ ទឹក បូម ច្ញ ពី ដី ឬ ស្ទឹង ទៅ ធុង 
ស្តុក ទឹក ដ្ល ដក់ តម្កល់ នៅ ទី ខ្ពស់ និង ច្កចាយ ដោយកមា្ល្ំង ធា្ល្ក់ 
ធម្មតា ដ្ល ថមពល មិន ចា ំបាច់ សម្្ប់ ប្ើ លើ ការច្ក ចាយ ទឹក 
នោះ ទ្។

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

ដោយ សារ ការ ប្ ្ប្ួល អា កាស ធាតុ  ការ ព្យាករពី ការ កើន ឡើង 
សីតុណ្ហាព និង ថយ ចុះ បរិមាណ ទឹក ភ្លៀង ក្នុង រដូវ ប្្ំង នឹង បា្ដ្ល 
ឱ្យ ប្ភព ទឹក ដូច ជា ស្ះ សហគមន៍  និង ស្ះ តាម គ្ួសាររីង ស្ងួត។ 
មា៉្សុីន បូម ទឹក ដើរ ដោយ ថមពល ព្ះអាទិត្យ  ជួយ កាត ់បន្ថយ បញ្ហ្ 
ន្ះ  ដោយអា ច ឱ្យ គ្ួសារ នា នាបូម ទឹក ពី ប្ភព ទឹក ផ្ស្ង ៗ ដូច ជា  ទន្ល្ 
ស្ទឹង  អាង ស្្ច ស្ព  និង ទឹក ក្្ម ដី។
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រូបាពបង្ហ្ញពីមា៉្សុីនបូមទឹកពកបើថមពលកពះអាទិត្យ ឧាហរណ៍ កបព័ន្ធ  បូម ទឹក ពដើរ ពដយ 
 ថមពល កពះ អា ទិត្យ

គុណប្ យោជន៍ ដ្នកំណត់

 ¾ ប្តិបត្តិការ មា៉្សុីន បូម គឺ មាន ាព សន្សំ 
សំច្  និង ការ ថ្ ា ំមាន តម្ល្ ាប

 ¾ មិន សូវ បង្ក ផល ប៉ះ ាល ដ់ល់ បរសិា្ថន្ ដូច 
ការ បូម ទឹក ដោយ ប្ ើមា៉ ្សុីន ប្ើប្្ង 
ឥន្ធនៈ ទ្

 ¾ មា៉្សុីន បូម ទឹក ប្ើ ថមពល ព្ះ អាទិត្យ 
មាន អត្ថ ប្យោជន៍  នៅ ព្ល ដ្ល គា្្ន 
អគ្គីសនី ប្ើប្្ស់  និង គា្្ន ជម្ើស 
ផ្ស្ង(ជា ពិស្ស ថម ពល ខ្យល)់ ដ្ល 
ផ្ដល់ ថម ពល មិន គ្ប់គ្្ន់

 ¾ មាន អត្ថ ប្យោជន៍ ជា ពិស្ស 
ការ ស្្ច ស្ព  ខ្្ត តូច  ឬ ថ្្ក់ 
សហគមន៍។

 ¾ ប្ើ ដើមទុនខ ្ពស់ (ជាព ិស្ស បន្ទះ 
ផ្ទ្ំង សូា)

 ¾ តម្ូវ ឱ្យ ស្តុក ទឹក ក្្ម ម្លប់ ពី 
ព្្ះ រំហួត ទឹក ច្ញ ពី ធុង គឺ ាប 
នៅ ព្ល វា ដក់ នៅ ទី ម្លប់ ល្អ

 ¾ ការ ជួល ជុល គឺ ត្ូវ ការ អ្នក ជំនាញ 
បច្ច្ក ទ្ស

 ¾ ត្ូវ ដក់ ឱ្យច ំពន្ល ឺព្ះ អា ទិត្យ ល្អ 
នៅ ចនោ្ល្ះ ម៉្ង ៩ ព្ឹក  និង  
៣ រសៀល ។

ប្ភព

http://www.homepower.com/articles/solar-electricity/design-installation/solar-
powered-water-pumping

http://infohub.practicalaction.org/oknowledge/bitstream/11283/314192/1/535e1143-
5804-4c58-b561-18590a000075.pdf

http://www.indiamart.com/eco-world-solar/solar-water-pump-system-agriculture-
pump.html

http://www.solarsponsoring.com.au/benefits-of-solar-energy/solar-water-pumps/
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៨.៥ រណ្ដេដំរុក្ខជជាតិ

ការប្ើប្្ស់ កសិដ្ឋ្ន

បរិយយ រណ្ដ្ ដំដំ ាំ (រុក្ខជជា តិ ឬ ដំាំ កសិកម្ម) គឺ ជា រណ្ដ្ តូចមួយសម្្ប់ 
ប្មូល ទឹក ភ្លៀង ដើម្ប ីទប់ សា្ក្ត់ ទឹក ហូរ រក្សា ដី និង សំណើម ដី បង្កើន 
ការ ជ្្ប ចូល និង កាត់ បន្ថយ ការ ហូរ ច្្ះ។ ទឹក ដ្ល ប្មូល ត្ូវបាន 
ប្ើ សម្្ប ់ដំាំ ដ្ល ដំ នៅ ជិតៗ នោះ។ ដើម្បី បន្ថ្ម ដំ ណើរ ការ 
ផលិត ដំាំ  រូបធាតុ សរីរាង្គ ដូចជា កំប៉ុស្ដិ៍ ឬជី លាមក សត ្វអាច ដក់ 
ក្នុង រណ្ដ ្ធ្វ ើជា ជី ធម្មជាតិ។ ជាទូទៅ រណ្ដ្ មាន គមា្ល្ត ពី គា្្ប្វ្ង 
៥០ -១០០ សង់ទីម៉្ត្ និង មាន ជម្ ្ព ី៥-១៥ សង់ទីម៉្ត្ ដើម្បី 
ទប់សា្ក្ត់ ទឹក ហូរ។ រណ្ដ្ ដំ សម ស្ប បំផុត សម្្ប ់ដី មាន ជ្្ប ទឹក 
តិច តួច ដូច ជា ដី ល្បាប់ម៉ដ្ឋ និង ដីឥដ្ឋ។ នៅ ព្ល មាន ភ្លៀង ធា្ល្ក់ ខ្ល្ំង  
សារ ធាតុ សរីរាង្គ អាច ជួយ ស្ូប ទឹក ដ្ល លើស ដើម្បី ការ ារ កុ ំឱ្យ ជាំ 
ទឹក។ វា សមស្ប នឹង តំបន់ ាក ់កា្ដ្ល រាំង ស្ងួត សម្្ប់ ដំាំ ប្ចាំ 
ឆ្ ្ំ និង ដំាំ ពហុវដ្ត (ដូចជា ដំាំចំ ណីសត្វ  ពោត  ប៉្ង បោ៉្ះ ដំឡូង 
ជា្វ្ និងច្ក)។  

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

រណ្ដ ្ដំទប់ សា្កត់្ ទឹក ហូរ  ជួយ កាត ប់ន្ថយការ ហូរ ច្្ះ  ពី ភ្លៀង ធា្លក់្ 
ខ្ល្ងំ។ ទឹក ដ្ល ប្មូល បាន  តូ្វ បាន ប្ើប្្ស់ ដើម្បី ស្្ច ស្ព ដំាំ 
នៅ ក្ប្រ  កាត ប់ន្ថយការ ពឹង ផ្អក្ ទៅ លើ ប្ភព ទឹក ដទ្ ទៀត។

រូបាពបង្ហ្ញពីរព្្ដ្ដំរុក្ខជជាតិ ឧាហរណ៍ថនរព្្ដ្ដំរុក្ខជជាតិ
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គុណប្ យោជន៍ ដ្នកំណត់

 ¾ ការ អនុវត ្ត និងថ្ាំគឺសាមញ្ញ

 ¾ មិន ចំ ាយ លើ សមា្ភ្រៈ  ព្្ះ ការ 
ជីក គឺ អាច ប្ើ ឧបករណ៍ សាមញ្ញ 
បាន

 ¾ មិនចាំបាច់ដកស្្ទ្ ពី ព្្ះ ស្្ 
នឹង មិន អាច ដុះ  នៅ លើ ដី ទំន្រ រវាង 
រណ្ដ ្នោះទ្

 ¾ បង្កើនជម្្បទឹកចូលក្នុងដី អាច 
នឹង ជួយ ក្ ប្្ គុណ ាពដីឡើងវិញ

 ¾ ការ រៀប ច ំរណ្ដ ្ដ ំរុក្ខជ ជាតិ  គឺ មាន 
ាព បត់ ប្ន ល្អ

 ¾ ដីគឺមិនចាំបាច់ជីកជ្្ និង មិន បាច់ 
រាប ស្មើ ទ្ 

 ¾ ដក ់ជី លាមក សត្វ ក្នុង រណ្ដ ្ អាច 
ាក់ ាញ ពពួក សត្វ ល្អិត មាន 
ប្យោជន៍  ក្នុង ការ បំល្ង សារ ធាតុ 
ចិញ្ចឹម ក្នុង ដី ពី ដី ជ្្ មក ដីស្ាប់ 
លើ បាន ។

 ¾ ប ្ើកមា្ល្ំង ពលកម្ម ច្ើន

 ¾ អាច ដក់ ទឹក នៅ រដូវ វស្សា ។  
កាក សំ ណល់ សរីរាង្គ ក្នុង រណ្ដ ្អាច 
បៀម ទឹក

 ¾ ដី ស្ ាប ់លើ កាន ់ត្ រាក់ ទៅៗ នៅ 
កន្ល្ង ជីក រណ្ដ្ ដ្ល តម្ូវ ឱ្យ ការ ដំ 
រុក្ខជជាតិ នៅ លើ ពំនូក ដី

 ¾ រណ្ដ្ ត្ូវ ជីក នៅ ក្នុង រដូវ ប្្ំង  និង 
រៀប ចំឱ្យរួចរាល់ នៅ ដើម រដូវ វស្សា

 ¾ ត្ូវ ការ ជីក រណ្ដ ្ថ្ម ីនៅ បនា្ទ្ប់  ដើម្បី 
រក្សា គុណ ាព ដី ល្អ ។

ប្ភព

http://www.sswm.info/content/planting-pits

http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/WOCAT%202007%20
Where%20the%20Land%20is%20Greener%20part%202.pdf

http://www.cgiar.org/?attachment_id=2106
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៨.៦ ទំនប់សា្កេត់ទឹករុក្ខជជាតិ

ការប្ើប្្ស់ សំណង ់សិល្ប ការ្យ ទំនប់ ប្ព័ន្ធបង្ហូរទឹក កសិដ្ឋ្ន

បរិយយ ទំនប់ សា្ក្ត់ ទឹក រុក្ខជជាតិ (ឬ ហៅ ថ ជា ការ បិទ ផ្លូវ ទឹក) ជាទំនប់ តូច 
បណ្ដ្ះ អាសន្ន ឬ អចិន្ត្្ យ៍សាង សង់ កាត ់ទទឹង ប្ាយ  អូរ  ឬព្្ក 
ដើម្បី បន្ថយ ល្បឿន ទឹក ហូរ។ តាម រយៈ ការ កាត់ បន្ថយ ជម្្ល ដើម ន្ 
ចង្អូរ ព្្ក ការ ហូរ ច្្ះ តាម ចង្អូរ ត្ូវ បាន ទប់ សា្ក្ត់ ហើយ ក ករ និង 
ធាតុ ពុល ត្ូវ បាន ដោះ ស្្យ។ លើស ពី ន្ះ ទៀត  វា អាច ជួយ ក្នុង ការ 
ចាក់ បំព្ញ ទឹក ក្្ម ដី និង ការ ារ សំ ណើម ដី ដោយ សារ ការ ជ្្ប។ 
វា អាច សាង សង់ ពីកំ ាត់ ឈើ ថ្ម ក្ួស និង បាវ ខ្សាច់ ឬ ឥដ្ឋ និង 
សុីម៉ងត៍។ កូន ឈើ ព្ម ាំង ចុល្លព្ឹក្ស និង ស្្ ដ្ល បាន ដំ ក្នុងចង្អូរ 
ទឹក អាច ដុះ លូត លាស ់បាន ដោយ មិន ហូរ ទៅ តាម ទឹក ឡើយ។ ដូច្ន្ះ 
គម្ប រុក្ខជជាតិ អចិន្ត្្យ៍ អាច បង្កើត ឡើង ក្នុង រយៈ ព្ល ខ្លី។ វិធាន ការ 
វិស្វកម្ម បណ្ដ្ះ អាសន្ន  ដូច ជា សំាញ់ លួស  ចុល្លព្ឹក្ស  កំាត់ ឈើ  
ក្ួស  និង ទំនប់ ផ្ទ្ំង ថ្ម ធំៗ ត្ូវ បាន ប្ ើដើម្បី ជួយ សម្ួល ដល់ ការ ដុះ 
លូតលាស់ របស់ គម្ប រុក្ខជ ជាតិ អចិន្ត្្យ៍។ មាន វិធី សាស្្ត ជាច្ើនក្នុង  
កា រសាង សង់ ទំនប ់សា្ក្ត់ ទឹក រុក្ខជ ជាតិ អាស្័យ លើ សា្ឋ្ន ដី  បរិមាណ 
ទឹកភ្លៀង សមា្ភ្រៈ និង ធន ធាន ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្ល មាន។

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

ដោយ កាត់ បន្ថយ ល្បឿន ទឹក ហូរ ព្ល មាន ទឹក ជំនន់ ទំនប់ សា្ក្ត់ ទឹក 
រុក្ខជជាតិ បាន កាត់ បន្ថយការ ហូរ ច្្ះ។ វិធានការ ន្ះ លើក កម្ពស់កម្ិត 
ទឹក  ដោយ ចូល រួម ចំណ្ក ដល់ ការ ចាក់ បំព្ញ ទឹក ក្្ម ដី។ ការ 
សាង សង់ ប្ ើប្្ស់ កមា្ល្ំង ពលកម្ម  និង សមា្ភ្រៈ ដ្ល អាច រក បាន ក្នុង 
មូលដ្ឋ្ន  ត្ូវ ការ កមា្ល្ំង ពលកម្ម តិច ក្នុង ការ បង្កើត មាន ចីរាព និង 
អាច កសាង បាន លឿន ជាង ការងរ បច្ច្ក ទ្ស តាម ទមា្ល្ប់។

 រូបាពបង្ហ្ញពីទំនប់សា្ក្ត់ទឹករុក្ខជជាតិ ទំនប់សា្ក្ត់ទឹកការារការហូរពកចាះពៅអានហ្វិក ខងពកើត
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គុណប្ យោជន៍ ដ្នកំណត់

 ¾ រុក្ខជ ជាតិ បន្ថយ ចរន្ត ទឹក ហូរ ខ្ល្ំង  និង 
ទប់ សា្ក្ត់ ការ ហូរ ច្្ះ ដី

 ¾ ល្បឿន ទឹក ហូរ ថយ ចុះ កាត់ បន្ថយ 
ការ ហូរ ច្្ះ និង ទប ់សា្ក្ត់ ការ កកើត 
ចង្អូរ ដ្ល មិន ចាំ បាច់ ក្នុង ព្ល មាន 
ទឹក ជំនន់ 

 ¾ មិន ចា ំបាច ់មាន សា្្មចង្អូរបង្ហូរទឹក 
គឺ គ្្ន់ត្ប្ើចង្ហូរដ្លមាន ស្្ប់ 
ជាការស្្ច។  អាច ជួយ ចាក់ 
បំព្ញ  ទឹក ក្្ម ដី និង អណ្តូង 
រាក់ៗ

 ¾ អាច កាត់ បន្ថយ ជាតិ ប្្ ក្នុង ទឹក 
ក្្ម ដី

 ¾ មាន តម្ល្ សមរម្យ  ទំ នប់ អាច សាង 
សង់ ជា មួយ សមា្ភ្រៈ  ដ្ល អាច រក 
បាន ក្នុងមូលដ្ឋ្ន។

 ¾ ទំនប់ សា្ក្ត់ ទឹក ត្ូវ ត្ ធ្វើការ 
ត្ួតពិនិត្យ  និង ថ្ាំ យ៉្ង ទៀង ាត់

 ¾ ផ្ន្ក ច ំហៀង ន្ ទំនប់ សា្ក្ត់ ទឹក រុក្ខជជាតិ 
ត្ូវ ត្ ខ្ពស់ ជាង ផ្ន្ក កា្ដ្ល  ដើម្បី ឱ្យ 
ទឹក ហូរ ចាក់ ទៅ ចំណុច កា្ដ្ល ទំនប់ 
ដោយ ផ្ទ្ល់ ដើម្បីចៀស វាង ការ ធា្ល្យ 
ទំនប់ ដោយ ទឹក ហូរ បុក

 ¾ អត្្ ជម្្ប ទឹក អាច នឹង យឺត ដោយ 
សារ ការ ដុះ ដីល្បាប់

 ¾ ប្សិន បើ ការ រចនា មិន ត្ឹម ត្ូវ វា អាច 
បិទ ច្ក ត្ី ឆ្លង កាត់

 ¾ នៅ ព្ល ផ្ត្ត ត្ លើ ការ សាង សង់ 
ចង្អូរ  នោះ ការ ការ ារ ពី ការ កើត មាន 
រន្ធហូរ  អាច ភ្ល្ច

 ¾ ត្ូវ ការ ចំណ្ះ ដឹង ពី អ្នក ជំនាញ។

ប្ភព

http://www.sswm.info/content/check-dams-gully-plugs

http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/POLYTECHNIC%20
ny%20Check%20Dam.pdf

http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/RUFFINO%20
2009%20Rainwater%20Harvesting%20and%20Artificial%20Recharge%20to%20
Groundwater.pdf
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៨.៧ ចង្អូរតាមទីវាល

ការប្ើប្្ស់ ប្ាយ សំណង់សិល្បការ្យ ប្ព័ន្ធបង្ហូរទឹក ទំនប់ កសិដ្ឋ្ន

បរិយយ ចង្អរូ តាម ទីវាល  តូ្វ ភ្ជរួ ចាប់ ពី ជុ្ង ខង សា្ដ ្នំ ជ្ម្្ល តាម ទីវាល។  ដោយ 
ការ បំប្ក ដី ជើង ទ្រ វា អាច បង្កើន ការ ប្មូល ទឹកភ្លៀង  និង កាត់ បន្ថយ 
ល្បឿន ទឹក ហូរ។ ចង្អរូ តាម ទី វាល ច្្ះ ទឹក ហូរ កាត់ បន្ថយ ការ ខូច ដី 
បង្កើន ការ ជ្្ប ទឹក ចូល ទៅ ក្នងុ ដី និង រក្សា សំណើម ដី។ អត្ថប្យោជន៍   
ល ្អរបស ច់ង្អ ូរតា មទ វីាល  បើ ប្ៀបធៀប នឹង វិធាន ការ ប្មូល ទឹក ផ្ស្ងៗ 
ទៀត  គឺ វាអាច អនុវត្ត បាន ាំង ដី មាន សា្ឋន្រាប ស្មើ សា្ឋន្ជម្្ល 
និង សា្ឋន្ ដី រង ទឹក ភ្លៀង គ្ប់ ប្ភ្ទ។ ឧាហរណ៍ បើ អនុវត្តន៍ ឱ្យ ល្អ 
ប្សើរ ចង្អរូ គួរ ត្ តូ្វ សាង សង់ តាម បា្ដយ្ គន្លង ហ្តុន្ះ  តាម ជួរ តូ្វ 
ដក់ សញ្ញ ្សមា្គល់្ មុន ព្ល ចាប់ ផ្ដើម ជីក។ នៅ ព្ល ជីក ចង្អរូ  ដី ដ្ល 
កាប់ គាស់ តូ្វ ដក់ ជម្្ល ខង ក្្ម តាម គ្ម ចង្អរូ បនា្ទប់្ មក ដំ ដំ ាំ 
តាម ដី ដ្ល លើក ចនោ្លះ្ ចង្អរូ។ ការ ដំ ជាប់ គ្្ា ល្អ បំផុត សម្្ប់ ការ រក្សា 
សំណើម ដី នៅ ក្នងុ តំបន់ ដ្ល មាន ទឹក ភ្លៀង ធា្លក់្ តិច តួច ដោយ ទ្ប្ក ការ 
ដំ ជា រណ្ដ ្ល្អ បំផុត ចំពោះ តំបន់ មាន ភ្លៀង ធា្លក់្ ច្ើន។

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

ការ ជីក ដី តាម ជើង ទ្រ ចង្អូរ តាម ទី វាល កាត ់បន្ថយ ល្បឿន ទឹក ហូរ នៅ 
ព្ល មាន ភ្លៀង ធា្ល្ក់ ខ្ល្ំង និង ជំ នន់ គំហុក  ដូច្ន្ះ វា កាត ់បន្ថយ ការ ហូរ 
ច្្ះ ដី។ វ ិធាន ការ ន្ះ អាច ប្  មូល ទឹក ដើម្បី ជួយ ទ្ ទ្ង់ ដំ ាំ ដ្ល 
ដ ំតាម ចនោ្ល្ះ ប្ ា យផ ងដ្ រ។ វា ត្ូ វបា នសាង សង់ ដោ យប្ើកមា្ល្ំង 
ពល កម្ម  និង សមា្ភ្រៈ ដ្ល មាន ក្នុង មូល ដ្ឋ្ន ។ វា អាច សម្ប តាម 
ព្ឹត្តិការណ៍អា  កាស ធាតុ បាន យ៉្ង ល្អ  និង ជួយ បង្កើន ាព ធន់ ន្ប្ព័ន្ធ 
កសិកម្ម ដ្ល ប្ើវា។

 

រូបាពបង្ហ្ញពីកបាយតាមវាលទីវាល ឧាហរណ៍ពីកបាយតាមទីវាល
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គុណ ប្ យោជន៍ ដ្នកំណត់

 ¾ ការសាង សង់ មាន លក្ខជណៈ សាមញ្ញ 
ត្ូវ ការ ឧបករណ៍ និង ជំនាញ 
មូលដ្ឋ្ន

 ¾ អាច ប្ើប្្ស ់បាន គ្ប ់សា្ថ្ន ាព ដី 
និង ទឹកភ្លៀង

 ¾ ទប់ សា្ក្ត់ ការ ខូច ដី និង ការ ហូរ ច្្ះ

 ¾ បង្កើន ការ ជ្្ប ទឹក លើ ដី និង 
សំណើម ដី

 ¾ ជួយ កាត់ បន្ថយ គ្្ះ ថ្្ក់ ទឹក ជំនន់

 ¾ រុក្ខជជាតិ អាច ទប់ លំនឹង ប្ាយ និង 
កាត់ បន្ថយ ការ ថ្ ាំ។

 ¾ ត្ូវ ការ កមា្ល្ំង ច្ើន ដើម្បី ថ្ ាំ

 ¾ ចំាយ ដី ច្ើន  បន្សល់ ដី សម្្ប់ ដំ 
ដំ ាំ បានតិច

 ¾ អាច ធ្វើឱ្យមា ន ការ ដក់ ទឹក នៅ កន្ល្ង 
ដ្លដីហាប់ ណ្ន

 ¾ ការ ថ្ ា ំគ ឺចា ំបាច់ និង ចំ ាយ ព្ល 
ច្ើន 

 ¾ កករដីគឺត្ូវ កាយ យក ច្ញ ពី ចង្អូរ 
ផ្ន្ក ខង ក្្ម និង យក ទៅ ចាក់ ទី 
វាល ខង លើ ជា ប្ ចា ំ។

ប្ភព

http://www.sswm.info/content/field-trenches

http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/MALESU%20
2007%20Green%20Water%20Management%20Handbook.pdf

http://www.bebuffered.com/downloads/sussman_contour_trenches.pdf
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៨.៨ ការ កេ លម្អ អនាម័យ សមេេប់ ភូមិ បណ្តេត ទឹក និង ភូមិ ងាយ រង ការ  
        ជន់ លិច

ការប្ើប្្ស់ អនាម័យប្ ព្ឹត្ត កម្ម សំណល់ រាវ  ក្នុង សា្ថ្ន ាព ប្ឈម  ឧាហរណ៍  
ភូមិ បណ្ត្ត ទឹក តំបន់ ងយ រង ការ ជន ់លិច និង តំបន់ ដច ់ស ្យល

បរិយយ អនាម័យ មិន ល្អ និង សំណល់ រាវ ឧស្សា ហកម្ម  បង្ក ផល ប៉ះ ាល់ ដល់ 
សុខ ាព ប្ជាជន កាត់ បន្ថយ ទឹក សា្អ្ត ការ ទទួល បាន ទឹក សា្អ្ត និង 
ធ្វើ ឱ្យ កខ្វក់ ដល់ កន្ល្ង  រស់ នៅ។ ា្្ក់ ងរ ដី សើម (Wetland Work) គឺ 
ជា សហគ្្ស ឯក ជន មួយ នៅ កម្ពុជា ដ ្ល បាន រៀបច ំ និង សាង សង់ 
ប្ព័ន ្ធប្ព្ឹត្តកម្ម តាម បច្ច្ក វិទ្យា ថ្មីៗ និង លើក កម្ពស់ការ យល់ ដឹងពី 
តម្ល ្ដី សើម។ ា្្ក់ងរ ន្ះ ក៏ ធ្វ ើការ ផង ដ្រ ាក់ ទង នឹង ការ ផ្ល្ស់ ប្តូរ 
ឥរិយ បថ ដើម្បីធានា ពី ការ អនុវត ្ត និង ាព យូរ អង្វ្ង ន្ ផលិតផល។

ប្ព័ន្ធ ប្ពឹ្ត្តកម្ម (HandyPod) របស់ ា្្ក់ងរ ការ ងរ ដី សើម អាច 
ប្ើប្្ស់ សម្្ប់ ផ្ទកុកាក សំណល់ រាវ ច្ញ ពី ផ្ទះ បណ្តត្ ទឹក ឬ ពី ផ្ទះ 
លិច ទឹក ជំនន់ ហើយ ធ្វើ ប្ពឹ្ត្តកម្ម ទៅ ជា ទឹក កខ្វក់ ដ្ល មាន ស្តង់ ដរ 
កមិ្ត ខ្ពស់។ ធុង វារី រុក្ខជជាតិ ស៊ក ក្្ម បង្គន់ តាម ផ្ទះ បណ្តត្ ទឹក ត្ង 
យក ទឹកកខ្វក់ ដំបូង ហើយ ធ្វើ ប្ពឹ្ត្តកម្ម ដោយ ប្ើ ពពួក មីក្ សូរីរាង្គ និង 
សរីរាង្គ មាន ជីវិត ដទ្ ទៀត ដ្ល រស់ នៅ ជំុវិញ រុក្ខជ ជាតិ ដី សើម និង ប្ព័ន្ធ 
ឫស រុក្ខជជាតិ (ដូច ជា សត្វ ល្អតិ)។ ធុង វារី រុក្ខជជាតិ ន្ះ តូ្វ ធ្វើ ការ សាក ល្បង 
យ្៉ង ជោគ ជ័យ នៅ ក្នងុ ភូមិ បណ្តត្ទឹក  លើ បឹង ទន្លស្ាប នៅ កម្ពជុា អស់ 
រយៈ ព្ល ជាង ៣ឆំ្្ មកហើយ។ ផលិតផល ន្ះ ាន មុខគ្ សម្្ប់ 
ញ្ក និង ធ្វើ ប្ពឹ្ត្តកម្ម សំណល់ រាវ យ្៉ង មាន ប្សិទ្ធាពដោយ គ្្ាន 
បញ្ហ ចំ្ពោះ សោភ័ណាព ក្លនិ គ្្ាន មូស  គ្្ាន សារ ធាតុ គីមី និង តូ្វ ការ 
ការ ថ្ ា តិំចតួច។

៣ ដំាក ់កាល របស់ បច្ច្ក វិទ្យា ប្ព័ន្ធ ប្ព្ឹត្ត ិកម្ម សំ ណល់ រាវគឺរៀប 
ចំ ឡើង ដើម្បី ឆ្លើយ តប សា្ថ្ន ាព អនាម័យ  ក្នុង ព្ល ទឹក ជំនន់  ដ្ល 
ជាប្ព័ន្ធ សមស្ប បំផុត សម្្ប ់ អ្នក ក្ីក្ និង អ្នក ដ្ល រស់ នៅ ក្នុង 
សា្ថ្នាព ទឹក ជំនន់។ ផ្អ្ក លើ ការ អនុវត្ត នា ព្ល បច្ចុប្បន្ន ប្ព័ន្ធ ន្ះ 
មាន ការ ក្ លម្អ គួរ ឱ្យ កត់ សមា្គ្ល ់ ក្នុង ការ គ្ប់ គ្ង លាមក មនុស្ស  (ការ 
បនោ្ទ្ របង់ តាម ទី វាល  ឬ ជីក រណ្ដ)្ ក្នុង តំបន់ ដ្ល មាន កម្ិត កម្ពស់ 
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បរិយយ(ត) ទឹក ក្្ម ដី ខ្ពស់ តាម រដូវ កាល។ ការ រៀបច ំ គឺ ត្ូវ ការ ផ្ទ្ ទំហំ ត្ ៦ ម៉្ត្ 
ក្ា ប៉ុណ្ណ្ះ វា អាស្័យ លើរំ ហូរ និង រយៈព្ល ស្តុក ទឹក កខ្វក់ សម 
ស្ប សម្្ប ់ឱ្យ ពពួក មី ក្ូ សរីរាង្គ ដ្ល ត្ូវ ការ អុក សុី ស្ន និង មិន ត្ូវ 
ការ អុក សុី ស្នធ្វើ សកម្ម ាព ហើយ ប្ព័ន្ធ ន្ះ មិន ត្ូវ ការ ថមពលឬ 
ចរន្ត អគ្គីសនី ឬ សារ ធាតុគីម ីឡើយ។

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

ដោយ សារ ត្ ការ ប្ ្ប្ួល អា កាស ធាតុ តំបន់ ជា ច្ើន នៅ កម្ពុជា ត្ូវ 
បាន ព្យាករ ថ នឹង រង គ្្ះ ពី ទឹក ជំនន់ ខ្ល្ំង ជាង មុន ។ ធុង វារី រុក្ខជជាតិ 
ជួយ ក្ លម្អ អនាម័យ  សម្្ប់ គ្ួសារ ដ្ល រស់ នៅ ក្នុង តំបន់ ទឹក ជំនន់  
ព្ម ាំង ជួយ កាត់ បន្ថយ គ្្ះ ថ្្ក់ ន្ ជំងឺឆ្លង តាម ទឹក។ 

សគង សទេក៏េដី ពី្ សហនឋ រចោះេសៀ្ កូជកបទនបត្ង  
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៨.៨  ការខកលមអអនាម័យសរមាប់ភូម បខណត តទឹក ន ងភូម គយរងការជន់ល ច 

ការទរបីរបាស់៖ អនាម័យ របរពឹតថកមមសំណ្ល់រាវកបុងស្ថទ នភាពរបឈម ឧទេរណ៍្ ភូមិបប្ណ្ថ តទឹក តំបន់
ងយរងការជន់លិច និងតំបន់ដច់រសោល 
 
ការបរោិយ 

អនាម័យមិនលអ និងសំណ្ល់រាវឧសាេកមម បងាផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបជជន កាត់បនទយ
ទឹកស្ថអ ត និងការទទលួបានទឹកស្ថអ ត និងទធវីឲ្យកខវក់ដល់កប្នលងរស់ទៅ។ អងគការការងរដីទសីម 
(Wetland Work) គឺជអងគការសងគមមយួទៅកមពុជប្ដលបានទរៀបចំ និងស្ថងសង់នូវរបព័ននរបរពឹតថកមម
តាមបទចចកវទិាថមីៗ និងទលីកកមពស់ការយល់ដឹងពីតបមលដីទសីម។ អងគការទនះក៏ទធវីការសិកាផងប្ដរ នូវការ
ប្របរបួលឥរោិបថ ទដីមផធីានាពីការអនុវតថ និងភាពយូរអប្ងវងបនផលិតផល។ 

ការទរបីរបាស់របព័ននរបរបពឹតថកមម HandyPod របស់អងគការការងរដីទសីម សំណ្ល់រាវទចញពីផធះប
ប្ណ្ថ តទឹក ឬពីផធះលិចទឹកជំនន់ប្ដលផធុក និងទធវីរបរពឹតថកមម ទៅជទឹកកខវក់ប្ដលានបទដឌ នលអ។ ធុងវារ ី
រុកាជតិរតូវបានស៊កបញ្ចូ លទៅខាងទរកាមបងគន់តាមផធះបប្ណ្ថ តទឹក រតងយកទឹកសអុយដំបូង ទេយីទធវី
របរពឹតថកមមវា កបុងធុងប្ដលទរបីពពកួមីរកូស្ថរពាងគកាយ និងសររីាងគានជីវតិដបទទទៀតប្ដលរស់ទៅជំុវញិ
រុកាជតិដីទសីម និងរបព័ននឬរសបស់វា (ដូចជសតវលអិត)។ ធុងទនះរតូវទធវីការស្ថកលផងោ៉ងទជគជ័យ
ទៅកបុងភូមិបប្ណ្ថ ត ទលីបឹងទទនលស្ថបទៅកមពុជ អស់រយៈទពលជងបីឆប មំកទេយី។ ផលិតផលទនះឈន
មុខទគ សរាបប់្ញកនិងទធវីរបរពឹតថកមមសំណ្ល់រាវោ៉ងានរបសិទនភាព ទដយគម នបញ្ហា ចំទពាះទស្ថភ័
ណ្ឍ ភាព កលិន គម នមូស គម នស្ថរធាតុគីមី និងរតូវការការប្ថទតិំចតួច។ 

 

ភុង WW! Handy Pod ករុងធលសោ់់ចទរកអកុោ 

បទចចកវទិារបព័ននរបរពឹតថិកមមសំណ្ល់រាវជបីដំណាក់កាលទនះ គឺទរៀបចំទឡងីទដីមផទីឆលីយតបស្ថទ ន
ភាពអនាម័យកបុងទពលទឹកជំនន់ ប្ដលវាជរបព័ននដ៏សមរសបដំបូងបងអស់ សរាប់អបករកីរក និងអបកប្ដល
រស់ទៅកបុងស្ថទ នភាពទឹកជំនន់។ របព័ននទនះានការប្កលមអពីការអនុវតថនាបចចុបផនប កបុងការរគប់រគង
ោមកមនុស្ (ការបទនាធ របង់តាមវាល ឬជីករទដឋ ) កបុងតំបន់ប្ដលានករមិតទឹកទរកាមដីខពស់តាមរដូវ
កាល។ ការទរៀបចំគឺរតវូការកប្នលងប្ត៦ម២ បុ៉ទណាត ះវាអារស័យទលីលំេូរធមមតា និងអំឡុងទពលទឹករសក

MRD Gr e en  R ura l  I nf ra st ru ctu re  G u id e  
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8.8. IMPROVED SANITATION FOR FLOATING AND FLOOD-PRONE VILLAGES 

Application: Sanitation, wastewater treatment in challenging situations, e.g. floating villages, flood prone areas 
and isolated institutions 

Description: Poor sanitation and contaminated industrial wastewater affect human health, decrease the 
availability and access to safe water, and degrade vital habitats. Wetlands Work! Ltd is a Cambodian social 
enterprise that designs and builds innovative treatment systems and promotes awareness of wetland values. It 
also works on behaviour change to ensure adoption and longevity of its products.  

Using WW!’s HandyPod treatment system, wastewater from a floating or a flooded household can be contained 
and treated to a high greywater standard. An aquatic handy pod is inserted under a floating house’s toilet, 
capturing raw sewage and treating it within the pod using microbial and the other life forms residing around 
wetland plants and their root systems (such as insects). The pod was successfully tested in a floating village on the 
Tonle Sap Lake, Cambodia for over three years, leading to a product that isolates and treats wastewater efficiently 
with no aesthetic problems in terms of smell or ‘visuals’, no mosquitoes, no chemicals, and little maintenance 
required.  

 

WW! Handy Pod in Akol Floating Village 

This three-stage treatment design for flood-resilient sanitation is the first appropriate system for poor, 
marginalized populations living in flooded conditions. The system significantly improves upon current practices in 
excreta disposal and management (open or pit defecation) in seasonally high groundwater-table areas. The design 
takes only 6 m P

2
P of space; it relies on gravity flow and an appropriate retention period for anaerobic and aerobic 

microbial activity, and no energy, electrical, or chemical systems are required. 

Contribution to climate resilience: With climate change, many areas of Cambodia are expected to experience 
greater flooding. The aquatic handy pod improves household sanitation in flooded conditions, reducing incidence 
of related diseases.  

 

18TWW!1T18T 1T47Tdesign for sanitation in flood prone and high water table areas ធុង WW! Handy Pod ក្នុងភូមិបណ្ត្តទឹក ា្្ក់ងរ ដី សើម៖ ការ រៀប ចំ អនាម័យ ក្នុងតំបន់ ងយ រង 
ការ ជន ់លិច និង តំបន់ ដ្ល មាន កម្ពស់ ទឹក ខ្ពស់

ភូមិ វាល ស្បូវ ក្នុង កបពទស កម្ពុជា  ជា តំបន់ រង  
ផល ប៉ះាល់ អវិជ្ជ មាន ពី ការ ជន់ លិច

កសះសកមាប់កបកពឹត្តកម្មសំណល់រាវតាមកគួសារ  
ពៅពខត្តកពះសីហនុ កបពទសកម្ពុជា
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គុណប្ យោជន៍ ដ្ន កំណត់

 ¾ ការ ធ្វើ ប្ព្ឹត្ត កម្ម សំណល់ រាវ នៅ 
ក្នុង សា្ថ្ន ាព ប្ឈម ដូច ជា ភូមិ 
បណ្ត្ត ទឹក និង តំបន់ ងយ រង ការ 
ជន់ លិច

 ¾ បំប្ក សារ ធាតុ សរីរាង្គ  និង កំចាត់ 
ពពួក កូលី ហ្វម (coliforms) និង 
ម្រោគ បង្ក ជំងឺ (pathogens)

 ¾ មាន សុវត្ថិ ាព ក្នុង ការ បញ្ច្ញ ទឹក 
កខ្វក់  ចូល ទៅ ក្នុង ទឹក ជុំវិញនោះ

 ¾ មាន ាព សាមញ្ញ ក្នុង ការ អនុវត្ត  និង 
មិន ត្ូវ ការ ថមពល

 ¾ ប្ើ ប្្ស ់រុក្ខជ ជាតិ ដី សើម ធម្ម ជាតិ។

 ¾ គ្ួសារ នីមួយ ៗ  តម្ូវ ឱ្យ មាន ផ្ទ្ ដី មួយ 
 ចំ ណ្ក តូច 

 ¾ ដើម្បី ឱ្យ ប្ ព័ន្ធ មាន ដំ ណើរ ការ តម្ូវ ឱ្យ 
មាន ការ ថ្ ាំ និង ការ បណ្តុះ បា្ដ្ល

 ¾ តម្ូវ ឱ្យ សា្ត្រ កាក សំ ណល់ ច្ញ។

 

ប្ភព

https://wetlandswork.com/products-and-services/
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៨.៩ បង្គន់ជីកអនាម័យ

ការប្ើប្្ស់ អគារ កសិដ្ឋ្ន លំនៅដ្ឋ្ន ផ្សារ

បរិយយ បង្គន ់ជីក អនាម័យ គ ឺជា បង្គន់ ក្លម្អ ព ីបង្គន ់រណ្ដ ្ធម្មតា។ ទី តាំង 
បង្គន់ នៅ ឆ្ង្យ ពី ប្ភព ទឹក និង លំ នៅដ្ឋ្ន។ បង្គន់ ជីក អនាម័យ  រួម 
មាន ច្ក បិទ ប្  ោះ ប្ ោង និង រណ្ដ្ ដើម្បី បង្្ំង សត្វ រុយ និង 
ពពួក សត្វ ល្អិត ដទ្ ទៀត។ គម្ប បង្គន ់មាន រន្ធ គ ឺប្ ើដើម្បី គ្ប រណ្ដ្ 
បង្ក្រ កុ ំឱ្យ មនុស្ស ធា្ល្ក់ ទៅ ក្នុង រណ្ដ្ បង្កើន ាព ងយ ស្ួល  និង កាត់ 
បន្ថយ ក្លិន អា ក្ក់។ នៅ ព្ល រណ្ដ ្ព្ញ វា តម្ូវ ឱ្យ មាន ាំង ការ សា្ដ្រ  
ឬ លុប  និង បោះ បង់ ចោល ហើយ សង់ បង្គន់ នៅ លើ ទី តាំង ថ្មី។ តាម 
រយៈ ការ សង់ បង្គន់ រណ្ដ្ភោ្ល្ះ (បង្គន់ មាន រណ្ដ្ ពីរ) អាច កាយ រណ្ដ្ 
ដ្ល ព្ញ ដោយ គា្្ន ក្លិន រំខន ខណៈ ដ្ល រណ្ដ ្មួយ ទៀត កំពុង ប្ើ 
ប្្ស់។ ដូច្ន្ះ  រណ្ដ្ អាច ប្ ើប្្ស ់បាន ម្ដង ទៀត (ត្ូវ ការ សង់ ថ្មី មួយ 
ឆ្ ្ំម្ដង) ហើយ វា បង្ក ហា និភ័យ តិច លើ ការ បំពុល ទឹក ក្្ម ដី នៅ តំបន់ 
ដ្ល មាន ប្ ជាពលរដ្ឋ ច្ើន។ បង្គន់ រណ្ដ ្ក្លម្អ ដោយ មាន បំពង់ 
ខ្យល់ ច្ញ ចូល  ដ្ល រួម បញ្ចូល នូវ បំពង់ ខ្យល់ ច្ញ ចូល មួយ  ដ្ល 
ដក់ ដើម្បី បំបាត់ រុយ និង ក្លិន ឱ្យ ឆ្ង្យ ពី រណ្ដ្ និង បន្ទប់ បង្គន់។ សត្វ 
រុយ ត្ូវបាន បង្្ំង ដោយ សំាញ់ ដ្ល  ា្ជ្្ប់ នៅ ផ្ន្ក ខង លើ ន្ បំពង់ 
ខ្យល់ ហើយ ចុង ក្្យ វា នឹង ងប់។

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

បង្គន ់ជីក អនាម័យ  មាន ាព សា្អ្ត មិន ត្ូវ ការ ទឹក ចាក់។ វា ជួយសន្សំ 
សំច្ ទឹក សម្្ប ់ប្ើប្្ស់ តាម ផ្ទះ និង កសិកម្ម។ បង្គន់ ន្ះ សាង 
សង់ដោយ ប្ើ កមា្ល្ំង ពលកម ្ម និង សមា្ភ្រៈ ក្នុង មូល ដ្ឋ្ន ប៉ុណ្ណ្ះ វាអាច 
សាង សង់ ដោយ ឆប់ រហ័ស និង ចំាយ តិច។ វា ជួយ បង្កើន ាព ធន់ 
សម្្ប់ សហគមន៍ ដ្ល ប្ើប្្ស់ វា ជា ពិស្ស ក្នុង ព្ឹត្តិ ការណ៍ គ្្ះ 
មហន្តរាយអា កាស ធាតុ ឬ ព្ល អាសន្ន ផ្ស្ងៗ ទៀត។

ការពរៀបចំបង្គន់រព្្ដ្អនាម័យ ឧាហរណ៍ថនបង្គន់រព្្ដ្អនាម័យ
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គុណប្ យោជន៍ ដ្ន កំណត់

 ¾ អាច សាង សង់  និង ជួស ជុល 
ដោយប្ើ សមា្ភ្រៈ ដ្ល មានស្្ប់  
នៅ ក្នុង មូល ដ្ឋ្ន

 ¾ ត្ូវ ការ ផ្ទ្ ដី តូច

 ¾ អាច កាត់ បន្ថយ ការ រាល ដល ន្ 
ជំងឺ ឆ្លង ដោយ  ការ  កាត  ់បន្ថយ 
បរិមាណ លា មក មនុស្ស  ក្នុង 
បរិសា្ថ្ន ពី ការ បនោ្ទ្ បង់ តាម ទី វាល 
និង បំប្ក វដ្ដ  ន្ ជំងឺឆ្លង

 ¾ រក្សា ទឹក ទុក  ដោយ សារ បង្គន់ ន្ះ 
មិន ត្ូវ ការ ទឹក  ឬ ត្ូវ ការ ទឹក តិច 
តួច

 ¾ កាក សំណល់ អាច ប្ ើប្្ស់ ធ្វើ ជា 
ជី បាន។

 ¾ សត ្វរុយ និង ក្លិន ជា ធម្មតា គឺ អាច កើត 
មាន 

 ¾ ចំាយ ជាក់ ស្ត្ង លើ ការ សា្ដ្រ អាច 
មាន តម្ល្ ខ្ពស់ បើ ប្ៀប តម្ល្ សាង សង់

 ¾ រណ្ដ្ អាច បាក់/លិច ទឹក  អំឡុង ព្ល ឬ 
ក្្យ  ទឹក ជំនន់

 ¾ ទឹក ក្នុង រណ្ដ ្អាច បង្កើត និង ជា ជម្ក 
សត្វ ល្អិត

 ¾ ដោយ សារ ដី ជ្្ប ទឹក  ដូច ន្ះ វា អាច បង្ក 
ការ បំពុល ដល់ ទឹក ក្្ម ដី ជាពិស្ស 
នៅតំ បន់ ដ្ល មាន មនុស្ស រស់ នៅ កុះករ

 ¾ ការ សា្ដ្រ រណ្ដ ្ត្ង ត្ ធ្វ ើឡើង តាម 
របៀប ដ្ល គា្្ន សុវត្ថិាព។  

ប្ភព

http://www.sswm.info/content/single-pit

http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/emergencies/fs3_4.pdf

http://www.wateraid.org/~/media/Publications/Handbook-on-climate-change-and-
disaster-resilient-water-sanitation-and-hygiene-practices.pdf

http://www.iaswater.org/projects/pit-latrine.php
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៨.១០ អណ្តូងបូមទឹកបេើបេេស់ថមពលពេះអាទិតេយ

ការប្ើប្្ស់ អគារ កសិដ្ឋ្ន លំនៅដ្ឋ្ន ផ្សារ

បរិយយ អណ្តូង បូម ទឹក ប្ ើប្្ស ់ថម ពល ព្ះ អាទិត្យ  គឺ ដំណើរ ការ  ដោយ 
ប្ព័ន្ធ សូ ា ដើម្បី ផ្ដល់ ទឹក។ អណ្តូង បូម ទឹក គឺ ជា ប្ភ្ទ អណ្តូងទឹក 
ដ្ល មាន បំពង់ ដ្ក ធន់ នឹង ច្្ះ ចាប់  មាន អង្កត់ផ្ចិត ១០០ - ២០០ មិល្លី 
ម៉្ត្ ឬ ទ ុយោ  ដក ់បញ្ចូល ក្នុង ស្ ាប ់ទឹក ក្្មដី។ ផ្ន្ក ខង ចុង 
បំផុត ត្ូវ បាន ដក់ ឱ្យ សម ល្មម នឹង កន្ត្ង និង បំាក់ មា៉្សុីន បូម ទឹក 
សម្្ប់ ស្្ច ស្ព។ ថម ពល ព្ះអាទិត្យ ត្ូវ បាន ប្ើប្្ស់ ដើម្បី 
ដំណើរ ការ មា៉្សុីន  ឬ ឧបករណ៍ បូម ទឹក ជំនួស ប្្ង ឥន្ធនៈ។ ត្ូវ ការ ឱ្យ 
មាន ការ ចាក ់គ្ឹះ  ដើម្បី ទ្  ទ្ង់ ផ្ទ ្ ខង ក្ ្ អណ្តូង ទប់ទល់ នឹង ការ បាក់ 
ស្ុត បណ្ដ្ះអា សន្ន ឬ អចិន្ត្្យ៍ ហើយ ត្ង ត្ ធ្វ ើព ីបំពង ់ជ័រ ដ្ល វា 
មាន តម្ល ្ថោក និង រឹងមាំ ល្អ។ អណ្តូង បូម ទឹក ប្ ើ ប្្ស ់ថម ព្ះអាទិត្យ 
អាច បូម ទឹក បាន កម្ពស់ ប្ ហ្ល ៣០ម៉្ត្ ខង ក្្ម ផ្ទ ្ដី។ វា ត្ូវ បាន 
រៀប ចំ ដើម្ប ីប្ ើបាន យ៉្ង ោច រយៈ ព្ល ១០ ឆ្្ំ ហើយ ងយ ស្ួល 
ក្នុងកា រ ថ្ាំ។ អាង ទឹក តូច មួយ  គឺ សាង សង់ នៅ ខង ចុង បំពង់ ទឹក 
ច្ញ។

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

ជា មួយ ការ ប្ ្ប្ួល អា កាស ធាតុ  មាន ការ ព្យាករថ  នឹងមា ន ការ កើន 
ឡើង សី តុណ្ហាព និង ការ កាត ់បន្ថយ បរិមាណ ទឹក ភ្លៀង ក្នុង រដូវ ប្្ំង 
ដ្ល នឹង បា្ដ្ល ឱ្យ ប្ភព ទឹក លើ ដី  (ដូច ជា ស្ះ សហគមន៍ និង ស្ះ 
តាម ផ្ទះ ) រីង ស្ងួត ។ អណ្តូង បូម ទឹក ប្ើប្្ស់ ប្ ព័ន្ធ សូា កាត់ បន្ថយ 
ផលប៉ះ ាល់  តាម រយៈ ការ ធ្វ ើឱ្យ ក្ុម គ្ួសារ ទទួល បាន ទឹក ក្្ម ដី 
ប្ើប្្ស់ ដោយ ចំ ាយ តិច លើ ប្តិបត្តិការ ហើយ អាច ប្ើ សម្្ប់ 
កសិកម្ម  និង ការ ប្ើប្្ស់ តាម គ្ ួសារ។ ការ ដំ ឡើង ប្ព័ន ្ធន្ះ គឺ ជួយ 
ក្ លម្អ ាព ធន់ នឹង គ្្ះ រាំង ស្ងួត។
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អណ្តូងបូមទឹកពកបើកបាស់កបព័ន្ធសូាពៅ 
Kehror (Layah)កបពទសបា៉្គីសា្ថ្ន

អណ្តូងបូមទឹកពកបើកបាស់កបព័ន្ធសូាពៅ  
Bhakar កបពទសបា៉្គីសា្ថ្ន

គុណប្ យោជន៍ ដ្ន កំណត់

 ¾ ផ្ដល ់ការ ទទួល បាន ទឹក ដ្ល មាន 
សុវត្ថិាព  សម្្ប់ ទទួល ាន ដំ ស្ល 
និង ការ លាង សមា្អ្ត  នៅ កន្ល្ង ដ្ល 
សំបូរ ទឹក ក្្ម ដី

 ¾ កាត ់បន្ថយ ការ ប ្ើប្្ង ឥន្ធ នៈ 
ប្្ងហ្វូ សុីល  និង សន្សំ សំ ច ្ការ 
ចំាយ លើ អគ្គីសនី

 ¾ ជឿ ជាក់ បាន អំឡុង ព្ល រាំង ស្ងួត  នៅ 
ព្ល ទឹក លើ ដី រីង ស្ងួត

 ¾ អាច ស្្ច ស្ព ជា លក្ខជណៈ ខ្្ត ធំ។

 ¾ បង្កើន ការ ប្ើ ប្្ស ់អណ្តូង ទឹក បង្កើន 
តម្ូវ ការ ទឹក

 ¾ ការ ខូច ខត ទុយោ ឬ បំពង់ អាច បង្កើន 
ហា និភ័យ ន្ ការ បំពុល ចូល ក្នុង ប្ភព 
ទឹក

 ¾ កិច្ច សហការ ជាមួយ អ្នក ប្ ើ ប្្ស់ ទឹក 
ក្្ម ដី ដូច ជាកសិករ  ស្្ច ស្ព  
និង មា្ច្ស់ អណ្តូង ឯក ជន គឺ ចា ំបាច់ ត្ូវ 
គ្ប់ គ្ង ប្ភព ដោយ ប្សិទ្ធាព។

ប្ភព

https://en.wikipedia.org/wiki/Tube_well

http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/vision_2030_summary_
policy_implications.pdf

http://www.festoon.com.pk/Twell.html
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៨.១១ រណ្ដេបញ្ចូលទឹក

ការប្ើប្្ស់ កសិដ្ឋ្ន លំនៅដ្ឋ្ន 

បរិយយ រណ្ដ ្បញ្ចូល ទឹក គ ឺសម ស្ប សម្្ប ់ការ ចាក ់បំព្ញ ទឹក ក្នុង អណ្តូង 
បង្កើន សំណើម ដី បំព្ញ ស្ ាប ់ទឹក ក្្ម ដី ឡើង វិញ និង ផ្គត់ ផ្គង់ 
ទឹក សម្្ប ់ផ្ទះ តូច ៗ ។ វា ជា រណ្ដ ្តូច ដ្ល មាន ទ្ង់ ទ្្យ ផ្ស្ង ៗ ខ្លះ 
សង់ ពី ឥដ្ឋ ឬ ជញ្ជ្្ំង ថ្ម បូក បាយ អរ ដោយ មាន ប្ោះ (ចោះរន្ធ) នៅ 
ចនោ្ល្ះ ដ្ល សម ល្មម។ វា មាន ទី តាំង នៅ តំបន់ ផ្ទ្រង ទឹក ភ្លៀង នៅ ទីាប 
បំផុត ហើយ ទឹក ភ្លៀង ហូរ កាត់ លើ ដ ីផ្ទ្ល ់ចូល ទៅ ក្នុង រណ្ដ្។ ទឹក ហូរ 
ចូល ក្នុង រណ្ដ្ និង ស្ាប់ ទឹក ក្្ម ដី ដោយ ឆ្លង កាត់ ចម្្ះ។ រន្ធ 
តូច ធ្វើ ឡើង ដោយ បំពង់ ស្្ប និង រុំ ដោយ សំ ាញ់ នី ឡុង ា្ជ្្ប់ ជា 
មួយ សមា្ភ្រៈ ចម្្ះ។ ផ្ន្ក ខង លើ រណ្ដ ្អាច គ្ប ដោយ គម្ប មាន 
ប្ោង។ បាត រណ្ដ ្ក៏អាច ា្ជ្្ប ់ដោយ សមា្ភ្រៈ ចម្្ះផង ដ្រ។ 
រណ្ដ ្ជា ទូទៅ មាន ទំហំ ១-២ ម៉្ត្  និង ជម្ ្២-៣ ម៉្ត្ អាស្័យ លើ 
ទំហំ ផ្ទ្ រង ទឹក ភ្លៀង កមា្ល្ំង ទឹក ភ្លៀង ធា្លក ់ និង អត្ ្ជ្្ប ន្ ដី។

ការ រមួ ចំណក្ 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

រណ្ដ ្បញ្ចូល ទឹក អាច ឱ្យ ទឹក ភ្លៀង ចូល បំព្ញ ទឹក ក្្មដី ឡើង វិញ 
ដោយ ទឹក ភ្លៀង ធា្ល្ក ់ខ្ល្ំង នៅ រដូវ វស្សា និង បង្កើន លទ្ធ ាព ដ្លអាច 
មាន ទឹក សម្្ប់ ប្ើ ប្្ស់ នៅ រដូវ បំ្្ង (សាកសម ខ្ល្ងំ ជា មួយលក្ខជខណ្ឌ  
ន្ ការ ប្្បួ្ល អាកាសធាតុ)។ វា មាន ាព ធន់ ល្អ នឹង គ្្ះ មហន្តរាយ 
ធម្មជាតិ ហើយ ងយ ស្ួល ក្នុង ការ ជួសជុល  ដោយ សារ ប្ើ កមា្ល្ំង 
ពលកម្ម  និងសមា្ភ្រៈ ដ្ល អាច រក បាន ក្នុង មូល ដ្ឋ្ន។

រូបាពបង្ហ្ញពីរព្្ដ្បញ្ចូលទឹក រព្្ដ្បញ្ចូលទឹកខដលមានទឹកកគប់កគាន់
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មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង

គុណប្ យោជន៍ ដ្ន កំណត់

 ¾ ធ្វ ើឱ្យ ទឹក ភ្លៀង បំព្ញ ទឹក ក្្ម ដី

 ¾ អាច សង់ ដើម្បី បញ្ចូល ទឹក ទៅ ក្នុង 
អណ្តូង  ឬ ជួយ បង្កើន ទឹក ជ្្ប ចូល 
ទឹក ក្្ម ដី

 ¾ អាច នឹង មើល មិន ឃើញ ជា លក្ខជណៈ 
អណ្តូង  នៅ ព្ល បញ្ចប់ ការ សាង 
សង់

 ¾ ប្ើ សមា្ភ្រៈ ជា លក្ខជណៈ ធម្មជាតិ តាម 
មូល ដ្ឋ្ន

 ¾ ចំាយ តិច  ងយ ស្ួល ថ្ ាំ 
ដោយ ប្ើ សមា្ភ្រៈ នៅ មូល ដ្ឋ្ន។

 ¾ ទីក ន្ល្ង ត្ូវ មាន ផ្ទ្ រង ទឹក ភ្លៀង ដ្ល 
សា្អ្ត ល្អ ហើយ មាន ផ្ទ ្ធំ ដ្ល គា្្ន 
សារ ធាតុ បំពុល គីមី  និង ជីវៈ គីមី

 ¾ ទី តាំង ត្ូវ ជា កន្ល្ង ដ្ល អាច ឱ្យ ទឹក 
ជ្្ប និង ច្្ះ ពី លើ ទៅ ក្្ម បាន 
លឿន

 ¾ មិន ត្ូវ ឱ្យ មាន ទឹក ដ្ល មាន សារ ធាតុ  
បំពុល ជ្្ប ចូល ទឹក ក្្ម ដី។

ប្ ភព

http://www.indiawaterportal.org/sites/indiawaterportal.org/files/WPRECHARGE2.pdf

http://theconstructor.org/water-resources/methods-of-rainwater-harvesting/5420/

http://www.wrmin.nic.in/writereaddata/ModelDesignsforRainWaterHarvesting.pdf

http://www.rainwaterharvestingindia.in/gallery.html

http://farming-experiments.blogspot.com/2014/07/recharging-open-well.html
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មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង

៨.១២ រណ្ដេជមេេបទឹក

ការប្ើប្្ស់ កសិដ្ឋ្ន

បរិយយ រណ ្ដ្ជម្្ប ទឹក (អាង ជម្្ប ឬ អាង ច្្ះ) គឺប្ ើដើម្បី ចាក់បំព្ញ 
ទឹក ក្្ម ដី និង បំព្ញ ត នួាទ ជីា ផ្ន ្កមួយ ន្ ការ ធ្វើ ប្ពឹ្ត្តកម្ម សំណល់រាវ 
ទឹក កខ្វក់ ឬ ទឹក ភ្លៀង។ វា ជា បន្ទប់ គ្ប  ដោយ ជញ្ជ្្ងំ ថ្ម ប្ោងៗ   
ដ្ល អាច ឱ្យ ទឹក ជ្្ប ចូល ទៅក្្មយឺតៗ ចូល ទៅ ទឹក ក្្ម ដី។ ដោយ 
សារ សំណល់ រាវ ជ្្ប ចូល តាម រយៈ ដី ពីអាង ជម្្ប ទឹក  ហើយ ាគ ល្អិត 
តូច ៗ  បាន ច្្ះ ច្ញ តាមរយៈ សន្ទះ ចម្្ះ មា៉្ទ្ីក យក ច្ញាគ 
ល្អិត មីក្ូ សរីរាង្គ និង សារធាតុ សរីរាង្គ។ សំ ណល់ រាវសាយ ាយ  ត្ូវ 
បាន ស្ូប ដោយ ាគ ល្អិត ដី ហើយ មាន ចល នា តាម ទិស ផ្ត្ក និង ទិស 
បញ្ឈរ ដោយ ឆ្លង កាត់ តាម រន្ធ ដី។ វា អាច  ត្ូវ បាន ទុក ឱ្យ នៅ ទ ទ្ ហើយ 
ា្ជ្្ប់ ជា មួយ ថ្ម ប្ោងៗ  ដើម្បី ផ្តល់ ជា ជំនួយ  និង ការ ារ ការ ដួល រលំ ឬ 
ក៏មិន ា្ជ្្ប ់ ហើយ ប ំព្ញ ជា មួយ ថ្ម  និង ក្ួស។ ថ្ម និង ក្ួស អាច ការារ 
ជញ្ជ្្ងំ ពី ការ ដួល រលំ  បុ៉ខន្ត វា ផ្តល់ ប្ោ ងគ្ប់ គ្្ន់ សម្្ប់ សំណល់ 
រាវ។ ស្ាប់ ខ្សាច  ់និង កួ្ស ល្អតិ គួរត្ ក្្ល ពី លើ បាត រណ្ដ ្ដើម្បី ជួយ 
បង្វ្រ រំហូរ ទឹក។ ដើម្បី សម្ួល ក្នុង ការ បើក សមា្អ្ត  គម្ប ដ្ល អាច  
យក ច្ញ បាន(ធ្វើ ពីប្តុង) គប្បី ប្ើ ដើម្បី បិទ រណ្ដ្ រហូត ដល់ ព្ល 
ត្ូវ ការ បើក ដើម្បី ថ្ ាំ។

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

អាង ជម្្ប ទឹក សម្ួល ចាក ់ប ំព្ញ ទឹក ក្្ម ដី និង ជួយ មួយ ផ្ន្ក 
ដល់ ការ ធ្វ ើប្ព្ឹត្តកម្ម សំ ណល់ រាវ  ទឹក កខ្វក់ ទឹក ភ្លៀង និង អនុញ្ញ្ត 
ឱ្យ ទឹក ជ្្ប ចូល ទៅ ក្្ម យឺត ៗ ។ វា បង្កើត ឱ្យ មាន ទឹក ប្ើប្្ស់ ក្នុង 
រដូវប្្ំង ដ្ល ហាក់ មាន សា្ថ្ន ាព ធ្ងន់ ធ្ងរ ជាមួយ លក្ខជខណ្ឌការ   
ប្្ប្ួ លអាកាស ធាតុ។ ការសាង សង់ ប្ើប្្ស់ កមា្ល្ំង ពលកម្ម និង 
សមា្ភ្រៈ អាច រក បាន ក្នុង មូល ដ្ឋ្ន វា អាច ជួសជុល ឆប់ រហ័ស ធ្វើ ឱ្យវា មាន 
ាព ធន់ ល្អ នឹង គ្្ះ មហន្តរាយ ធម្មជាតិ និង ការ ខូចខត។
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រូបាពបង្ហ្ញពីរព្្ដ្ជកមាបទឹក រព្្ដ្ជកមាបទឹកតពឡើងពដយបំពង់ជ័រ

គុណប្ យោជន៍ ដ្នកំណត់

 ¾ ជា ជម្ើស ចំ ាយ ដ្ល ប្សើរ 
សម្្ប់ ប្ព្ឹត្តកម្ម សំណល់ រាវ ទឹក 
កខ្វក ់ ឬ ទឹក ភ្លៀង

 ¾ ចាក ់បំព្ញ ទឹក ក្្ម ដី

 ¾ អាច សាងសង់  និង ជួស ជុល ដោយ 
សមា្ភ្រៈ ដ្ល មាន នៅ  មូល ដ្ឋ្ន

 ¾ ប្ើ បច្ច្ក វិទ្យា សាមញ្ញ  សម្្ប់ អ្នក 
ប្ើ ប្្ស់ គ្ប់ រូប

 ¾ ត្ូវ ការ ទី តាំង តូច

 ¾ ទុន សាង សង ់ និង ប្តិ បត្តិការ គឺ 
ាប 

 ¾ គា្្ន ក្លិន  និង មើល មិន ឃើញ។

 ¾ ស្ាប់ ដី ខង ក្្ម គួរ ត្ អាច ជ្្ប 
ទឹក បាន ដើម្បី ជៀសវាង ការ ឆ្អ្ត ទឹក 
រហ័ស ព្ក

 ¾ ជៀស វាង ការ បញ្ច្ញ បរិមាណ 
សំណល់ រាវ ច្ើន ជា ប្ចា ំ

 ¾ គួរ ត្ ដក ់ឱ្យ ឆ្ង្យ ពី តំបន់ មាន 
ចរាចរណ៍ ច្ើន

 ¾ គួរ ត្ ស្ថិត នៅ ទ ីតាំង ដ្ល មាន គមា្ល្ត 
សុវត្តិ ាព ពី ប្ភព ទឹក សម្្ប ់ទទួល 
ាន (លើសពី ៣០ម៉្ត)្

 ¾ មិន ត្ូវ នៅ តិច ជាង ២ ម៉្ត្ ពី ដង្ហើម 
ទឹក ក្្ម ដី

 ¾ មិន សម ស្ប សម្្ប់ ប្ ព័ន្ធ ទឹក 
កខ្វក់។  ប្ ព្ ឹត្ត កម្ម  ដ ំាក់ កាល បឋម 
តម្ូវ ឱ្យ មាន ការ ទប់ សា្ក្ត់ ការ ស្ទះ។

ប្ភព

http://www.sswm.info/content/soak-pits

http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/AHRENS%20
2005%20A%20Comparison%20of%20Wash%20Area%20and%20Soak%20pit%20
Construction.pdf

http://hubpages.com/living/Soak-pit-An-easy-way-to-recharge-ground-water-level

http://civildigital.com/need-soak-pit-tank/
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៨.១៣  សេះបេមូលទឹកភ្លៀង

ការប្ើប្្ស់ អគារ កសិដ្ឋ្ន លំនៅដ្ឋ្ន ផ្សារ

បរិយយ ស្ះ ប្មូល ទឹក ភ្លៀង គឺ ជា ប្ព័ន្ធ មួយ ន្ អាង ប្មូល ទឹក ភ្លៀង ដ្ល 
បាន រៀបចំ ឡើង ដើម្បី ផ្គត់ផ្គង់ ទឹក សម្្ប់ តំបន់ ដ្ល មិន សមស្ប 
សម្្ប់ ការ សាង សង់ អាងទឹក ដូច ជា ភូមិ ដ្ល ស្ថិត នៅ លើ ដីជម្្ល  
ឬ ផ្ទះ ដ្ល នៅ ដច ់ស្យល ពី គា្្។ ជា ទូទៅ  ស្ះ ធំ ប្មូល ទឹកភ្លៀង 
(អាង ធ)ំ ត្ូវ បាន សាង សង់ នៅ ចមា្ង្យ ជាក់លាក់ មួយ ពី តំបន់ គោលដៅ 
ដ្ល មាន ដ ីសម ស្ប សម្្ប់ សាងសង់។ ទម្ ឈើ ជា មួយ នឹង ស្នប់ 
បូម ទឹក ត្ូវ បាន ដំឡើង ដើម្បី បូម ទឹក រក្សា ទុក ក្នុង អាង បា្ល្ស្ទិក ហើយ 
បនា្ទ្ប់ មក បញ្ជូន ទៅ អាងរង និង បង្ហូរ ទៅ ផ្ទះ តាម រំ ហូរ ធម្មតា។ អាង 
រង ា្ជ្្ប់ ទៅ នឹង អាង ធំ តាម រយៈ បំពង់ សង់ នៅ ក្ប្រ ភូមិ និង មាន ស្ះ 
ដច់ ដោយ ឡ្ក មួយ ទៀត ដ្ល សង ់ឡើង ជិត អាង ធំ នៅ ទី ាប  
ឧាហរណ៍ ដូច ជា នៅ ទី ដ្ល ក្ បី អាច ចុះ ត្្ំ។ អាង ាំង ន្ះ ត្ូវ សង់ 
របង ដើម្បី ការារ ការ ទន្ទ្្ន ពី សត្វ ាហនៈ ឬ មនុស្ស។ ប្ព័ន ្ធន្ះ 
អាច ផ្ដល់ ជា ប្ភព ផ្តល់ ទឹក ដ្ល គួរ ទុក ចិត្ត  និង មាន ប្សិទ្ធ ាព តម្ល្ 
ល្អ សម្្ប់ ផលិត ាព ដំ ដុះ ដំ ា ំ បន្ល្  ដំ ាំ ហូប ផ្ល ្ និង ការ ផ្គត់ផ្គង់ 
ទឹក បន្ថ្ម សម្្ប ់ការ ប្ ើប្្ស់ តាម ល ំនៅ ដ្ឋ្ន  សម្្ប់ ការ លាង 
សមា្អ្ត  និង បោក គក់ ជា ដើម។ បា្ដ្ញ ស្នប់ បូមទឹក កាត់ បន្ថយ ការ 
ប្ើ ប្្ស់ ប្្ង មា៉្ ស៊ូត  និង សន្សំ សំច្ ថមពល អគ្គីសនី។ 

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

ស្ះ ប្មូល ទឹក ភ្លៀង បង្កើន ាព ធន់ នឹង ាព រាំង ស្ងួត ដោយ បង្កើនទឹក 
សម្្ប់ កសិកម្ម  ការ ចិញ្ចឹម សត្វ  និង ការ ប្ើប្្ស់ តាម គ្ួសារ ដូចជា 
ការ លាង សមា្អ្ត និង ការ បោក គក់។ វា រក្សា ទឹក ទុក នៅ ព្ល មាន 
ភ្លៀង ធា្ល្ក ់ខ្ល្ំង ក្នុង រដូវ វស្សា  និង កាត់ បន្ថយ ាព ខ្សត់ ទឹក ក្នុង រដូវ ប្្ំង 
ដ្ល សា្ថ្ន ាព ាំង ពីរ  អាច កាន់ ត្ ធ្ងន់ ធ្ងរ ដោយ ការ ប្ ្ប្ួល អាកាស 
ធាតុ។ ស្ះ ប្មូល ទឹក ភ្លៀង គឺ សមស្ប  ជា ពិស្ស សម្្ប់ គ្ួសារ 
ដល្មិន អាច ដំឡើង ធុង ស្ដកុ ទឹក ភ្លៀង បាន ដោយ សា្ឋន្ ដី ជម្្ល ឬ 
សា្ឋ្ន ភូមិ សាស្ត ្មិន ល្អ។
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រូបាពបង្ហ្ញពីបា្ដ្ញកសះកបមូលទឹកពភ្លៀង កសះកបមូលទឹកពភ្លៀងពៅ Sigiriya កបពទសកសីលង្ក្

គុណប្ យោជន៍ ដ្ន កំណត់

 ¾ ផ្ដល ់ទឹក សម្្ប់ ស្្ច ស្ព តាម លំនៅ 
ដ្ឋ្ន សត្វ ា ហ នៈ ន ិងការផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក 
បន្ថ្ម សម្្ប ់ប្ើ ប្្ស់ តាម គ្ ួសារ

 ¾ បង្កើន ាព ធន់ បន្ថ្ម ទៀត  សម្្ប់ ភូមិ 
ដ្ល ងយ រង គ្្ះ បំផុត ដោយ សារ 
គ្្ះ រាំង ស្ងួត

 ¾ សម ស្ប ក្នុង តំបន់ ដ្ល ស្ថិត នៅ លើ ដី 
ជម្្ល  ឬ មាន ផ្ទះ ដច់ ស្យល ពីគា្្

 ¾ អាច សាង សង់  និង ជួស ជុល ដោយ 
សមា្ភ្រៈ  នៅ មូល ដ្ឋ្ន  និង ងយ ក្នុង ការ 
ប្ើ ប្្ស់  ដោយ ប្ ជា ជន មូលដ្ឋ្ន

 ¾ ផ្តល់ លទ្ធ ាព ដល់ គួ្សារ ក្នងុ ការ ដំ បន្ល ្ 
និង ដំាំ ហូប ផ្ល ត្ាម ផ្ទះ បាន ។

 ¾ ស្ះ ប្មូល ទឹក ភ្លៀង តម្ូវ ឱ្យ មាន 
ការ ថ្ាំ ជា ទៀង ាត់

 ¾ អាច កា្ល្យ ជា ជម្ក បង្កើត សត្វ 
ចង្្ ប្សិន បើ មិន មាន ការ ថ្ ាំ 
ត្ឹមត្ូវ ឧាហរណ៍ សត្វកក្រ 
មូស ការដុះស្ល្ សត្វល្អិត និង ពពួក 
សត្វ ល្មូន

 ¾ ភ្លៀង ធា្ល្ក់ មិន គ្ប់ គ្្ន់ ធើ្វ ឱ្យ ប្ព័ន្ធ 
មិន សូវ មាន ប្ សិទ្ធ ាព។

ប្ភព

CAM 40253: Greater Mekong Subregion Biodiversity Conservation Corridors Project: 
Feasibility Study – Rainwater Harvesting Ponds with Climate-Resilient, High-Value Crop 
Productivity for Srae I Village Draft Final Report, February 2014.

http://www.appropedia.org/index.php?title=Original:Rainwater_
harvesting&mobileaction=toggle_view_mobile#
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៨.១៤ អាងការពារទឹកចេញធម្មជាតិ

ការប្ើប្្ស់ អគារ កសិដ្ឋ្ន លំនៅដ្ឋ្ន ផ្សារ

បរិយយ អាង ការារ ទឹក ច្ញ ធម្ម ជាតិ គឺ ជា មធ្យា បាយ ដើម្បី ផ្គត ់ផ្គង់ ទឹក 
សុវត្ថិាព សម្្ប់ ទទួល ាន  និង ប្ើប្្ស់ តាម លំនៅ ដ្ឋ្ន។ ទឹកធា្ល្ក់ 
ត្ូវ បាន ច្្ះ តាម រយៈ ដុ ំថ្ម និង ដី ហើយ ទឹក ន្ះ អាច ចាត់ ទុក ថ មាន 
សុវត្ថ ិាព លុះ ត្ ្ត ្វា មិន បាន ហូរ កាត់ តំបន់ រង ការ បំពុល។ អាង 
ប្មូល ទឹក ធា្ល្ក់ មួយ និង វិធាន ការ ការ ារ ដ ទ្ ទៀត ត្ូវ បានសា ង សង់ 
ដើម្បី ការ ារ ទឹក ធា្ល្ក ់ធម្ម ជាតិពី ការ បំពុល។ អាង ទឹក ធា្ល្ក ់ គ ឺជា អាង 
ស្តុក ទឹក ធ្វ ើ ពីថ្មបូក បាយ អរ ឥដ្ឋ ឬ ប្តុង។ អាង ទឹក ធា្ល្ក់ ក៏ បង ្កាព ងយ 
ស្ួល ក្នុង ការ ប្មូល ទឹក នៅ កន្ល្ង ទឹក ធា្ល្ក់ ឬ បន្ត បញ្ជូន ទឹក ក្នុង បំពង់ 
ទៅ ដល ់រ៉ូប៊ីណ្ ទឹក សហគមន៍ ឬអាង ស្តុក។ អាង ទឹក ធា្ល្ក ់ន្ះ ត្ូវ 
ការ គម្ប ដ្ល អាច បើកបិទ បាន ដើម្បី ងយស្ួល ក្នុង ការ សមា្អ្ត។ 
គម្ប ន្ះ ត្ូវ ដក់ ជាប់ មួយ កន្ល្ង ដើម្បី ការ ារ សត្វ ឬ ស្លឹក ឈ ើកុំ ឱ្យ 
ធា្ល្ក់ ចូល ហើយ ត្ូវ បិទ ចាក់សោ។ ធ្វើ របង ការ ារ ជុំ វិញ តំបន់ ទឹក ធា្ល្ក់  
ដើម្ប ីឃាំង សត្វាហនៈ ឱ្យ នៅ ខង ក្្ និង ជីក លើក ទំនប់  ប្ព័ន្ធ 
ប្ា យ បង្ហូរ ទឹក ដ្ល អាច នាំ ទឹក ហូរ ល ើដី និង សំ ណល ់ច្ញ ឆ្ង្យ។ 
ដើម ឈើ ក្នុង តំបន់ អាច ដ ំដើម្បី ការ ារ ការ ហូរ ច្្ះ។

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

អាង ការ ារ ទឹក ច្ញ ធម្មជាតិ ផ្ដល នូ់វ ប្ភព បន្ថម្ សម្្ប់ ទឹក បរិភោគ 
សុវត្ថិាព កាត់ បន្ថយ តម្ូវ កា រ ពី ប ្ភព ដទ្ ទៀត។ អាង ការារ ទឹក 
ច្ញ ធម្មជា ត ិអាច សាងសង់ ដោយ ប្ើប្្ស ក់មា្ល្ងំ ពលកម្ម និង សមា្ភរ្ៈ 
នៅ មូលដ្ឋ្ន។ វា អាច ជួស ជុល ហើយ ធន់ ខ្ល្ងំ នឹង គ្្ះ មហន្តរាយ ធម្មជាតិ 
និង ការ សឹក រ្ចរឹល។

ការពរៀបចំ អាងការារទឹកពចញធម្មជាតិ អាងការារទឹកពចញធម្មជាតិពៅ  
Namungogna, កបពទសអ៊ុយហ្គង់ដ
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គុណប្ យោជន៍ ដ្នកំណត់

 ¾ កម្ពស់ ទឹ ក  ជា  ធម្មតា  កើន  ឡើង  ដ្ល 
មិន ចាំ បាច ់បូម  និងចូល រួម កាត់ 
បន្ថយ ការ ប្ើ ប្្ង ឥន្ទនៈ

 ¾ ចំាយ តិច សម្្ប់ ប្តិបត្តិការ  
និង ការ ថ្ ាំ

 ¾ អាច ជា ប្ភព ផ្តល ់ទឹក បាន ច្ើន  
មាន គុណ ាព ល្អ –មិន ត្ូវ ការ ធ្វើ 
ប្ព្ឹត្ត កម្ម

 ¾ ទឹក មាន សុវត្ថិាព សម្្ប ់ទទួល 
ាន  និង ទឹក ប្ើ ប្្ស់ តាម គ្ួសារ 

 ¾ អាច សាង សង់  និង ថ្ ាំ ដោយ ប្ើ 
ប្្ស់ សមា្ភ្រៈ  និង កមា្ល្ំង ពលកម្ម 
ក្នុង មូល ដ្ឋ្ន ។

 ¾ ធារ ទឹក អាច ចុះ ថយ ឬ រីង ស្ងួត អំឡុង 
ព្ល គ្្ះ រាំង ស្ងួត ធ្ងន់ ធ្ងរ

 ¾ ត្ូវ ការ ថ្ាំ ជាទៀង ាត់ ជុំ វិញ ក្បាល 
ទឹក ច្ញ  ដើម្បី ការ ារ ការ បំពុល

 ¾ អាង ទឹក ច្ញ ត្ូវ ការ ត្ួត ពិនិត្យ ដើម្បី 
ធានា ថទឹក ច្ញ បន្ត ផ្ដល់ ទឹក ដ្ល 
មាន សុវត្ថិាព

 ¾ តម្ូវ ឱ្យ មាន ការ ការ ារ ដោយ ប្ុង 
ប្យ័ត្ន នូវ តំ បន ់នាំ ទឹក មក កាន់ កន្ល្ង 
ទឹក ច្ញ។ 

ប្ភព

http://en.hesperian.org/hhg/A_Community_Guide_to_Environmental_Health:Protect_
your_Spring

http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/emergencies/fs2_4.pdf

www.wateraid.org/~/media/Publications/Protection-of-spring-sources.pdf

http://barlowsinuganda.blogspot.com/2010/04/spring-is-in-air-but-in-uganda-we-are.
html
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៨.១៥ សេះទឹក និងអាងស្តុជកទឹកកេេលកមេេលបា្លេស្ទិក

ការប្ើប្្ស់ ស្ះ និងអាងស្តុកទឹក

បរិយយ តំបន់ ជា ច្ើន នៅ ក្នងុ ប្ទ្ស កម្ពជុា  ទឹក ភ្លៀង មិន តូ្វ បាន ស្តកុទុក នោះ 
ទ្ ដោយ សារ ការ ប្ មូល និង កន្លង្ រក្សា ទឹក ទុក មិនមាន គ្ប់គ្្ន់។ 
វិធីសាស្ ្តន្ះ រួម ចំណ្ក ក្នងុកា រ រក្សា ទុក ទឹក សម្្ប់ បរិភោគ និង ការ 
ប្ើប្្ស ផ្់ស្ងៗ។ ការ ប្ើប្្ស់ កម្្ល សំយោគ ទៅ ក្នងុ ស្ះ ប្ មូល 
ទឹក ភ្លៀង បាន បង្កើន ប្សិទ្ធ ាព ន្ ការ ប្មូល និង រក្សា ទុក ទឹក ភ្លៀង 
បង្កើនាព មាន ទឹក សម្្ប់ កសិកម ្ម វារី វប្ប កម្ម និង សត្វ ចិញ្ចមឹ។

កម្្ល សំយោគ  ឬ Geomembranes គឺ ជា ា្្ស ស្ដើង  ឬ របំាងជ្្ប 
ទឹក តិចតួច  ធ្វើ ដោយ ដ្ ដើម្បី គ្ប់គ្ង ការ បំលាស់ ទី សារ ធាតុ រាវ 
ក្នងុ សំណង់ អាង ស្តកុ ទឹក ដ្ល ជីក នៅ លើ ដី។ វា អាច ធ្វើពី PVC 
ឬសារធាតុ បូ៉លី អ្ទី ឡ្ន ដ្ល មាន ដង់សីុត្ ខ្ពស់។ ទ្នាប់ សារធាតុ 
បូ៉លីអ្ទីឡ្ន ដ្ល លាយ ផ្សំ លោហៈ ធាតុ  តូ្វ បាន ផលិត តាម បទដ្ឋន្  
ពិត ប្្កដ និង បំព្ញ ការងរ ល្អបំផុត ស្ទើរ ត្ គ្ប់ កន្លង្ ដោយ សារ 
បង្កើន ាព ធន់ នឹង ាព ធ្លះុធា្លយ្ និង ដច់ រហ្ក។ ការ បង្កើត ឡើង ប្ប 
វិស្វកម្ម តាម ទមា្លប់្ និង ទំហំ មាន រហូត ដល់ មួយ អា ដ្ល អាច ធ្វើ ឱ្យស្្ាម 
ប៉ះ តូច បំផុត ន្ បន្ទះ បា្លស្្ទកិ នោះ នៅ ការដ្ឋន្។

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

កម្្ល បា្ល្ស្ទិក បង្កើន ប្សិទ្ធាព ស្ះ ប្មូល ទឹក ភ្លៀង ដូច្ន្ះ វាបង្កើន 
ាព ធន់ នឹង គ្្ះ រាំង ស្ងួត ដោ យ បង្កើន ាព ដ្ល អាច មានទឹក 
សម្្ប់ ការ ប្ើប្្ស់ កសិកម្ម សត្វចិញ្ចឹម  និង ការ ប្ើប្្ស់ ក្នុង 
គ្ួសារ ដូចជា  ការលាង សមា្អ្ត  និង ការ បោកគក់។ ការ ធ្វើ ប្ប ន្ះ  
ជួយ កាត់ បន្ថយ សមា្ព្ធ ប្ភព ទឹក ផ្ស្ងៗ ដូច ជា ទឹក ក្្ម ដី  និងកាត់ 
បន្ថយ ការ ចំាយ ដ្ល ាក់ ព័ន្ធនឹង ការ បូម ទឹក ផង ដ្រ។
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ការពរៀប ចំកកាលកកមាលបា្ល្ស្ទិក និងអាងស្តុកទឹក 
ពកសាចកសព

ឧាហរណ៍ន្ការក្្លកម្្លបា្ល្ស្ទិក និងអាង 
ស្តុកទឹកស្្ចស្ព

គុណ ប្ យោជន៍ ដ្ន កំណត់

 ¾ បង្កើន ការ រក្សា ទឹក ទុក ក្នុង ស្ះ 
អាងស្តុក ទឹក  និង ទប់ សា្ក្ត ់ការ 
បំពុល ដល ់ទឹក ក្្ម ដី

 ¾ ការ ារ ជើង ទ្រ  និង ច្្ំង ពី ការ ហូរ 
ច្្ះ ដោយ សារ សកម្ម ាព ខ្យល់ 
និង ទឹក រលក

 ¾ លុប បំបាត ់ក្លិន ស្អុយ ពី ស្ាប់ ដី 
ទន់ ជ្្យ 

 ¾ ទម្ងន ់ស្្ល  ងយ ស្ួល ក្នុង 
ការ ចាប់ កាន់  ការ ដឹក ជញ្ជូន និង 
ដំឡើង បាន រហ័ស

 ¾ ប្ើ បាន យូរ  និង ស្វិត ល្អ ងយ 
ស្ួល លាង សមា្អ្ត  មិន បាច់ មាន 
ការ ថ្ ាំ ផ្ទ្ ខង លើ ច្ើន នោះ ទ្

 ¾ គា្្ន ជាតិ ពុល មាន ការ កកិត 
តិចតួច  និង ជាប់ ល្អ។

 ¾ សំាក ដី ត្ូវ បាន ប្មូល ពី កន្ល្ង 
ដើម្បី កំណត់ ប្ភ្ទ កម្្ល  ឬ ទ្នាប់ 
ដ្ល ត្ូវ ការ សម្្ប ់ស្ះ នោះ

 ¾ សម្្ប់ ដំណើរ ការ ល្អ គឺ ចាំបាច់ ក្នុងការ 
វាស់ កាត់ ទ្នាប់ ឱ្យ បាន ត្ឹមត្ូវ

 ¾ ការ រៀប ចំ កន្ល្ង ដក់ ទ្នាប់ ដោយ 
ប្ុង ប្យ័ត្ន គឺ មាន សារៈ សំខន់ ាស់ 
ដោយ យក ច្ញ នូវ ដុ ំថ្ម កំទ្ច កំ ទី ឬស 
ឈើ ឬ វត្ថ ុផ្ស្ងៗ ដ្ល អាច បា្ដ្ល 
ឱ្យ ធ្លុះធា្ល្យ អំឡុង ព្ល ក្្ល

 ¾ ស្ះ ត្ូវ ចាក់ ទឹក បំព្ញ ា្ល្មៗ បនា្ទ្ប់ ពី 
ដក ់ទ្នាប់ ទប់លំនឹង ទ្នាប់  និង គ្ប 
ស្ាប់ ដី

 ¾ កម្ិត ទឹក ស្ះ ត្ូវ រក្សា នៅ កម្ិត ល្មម 
ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ការ ហូរ ច្្ះ នៅ កម្ិត 
ាប បំផុត  ពីដី ដ្ល គ្ប កម្្ល។

ប្ភព

Pond Sealing Methods. Warren’s - TerraBond Field Manual and Specification Guide.

http://www.essenpoly.com/geomembrane_liner.html

Technical Reference Document for Liquid Manure Storage Structures SYNTHETIC LINERS
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៩. ការកសាងេមត្ថភាព ន្ិងសា្ថ ប័ន្ ពាក់ព័ន្្ធ

 ទស្សនាន សំខន់ៗ ជុំវិញ ការ បន្សាំុ ការ ប្្ប្ួល អា កាស ធាតុ មិន ាន់ ត្ូវ បាន 
ឯក ាព គា្្ ជាសកល នៅ ឡើយ ទ្។ បច្ច្ក វិទ្យា បន្សាំុ ា ក៏ ដោយ គឺ ត្ូវ អនុលោម តាម 
បរិបទ ក្នុង មូលដ្ឋ្ន - ជា ពិស្ស  បទ ដ្ឋ្ន សង្គម និង វប្បធម៌។ ដំណើរ ការ ធ្វើ ស្ចក្តី 
សម្្ច ចិត្ត គួរ ត្ រៀប ចំ ដោយ មាន ការ ចូលរួម សម្ប សម្ួល និង មូល មតិគា្្។ ដូច្ន្ះ 
អ្នក បង្កើត គោល នយោបាយ គួរ ធ្វើការ ជា មួយ ាគី ាក់ព័ន្ធ នៅ ថ្្ក់ ជាតិ និង ថ្្ក់ ក្្ម 
ជាតិ ដើម្បី ធ្វើ ការ សម្្ច ចិត្ត ជា  ផ្លូវ ការ  អំពី ជម្ើស បច្ច្កវិទ្យា សមស្ប សម្្ប់ តំបន់ 
ជន បទ និង ដើម្ប ីអនុវត្ត បច្ច្ក វិទ្យា បន្សាំុ នានា នៅ តាម សហគមន៍  និង នៅ តាម កសិដ្ឋ្ន។
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៩.១ ការផេសព្វផេសាយកសិកម្មៅសហគមន៍មូលដ្ឋេន

ការប្ើប្្ស់ ក្ុមកសិករ សហគមន៍កសិកម្ម កសិករខ្្តតូច

បរិយយ ការ ផ្សព្វផ្សាយ កសិកម្ម  គឺ ជា ការ អនុវត្ត ការ ស្្វជ្្វ វិទ្យាសាស្្ត  និង 
ចំណ្ះដឹង ចុង ក្្យ បំផុត សម្្ប់ ការ អនុវត្ត កសិកម្ម តាម រយៈការ 
អប់រំ កសិករ។ ម៉ូដ្ល ន្ ការ ផ្សព្វផ្សាយ កសិកម្ម នៅ សហគមន៍មូលដ្ឋ្ន 
ផ្តល់ នូវ ការ បណ្តុះបា្ដ្ល បច្ច្កទ្ស  និង ជំនាញ ដល់ មនុស្ស មា្្ក់ ឬ 
ពីរ នាក់ នៅ ក្នុងសហគមន៍ មួយ  ដ្ល បនា្ទ្ប់ មក អ្នក នោះ ធ្វើការ 
ផ្សព្វផ្សាយ ជា បន្ត អំពីបច្ច្កវិទ្យា សមស្ប  និង ផ្តល់ ស្វាកម្ម បច្ច្ក 
ទ្ស ដល់ អ្នក ផ្ស្ងៗ ទៀត  នៅ ក្នុង សហគមន ៍ ដ្ល ជា រឿយៗ មាន ការ 
គាំទ្ និង ត្ួត ពិនិត្យ ពី សា្ថ្ ប័ន មួយ។ វា ជួយ ដល់ សហគមន ៍ ផ្ស្ងៗ 
ទៀត ដ្ល មិន ាន់ ទទួល បាន ស្វា គំា ទ្ បច្ចក្ ទ្ស នៅ ឡើយ។ ប្ព័ន្ធ 
ន្ះ ពងី្ក ចំណ្ះដឹង ពី កសិករ ទៅ កសិករ  ដោយ ពឹង ផ្អក្ លើ គោលការណ៍ 
សំខន់ៗ ន្ ការ ជំរុញ កសិករ ឱ្យ ទទួល បាន ការ ពិសោធ បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ  
ជា ខ្្ត តូចៗ រហ័ស បាន ប្ើ និង ទទួល បាន ជោគជ័យ ដើម្បី ជម្ុញ អ្នក 
ដទ្ ឱ្យ ច្ះ មាន ាព ច្ន ្ប្ឌិត ក្នុង ការ ប្ើប្្ស់ បច្ច្ក វិទ្យា  ដ្ល ពឹង 
ផ្អ្ក លើ ធនធាន ដ្ល មាន នៅ ក្នុង មូល ដ្ឋ្ន  ចំាយ តិច ដោយ ចាប់ 
ផ្តើម ជា មួយ នឹង បច្ច្ក វិទ្យា ងយ ៗ  ដើម្បី ាក់ ាញ ការ យក ចិត្ត ទុកដក់  
និង បណ្តុះបា្ដ្ល  ព្ម ាំង គាំទ្ អ្នក ភូមិ ក្នុង ការ បង្ៀន កសិករ ដទ្ 
ទៀត ក្នុង ភូមិ។

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

ការ ផ្សព្វ ផ្សាយ កសិកម្ម នៅ សហគមន៍ មូលដ្ឋ្ន បង្កើន ាព ធន់នឹងការ 
ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ របស់ កសិករ  តាម រយៈ ការ ផ្សព្វ ផ្សាយ អំពី បច្ច្ក 
ទ្ស កសិកម្ម វ្ឆ្ល្ត និង បច្ច្ក ទ្ស រក្សា ទឹក ទុក  ព្ម ាំង ការ បណ្តុះ 
បា្ដ្ល  ដើម្បី កំណត់ អំ ពី ការ ប្ ្ប្ួល អា កាសធាតុ និង ការ ជ្ើសរីស 
ការ ឆ្លើយ តប សមរម្យ។ តាម រយៈ ការ ប្ើប្្ស់ កសិករ ក្នុង មូល ដ្ឋ្ន ធ្វើ 
ជា គ្ ូបង្គ្ល គ ឺអាច ានទៅ ពង្ីក ចំណ្ះ ដឹង ដល់ សហគមន៍ ដ្ល 
មិន ាន់ ទទួល បាន សវ្ា គាទំ ្បច្ចក្ទ្ស ដោយ សារ ត ្ភូមិ សាស្្ត ស្ថតិ 
នៅ ដច់ ស្យល ឬខ ្វះ លទ្ធាព ពីមន្ត្ ីផ្សព្វផ្សាយ បច្ចក្ទ្ស កសិកម្ម។
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ការកបជុំផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម ការចូលរួមរបស់នស្តីក្នុងសិកា្្សាលា

គុណប្ យោជន៍ ដ្ន កំណត់

 ¾ ការ ចំាយ តិច

 ¾ អត្ ្ជោគ ជ័យ ខ្ពស់ ក្នុង ការ កំណត់ 
អត្ត សញ្ញ្ណ  និង ការ អនុម័ត 
បច្ច្កវិទ្យា ដ្ល បង្កើន ផលិត ាព

 ¾ សមត្ថ ាព សហគមន៍ ក្នុង ការ កំណត់  
និង ជ្ើស រីស យុទ ្ធសាស្្ត សម ស្ប 
ដើម្បី ឆ្លើយ តប ផល ប៉ះ ាល់ ន ្ការ 
ប្ ្ប្ួលអាកាស ធាតុ ត្ូវ បាន ក្ 
លម្អ

 ¾ អនុញ្ញ្ត ឱ្យ សហគមន៍ មូល ដ្ឋ្ន 
បង្កើត ផលិត ផល ថ្មី ដ្ល មាន តម្ល្ 
សមរម្យ សម្្ប់ ទីផ្សារ។

 ¾ អាច ប្ឈម នឹង ឧបសគ្គ ដ្ល កសិករ 
នៅតាម ជន បទ មិន មាន មធ្យា បាយ  
ឬមិន មាន ឆន្ទៈ ក្នុង ការ បង់ ប្្ក់ 
សម្្ប ់ស្វា កម្ម បច្ច្កទ្ស

 ¾ ម៉ូ ដ្ល ន្ះ ពឹង ផ្អ្ក ចាំ បាច់ ទៅ លើ 
ជំនាញ បច្ច្ ក ទ្ស នៅ មូលដ្ឋ្ន  
ាំង ពី សង្គមសុីវិល  អង្គ ការ មិនម្ន 
រដ្ឋ្ភិបាល រដ្ឋ្ភិបាល ឬ អង្គាព 
ឯកជន និង សមត្ថាព របស់ សា្ថ្ប័ន 
ក្នុង ស្ុក ក្នុង ការ បញ្ចូល ព័ត៌មាន ន្ះ 
ឱ្យ បាន គ្ប់គ្្ន់ ទៅ ក្នុង ចំណ្ះដឹង 
មូលដ្ឋ្ន។ 

ប្ភព

http://www.climatetechwiki.org/content/community-based-agricultural-extension-
agents

http://psychology.wikia.com/wiki/Agricultural_extension_workers

http://brinjal.org.uk/themes/themes.html

https://biocharinnovation.wordpress.com/category/meetings-workshops/
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៩.២ សាលារៀនសេេកសិករ

ការប្ើប្្ស់ ក្ុម កសិករ សហគមន៍កសិកម្ម

បរិយយ សា លា រៀន ស្្ កសិករ គឺ ជា ដ ណំើរ ការ ដ្ល ផ្អក្ លើ កុ្ម។ យើងបាន 
បង្កើត បរិយ កាស សិក្សា រៀន សូត្  ដ្ល ផ្តល់ ឱ្យ កសិករ នូវ ឱកាស រៀន 
សូត  ្ អំពី បញ្ហ ្គ្ប់ គ្ង ដីធ្លប្ីកប ដោយ ចីរាព  និង វិធី ដោះ ស្្យ 
បញ ្ហត្ាម រយៈ ការ សង្កត្  ពិាក្សា  និង ការ ចូលរួម នៅ ក្នងុ លំហាត់ អនុវត្ត 
ជាក់ ស្តង្។ បញ្ហ ្អាចមា ន ចាប់ពី ការ គ្ប់គ្ង ជី ជាតិ ដី ធនធាន ទឹក  និង 
ហា និ ភ័យ ដ្ល ាក់ ទងនឹង ថ្ ្ពុំល ដល់ ការ អភិវឌ្ឍ ជំនាញទីផ្សារ ការ ធ្វើ 
ពិពិធកម្ម ប្ព័ន្ធ កសិកម្ម  និង ការ ក្លម្អ ប្ព័ន្ធ ធារាសាស្ត។្

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

សា លា រៀន ស្្ កសិករ  បង្កើន ាព បន្សាំុ នឹង អាកាស ធាតុ ដល់ កសិករ 
តាម រយៈ ការ រៀន សូត្ តាម ក្ុម អំពី បច្ច្កទ្ស ថ្ រក្សា ទឹក និង 
បច្ច្កទ្ស កសិកម្ម វ្ឆ្ល្ត ស្ប តាម អាកាស ធាតុ ។ យើង បាន ផ្ដល់ជូន  
វគ្គបណ្តុះ បា្ដ្ល ស្តីពីកា រ កំណត់ ការ ប្្ប្ួល អាកាស ធាតុ និង ការ 
ជ្ើស រីស ការ ឆ្លើយ តប ស មរម្យ ។ តាម រយៈ ការ កាត់ បន្ថយ  ការពឹង 
ផ្អ្ក លើគ្ូ បង្គ្ល ពី ខង ក្្ វា ាន ដល់ សហគមន៍  ដ្លមិន អាច 
ទទួល បាន ស្វា គាំទ្ បច្ច្ក ទ្ស  ដោយ សារ ត្ ភូមិ សាស្្តស្ថិ តនៅ 
ដច់ ស្យល  ឬការ ខ្វះខតលទ្ធាព ពី មន្ត្ី ផ្សព្វផ្សាយ បច្ច្ក ទ្ស 
កសិកម្ម។

វិធីសានស្តសាលាពរៀនខកសកសិករ វគ្គសិក្សាសាលាពរៀនខកសកសិករពៅវាលខកស
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គុណប្ យោជន៍ ដ្នកំណត់

 ¾ យន្ត ការ មួយ ដ្ល មាន ប្សិទ្ធ ាព 
សម្្ប ់ការ បណ្តុះ បា្ដ្ល ក្ុម

 ¾ ផ្តល់ លទ្ធាព បុគ្គល  និង ក្ុម 
កសិករ  ចូល រួម ប្កប ដោយ 
ប្សិទ្ធាព  ក្នុង ការ អភិវឌ្ឍ កសិកម្ម

 ¾ បង្កើន លទ្ធាព របស់ កសិករ  "ធ្វើ 
ជា មា្ច្ស ់" និង ទទួល យក ការ អនុវត្ត 
ប្សើរ ឡើង

 ¾ បង្កើត ទមា្ល្ប់  និង សមត្ថាព ដើម្បី 
សមប្ ខ្លនួ ជា និច ្ចទៅ នឹង ការ ប្បួ្្ល 
អា កាស ធាតុ ។

 ¾ ត្ូវ ការ ការ ប្ត្ជា្ ្ចិត្ត ាព អត់ ធ្មត់ ពី 
កសិករ  និង អ្នក ផ្សព្វ ផ្សាយ

 ¾ ដំបូង អាច បរាជ័យ ច្ើន ជាង ជោគជ័យ

 ¾ តម្ូវ ឱ្យ មាន ការ ផ្ល្ស់ ប្តូរ ច្ើន ទៅ លើ 
សមត្ថាព ន្ ស្វា ផ្សព្វ ផ្សាយ កសិកម្ម 
ាំង គោល នយោ បាយ អភិវឌ្ឍន៍ 
កសិកម្ម  និង សមត្ថាព របស់ អ្នក 
អនុវត្តន៍

 ¾ ការ តស៊ូ អត់ ធ្មត់  នៅ គ្ប ់ដំាក ់ កាល 
អាច ជា ឧបសគ្គ ដ៏សំខន់។

 
ប្ភព

http://www.fao.org/nr/land/sustainable-land-management/farmer-field-school/en/

http://www.fao.org/agriculture/ippm/programme/ffs-approach/en/

http://www.climatetechwiki.org/content/farmer-field-schools

http://www.fao.org/docrep/006/ad487e/ad487e02.htm

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/efarp/Extension

http://ipm-af.org/ffs-2/



80

មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង

៩.៣ សមគមអ្នកបេើបេេស់ទឹក

ការប្ើប្្ស់ ក្ុមកសិករ សហគមន៍កសិកម្ម

បរិយយ សមាគមអ្នក ប្ ើប្្ស ់ទឹក គ ឺជា ក្ុម អ្នក ប្ ើប្្ស់ ទឹក យកទឹក ដើម្បី  
ស្្ច ស្ព ដ្ល ប្មូលធន ធាន បច្ច្ក ទ្ស  ហិរញ្ញវត្ថុ សមា្ភ្រៈ   និង 
ធនធាន មនុស្ស សម្្ប់ប្តិបត្តិការ និងថ្ រក្សាប្ព័ន្ធ ទឹក សម្្ប់ 
ផលប្យោជន៍ របស់ ខ្លួន ទៅ វិញ ទៅមក។ ពួក គ្ ប្តិបត្តិ តាម កម្ិត 
មូលដ្ឋ្ន ដ្លបាន កំណត់  ដ្ល មាន ការចូល រួម ពី ថ្្ក់ ក្្ម ជាមួយ 
នឹង សា្ថ្ប័ន មិនស្វ្ង រក ប្្ក់ ចំណ្ញ។ សមាជិក ាព  ត្ូវ ផ្អ្ក លើ 
កិច្ចសន្យា និង កិច្ច ព្មព្ៀង រវាង សមាជិក សមាគម។ សមាគម 
ាំងន្ះ ដើរ តួនាទី យ៉្ង សំខន់ នៅ ក្នុង ការ ប្ ើវិធី សាស្ដ ្រួមគា្ ្ក្នងុ ការ 
គ្ប់គ្ង ទឹក មានរចនា សម្ពន័្ធ អភិបាល កិច្ច តាម ប្ប វិមជ្ឈការ ពហុវិស័យ 
និង ពហុជំនាញ។

ការ រួម ចំណ្ក 
ាព ធន ់នឹង 
 អា កាស ធាត ុ

សមាគម អ្នកប្ើ ប្្ស ទឹ់ក ធ្វើ ឱ្យ ប្សើរ ឡើង នូវ លទ្ធាព ទទួល បាន 
ទឹក សម្្ប ់ ស្្ច ស្ព តាម រយៈ ការ ថ្ រក្សា និង ជួស ជុល ប្ាយរង 
(ទទួល បាន  ការ បង់ ថ្ល ស្មា ជិកាព) និង តាម រយៈ ការ បង្កើត ច្បាប់ សម្្ប់ 
ការ ប្ង ច្ក ទឹក នៅ ក្នងុ សហគមន៍។ តាម រយៈ ការ លើកកម្ពស់ ការ គ្ប់ 
គ្ង ទឹក នៅ សហគមន៍ មូលដ្ឋន្ ពួក គ្ ជួយ សមួ្ល ឱ្យ មាន សមាព 
ក្នងុកា រ ច្កចាយ ក្នងុ ដំាក់ កាល  ដ្ល មិន មាន ទឹក គ្ប់ គ្្ន់។

ការកបជុំកបចាំខខរបស់សមាគម 
អ្នកពកបើកបាស់ទឹក

ការកបជុំរបស់សមាគមអ្នកពកបើកបាស់ទឹក 
ពៅកម្ពុជា
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គុណប្ យោជន៍ ដ្ន កំណត់

 ¾ អាច ដើរ តួនាទី យ៉្ង សំខន ់ក្នុង ការ ផ្ល្ស់ 
ប្តូរ ពី ការ គ្ប់ គ្ង នៅ ថ្្ក់ កា្ដ្ល លើ 
ធន ធាន ធម្មជាតិ ទៅ ជា ការ គ្ប ់គ្ង នៅ 
មូលដ្ឋ្ន វិញ

 ¾ មាន សារៈ សំខន់ ជា ពិស្ស សម្្ប់ 
កិច្ច ខិតខំ ក្នុង ការ បន្សាំុ ការ ប្្ប្ួល 
អាកាសធាតុ  ដោយ ការ ត្ួត ពិនិត្យ 
ធនធាន ធម្មជាតិ នៅ មូល ដ្ឋ្ន ការ ធ្វើឱ្យ 
ប្ សើរ ឡើង នូវ ហ្ដ្ឋ ្រចនា សម្ព័ន្ធ (ដូច 
ជា ប្ាយ និង ប្ ព័ន្ធ ធារា សាស្ត )្ និង 
ការ ចូល រួម ជា សា ធារ ណៈ ក្នុង ការ ធ្វ ើ 
ស្ចក្តី សម្្ច ចិត្ត ប្កប ដោយ ទំនុក 
ចិត្ត និង មាន សមធម ៌ក្នុង ការ ប្ង ច្ក 
ការ ផ្គត់ ផ្គង់ទឹក

 ¾ បង្កើន ផលិត ាព កសិកម្ម  និង ឱកាស រក 
ប្្ក់ ចំណូល តាម រយៈ ការ គាំ ទ្ ដល់ ការ 
ធ្វ ើពិ ពិធកម្ម ការ ចិញ្ចឹម ជី វិត   និង ការ លើក 
កម្ពស់ ហ្ដ្ឋ ្រចនា សម្ព័ន្ធ គ្ប ់គ្ង ទឹក ។

 ¾ អាច មាន ការ លំបាក ប្សិន បើ 
តំបន់ ប្តិ បត្តិ ការ គឺ មិន សុី គា្្ នឹង 
ព្ំ ដ្ន ធារា សាស្ត្

 ¾ អាច បង្កើន ជម្ល្ះ រវាង អ្នក 
ប្ើប្្ស់ ទឹក ដ្ល សមាជិក 
ាព របស់ ខ្លួន ផ្អ្ក លើ ព្ំ ដ្ន 
សហគមន ៍ដ្ល មាន ស្្ប់ 
ជាង ការ ជ្ើស រីស តំាង អ្នក 
ប្ើប្្ស់ ទឹក ាំង អស់ នៅ ក្នុង 
ប្ព័ន្ធ ជាក់ លាក់។

ប្ភព

https://www.scribd.com/document/262531075/NEP-PDA-Demonstrating-Enhanced-
Productivity-of-Irrigated-Agriculture-System-through-Multifunctional-Water-Users-
Associations-Midterm-Report

http://www.iwmi.cgiar.org/regional-content/central_asia/pdf/wua_eng.pdf

http://www.thewaterchannel.tv/thewaterblog/147-on-water

http://www.nationalwatermission.gov.in/?q=node/69

http://www.sustainablecambodia.org/cambodia/

http://pdao-cambodia.org/gallery.php



មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង



83

មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង

គ. ករណដី េកិសា
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១០. ចេេំងផ្លូវទឹក និងឆ្នេរសមុទេ

១០.១  ការសា្តេរឡើងវិញចេេំងទន្លេ ៅទីកេុង NASHVILLE  

           (សហរដ្ឋអាមេរិក)

ប្ភ្ទ ការ គ្ប់គ្ង ការ ហូរច្្ះ  ការ ការារ ច្្ំងទន្ល ្ ការ ការារ ច្្ំងផ្លូវ 
ទឹក

បញ្ហ្ កំាត ់ច្្ំង មួយ ប្វ្ង ប្ហ្ល ១ មា៉្យល៍ ន្ទន្ល្ Cumberland 
នៅ តាម បណ្ដ្យ ផ្លូវ ដ្ល សំបូរ ដោយ រុក្ខជជាតិ នៅ សួន  Shelby 
(Nashville, Tennessee) បាន ទទួល រង នូវ ការ ហូរ ខួង និង បាក់ ច្្ំង 
យ៉្ង ធ្ងន់ ធ្ងរ ។ ជើង ទ្របាន កា្ល្យ ទៅ ជា ចោត ខ្ល្ំង  ហើយ ហូរ ច្្ះ 
យ៉្ង ធ្ងន ់ធ្ងរ  ដោយ សារ ដើម ឈើ ដួល រលំ ហើយ ធា្ល្ក់ ចូល ទៅ ក្នុង  
ទន្ល ្។ ឆ្ន្រ សមុទ្ ប្វ្ង ាំង ១ មា៉្យល៍ ត្ូវ បាន ហូរ ច្្ះ  ហើយ ជើង 
ទ្រ មាន សា្ឋ្ន ស្ទើរ ត ្ឈរ ត្ង់។ ដោយ សារ ទី តាំង ប្ប ន្ះ ហើយ 
ទើប គ្ឿងចក្ មិន អាច ចូល ទៅ ដល ់ទី នោះ បាន។

ដំណះស្្យ C125BN ជា ទ្ នាប ់សម្្ប ់គ្ប ់គ្ង ការ ហូរ ច្្ះ បណ្ដ្ះអាសន្ន 
ដ្ល មាន សមាស ធាតុ ជីវ មា៉្ស ចម្ុះ រួម ាំង សំាញ់ សរ ស្ដូង 
១00%  ា្ជ្្ប់ ជា មួយ ខ្ស ្អំបោះ ដ្ល មាន ជីវ មា៉្ស ចម្ុះ ប្វ្ង ១,៥ 
អុីញ នៅ ចំ កា្ដ្ល ចនោ្ល្ះ សំាញ់ ក្ ៅ ាំង ពីរ  ដ្ល ត្ូវ បាន 
ប្ើ ា្ជ្្ប ់ជា មួយ របាំង ស្នឹង រុក្ខជ ជាតិ រស់ បាច់ រុក ្ខជជាតិ រស ់ ប្ ដឹស  និង ដំ 
រុក្ខជជាតិ។
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លទ្ធផល

 ¾ រុក្ខជជាតិ និង ស្្ បាន កា្ល្យ ជា ដំាំ ដុះ លូត លាស់ យ៉្ង ល្អ ក្នុង រយៈ ព្ល បីខ្

 ¾ ផ្តល់ ការ គ្ប ដណ្តប់ បាន ា្ល្ម ៗ  ចំពោះ ដី  និង ការ ារ ការ ហូរ ច្្ះ ចំពោះ ច្្ំង 

 ¾ ការដំរុក្ខជជាតិ និងស្្ ទប់ទល់នឹង ការ ខូច ខត ទ្ង់ទ្្យ  ខង ក្្ ហើយ មិន 
បា្ដ្ល ឱ្យ រុក្ខជជាតិ ងប់ ឡើយ

 ¾ បង្កើនសោភ័ណាព និង លក្ខជណៈ ធម្មជាតិ សម្្ប់ តំបន់ ន្ះ 

 ¾ ផ្តល ់ការ គ្ប់គ្ង ខ្ពស់ ចំពោះ ការ ហូរច្្ះ សម្្ប់ ផ្ន្ក ន្ ទន្ល ្Cumberland ន្ះ 
និងរក្សាសំណើមបានល្អនៅលើផ្ទ្ដី សម្្ប់រុក្ខជជាតិលូតលាស់បានឆប់ រហ័ស។

ប្ភព

http://www.tensarnagreen.com/FileDownload.ashx?id=%7B902D78A6-44B9-4989-
9FE5-F3E993284C45%7D

http://www.salixrw.com/product/eronet-c125-photodegradable-blanket/
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១០.២ ស្ថិរភាពចេេំងផ្លូវទឹកៅ NEW HAMPSHIRE (អាមេរិក)

ប្ភ្ទ ការ គ្ប់គ្ង ការ ហូរ ច្្ះ ការ ការ ារ ច្្ំង ទន្ល្ និង ការ ការ ារច្្ំង 
ផ្លូវ ទឹក

បញ្ហ្ ទឹករលក  ដោយ សារ ការ បើក បរ របស់ ទូក  កា ណូត  ដ្ល បាន ឆ្លងកាត់  
បា្ដ្ល ឱ្យ មាន អស្ថិរ ាព ដល់ ច្្ំង  នៅ ទន្ល្ Merrimack ក្នុង រដ្ឋ 
New Hampshire សហរដ្ឋអាម្រិក។ ទឹក រលក បាន ធ្វ ើឱ្យ ខូច ខត 
ដី ជើង ទ្រ ផ្ន្កខង ក្្ម ដោយ សារ ការ ហូរ ច្្ះ និង ការ ហូរ ដច់។ 
ធនធាន នៅ តាម បណ្ដ្យ ទន្ល្ ត្ូវ បាន បាត់ បង់ ដោយ សារ ទឹក ជំនន់  
ទឹកកក  និង ការ បាក់ រលំ ដើម ឈើ ធំៗ។ ការ អន្តរាគមន៍ ដើម្បី ឱ្យ មាន 
ស្ថិរាព (ជា ពិស្ស ជញ្ជ្្ំង ធ្វើអំពី ប្តុង) ធ្វើ ឱ្យ ទឹក ហូរ ត្ង់ ឆ្ព្ះ 
ទៅ ខ្ស្ ទឹក ខង ក្្ម ដ្ល ធ្វើ ឱ្យ មាន ស្ថិរ ាព តាម បណ្ដ្យ ច្្ំង 
ទន្ល្ បន្ថ្ម ទៀត។

ដំណះស្្យ បច្ច្កទ្ស ដំ រុក្ខជជាតិ ក្នុង កន្្តក សំាញ់ លួស ត្ូវ បាន ជ្ើស រីស 
យក មក ប្ើ  ដើម្បី ឱ្យ ច្្ំង ទន្ល្ មាន ស្ថ្រាព។ កន្្តកសំ ាញ់ លួស 
ប្តង  ជា កន្្តក សំ ាញ់ រាង ចតុកោណ  មាន លក្ខជណៈបរិសា្ថ្ន ល្អ 
ដ្ល ជា ប្ភ្ទ កន្្តក មាន រាង ជា សុីាំង ត្ូវ បាន ជ្ើសរីសយក 
មក ប្ើ។ កន្្តក សំាញ់ នីមួយៗ រៀប ជា ជួរ ដោយ ក្្ល សំាញ់ 
ស្កី ដូង ទម្ងន់ ៩០០ ក្្ម ក្នុង មួយ ម៉្ត្ ការ្។ គ្ឿងបង្គុំ របស់កន្្តក 
សំ ាញ ់លួស ដ្ល មាន ប្លោះ (៣០% ទៅ ៤០%) ត្ូវ បាន លុប 
បំព្ញ ដោយ ដី។ ដើម្បី រក្សា ស្ ាប់ ដី នៅ ក្នុង កម្្ល ន្ះ សម្្ប់ 
រុក្ខជជាតិ គ្ ត្ូវ ប្ ើកន្ត្ក សំាញ់ លួស រុំព័ទ្ធ ជា មួយ ស្ាប់ ក្្ស់ៗ 
ន្ កម្្ល សំាញ់ ស្កី ដូង។ ចនោ្ល្ះ ជួរ ដ្ក នីមួយ ៗ  រុក្ខជជាតិនិង 
ចុល្លពឹ្ក្ស  តូ្វ បាន គ្ ដ នំៅ ចនោ្លះ្ ពី គ្ា ប្្មាណ ៣០ស ង់ទីម្៉ត្។
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លទ្ធផល

 ¾ ដី ដ្ល ហូរ ច្្ះ ត្ូវ បាន កាត់ បន្ថយ ជាអប្បបរមា ហើយសំណើមរបស់ដីត្ូវ 
បានរក្សាទុក។ បនា្ទ្ប់ ពី ដុះ លូត លាស់ បាន មួយ រដូវ កាល  រុក្ខជ ជាតិ ត្ូវបាន 
លូតលាស ់ឡើងវិញ យ៉្ងល្អ ជា ទូ ទៅ នៅ កន្ល្ង ដ្ល បាន ដ ំវា

 ¾ រុក្ខជជាតិ ក្នុង កន្្តក សំាញ់ លួស រួមបញ្ចូលគា្្ជាមួយកម្្លសំាញ់
ស្កីដូងក្្ស់ៗ ទប់ទៅ នឹង ការ ហូរច្្ះបានក្នុងរយៈព្លពី៣ ទៅ៥ឆ្្ំ 
មុនព្លល្ចច្ញការសឹករ្ចរិល ន្ កម្្ល សំាញ់ ស្កីដូង

 ¾ តម្ូវការជួសជុល ឬតាមដនពិនិត្យ ជាការចាំបាច់

 ¾ មា្ច្ស់ដីដ្លរស់នៅតាមដងទន្ល្ មានច្្ំងទន្ល្ប្កបដោយស្ថិរាព។

ប្ភព

http://directives.sc.egov.usda.gov/OpenNonWebContent.aspx?content=17794.wba

http://www.interempresas.net/Mineria/Articulos/151544-Tecnicas-y-experiencias-en-
bioingenieria-empleando-productos-derivados-del-acero.html
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១០.៣ ការការពារចេេំងទន្លេ ៅភូមិ KIM NGOC (វៀតណាម)

ប្ភ្ទ ទំនប់ សា្ទ្ក់ទឹក ការគ្ប់គ្ងការហូរច្្ះ ការប្ើប្្ស់ និង ការ 
គ្ប់គ្ង ទឹក

បញ្ហ្ នៅ ភូមិKim Ngoc ក្នងុ ប្ទ្ស វៀត ាម មាន ទន្ល ្មួយ ឈ្្ះ 
Ta Trach ទឹក ទន្ល ប្ាន ឡើង ដល់ កម្ពស់ ២ ម្៉ត្ តាម បា្ដយ្ ផ្លវូ 
សហគមន៍ ជា រៀង រាល់ ឆំ្្។ ទឹក ទន្ល ្បាន ហូរ ច្្ះ ប្វ្ង ៣០០ម្៉ត្  
តាម បណ្ដយ្ ចំ្្ង ទន្ល ្ក្នងុ អំឡុង ទឹក ជំនន ន់ា ឆំ្្២០០៧  ហើយបាន 
ច្្ះ ដច់ ដី រហូត ដល់ ជាង ១៥ ម្៉ត្  ក្នងុ រយៈ ព្ល ៣ ឆំ្្ ក្្យ មក 
ទៀត។ អ្នក សុ្ក បាន រាយ ការណ៍ ថ ការ ហូរ ច្្ះ បន្ថម្ ទៀត នៅ ឆំ្្ 
២០០៩  បា្ដល្ មក ពី ព្យុះ ទី ហ្វងុ ក្នសាា ដ្ល បង្ក ការ ខូច ខត 
ផ្ទះ ១២០ ខ្នង និង ផ្លវូ សហគមន៍។

ដំណះស្្យ រុក្ខជ ជាតិ ក្នុង កន្្តក សំ ាញ់  ធ្វើ ពី ឫស្សី រួម ជា មួយ ជញ្ជ្្ំង គ្ីប រុក្ខជជាតិ 
(ឫស្ស)ី ត្ូវ បាន គ្ យក ទៅ ប្ ើប្្ស ់ ដក់ ការ ារ ច្្ំង ទន្ល ្ឱ្យ មាន 
ប្សិទ្ធ ា ព  ។ ថ្មតម្្ ប និង ស្ ្នៅ លើ មាត់ ច្្ំង ទន្ល ្ផ្ន្ក ខង លើ 
ត្ូវ បាន ប្ ើប្្ស ់ដើម្បី ការ ារ ការ ហូរ ច្្ះ ដី។ គ្ប់ សមា្ភ្រៈ ាំង អស ់
 មាន នៅ មូល ដ្ឋ្ន  ហើយ កម្មករនៅ  ក្នុង ស្ុក  បាន ចង ក្ង ធ្វើ ឫស្សី 
កន្្តក សំាញ់។



90

មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង

លទ្ធផល

 ¾ ការ ហូរ ច្្ះ ច្្ំង ទន្ល ្ត្ូវ បាន ការារ ហើយ លក្ខជ ខណ្ឌ ន្ ទឹក ហូរ បាន ប្តូរ ពី ការ 
ហូរ ច្្ះ ទៅ ជា ការ កក ដី វិញ 

 ¾ កំណើន ដី ល្បាប ់ និងឧបករណ ៍ការារ ការ ហូរច្្ះ បាន ការារ ទឹក ជំនន់ ពីការ ហូរ 
ច្្ះ បន្ថ្ម ទៀត ដល់ ច្្ំង ទន្ល្

 ¾ ច្្ំង ទន្ល្ បានកើន ដី ល្បាប់ កម្ពស់ 0,៣ម៉្ត្ បន្ថ្ម ទៀត ក្នុង រយៈ ព្ល៤ឆ្្ំ ចាប់ 
តាំងពីសាងសង់រួច

 ¾ រុក្ខជជាតិ តាម ប្ប ធម្មជាតិ បាន ដុះលូត លាស់ យ៉្ងល្អ ហើយ អ្នក ភូមិ ក៏បាន ដំ បន្ល្  
នៅ លើ ដី ថ្មី ដ្ល មាន សុវត្ថិាព នោះ

 ¾ ទឹកជំនន់បានបន្ថយល្បឿន ដោយបានការារបាតក្្មទន្ល្ ធ្វើ ឱ្យ ជម្្ ទឹក 
កាន ់ត្ រាក់។

ប្ភព

http://www.tensarnagreen.com/FileDownload.ashx?id=%7B902D78A6-44B9-4989-
9FE5-F3E993284C45%7D

http://www.salixrw.com/product/eronet-c125-photodegradable-blanket/
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១០.៤ ការការពារចេេំងទន្លេ ៅខេត្តBAC KAN និងSON LA   
          (វៀតណាម)

ប្ភ្ទ ការ គ្ប់ គ្ង ការហូរ ច្្ះ  ការ ការ ារ ច្្ំង ទន្ល ្ និង ការ ការារ ច្្ំង 
ផ្លូវ ទឹក

បញ្ហ្ ផ្នក្ មួយន្ គម្្ង  ដ្ល គំា ទ្ ដោយ ធនាគារ ADB  ឈ្្ះ ថ “លើក 
កម្ពស់ ហ្ដ្ឋ រ្ចនា សម្ពន័្ធ ជនបទ ដ្ល ធន់ នឹង អាកាស ធាតុនៅ ាគ 
ខង ជើង វៀតាម” ចំ្្ង ទន្ល មួ្យ កន្លង្  នៅ ឃុ Tំhanh Mai ខ្ត្ត 
Bac Kan និង មួយ កន្លង្ ទៀត នៅ ឃំុThom Mon និង Chieng Ly 
ខ្ត្តSon La តូ្វ បាន ជ្ើស រីស ធ្វើ ជា កន្លង្ បង្ហញ្ អំ ពី តម្ល ា្ប ដ្ល 
ជា វិធាន ការ អាច អនុវត្ត  បានយ្៉ង ងយ  ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ាព ងយ  រង 
គ្្ះ ដល់ ហ្ដ្ឋ រ្ចនា សម្ពន័្ធ ជន បទ  ទៅ នឹង ពឹ្ត្តកិារណ៍អាកាស ធាតុ 
ធ្ងន់ ធ្ងរ។  ការ ដ្ឋន្ មួយ នៅ ខ្ត ្តBac Kan ការ ហូរ ច្្ះ ខ្ល្ងំ  និង ការ 
ហូរ ខួង នៅ បាត ទន្ល  ្ អំឡុង ព្ល មាន ពឹ្ត្តកិារណ៍ ទឹក ជំនន់ កំពុង គំរាម 
កំហ្ង  ដល់ ហ្ដ្ឋ ្រចនា សម្ពន័្ធ សហគមន៍  (ផ្លវូ រថយន្ត ច្ញ ចូល)។ 
ភ្លៀង ធា្លក់្ ខ្ល្ងំ ជា រៀង រាល់ឆំ្្ បាន បា្ដល្ ឱ្យ មាន ទឹក ជំនន គំ់ហុក  
ដ្ល មាន ធារទឹក ៣០០ ម៣/វិនាទី ឬ ច្ើន ជាង ន្ះ និង បា្ដល្ ឱ្យ 
ចំ្្ង ទន្ល ហូ្រច្្ះ។ កន្លង្ មួយ នៅ ខ្ត្ត Son La ក៏ ងយ ទទួល រង 
ការ ហូរ ច្្ះ  ដល់ ចំ្្ង ទន្ល ្ផង ដ្រ ក្នងុ អំឡុង ព្ល មាន ទឹក ជំនន់ ធ្វើ 
ឱ្យ ខូច ខត ដល់ ដី ស្ ចំ្ការ  និង ផ្ទះ សម្ប្ង ដ្លស្ថតិ នៅ ជាប់ ៗ  គ្្ា។

ដំណះស្្យ បច្ច្កទ្ស ជីវវិស្វកម្ម ជា ច្ើន ប្ប ត្ូវ បាន យក មក ប្ើប្្ស់ ដើម្បី 
ការ ារ ច្្ំង ទន្ល្។ បច្ច្ក វិទ្យា ាំង នោះ រួមមាន ៖ ថ្មតម្ៀប ដំ 
រុក្ខជជាតិ សម្្ប់ ការ ារ បាត ក្្ម  កន្្តក សំាញ់ រុក្ខជ ជាតិ ស្ាប់   
សំាញ់  បង្គ្ល រុក្ខជជាតិ រស ់ របង រុក្ខជ ជាតិ រស់  បាច  ់ រុក្ខជ ជាតិ រស់  និង 
ស្ ្វិទី វឺដំ ជា ជួរ  សម្្ប់ ការារ ច្្ំង ។ រុក្ខជ ជាតិ ដ្ល មាន ប្ភព ពី 
ធម្ម ជាត ិ ដូច ជា ចុល្លព្ឹក្ស ដុះ លើ ទឹក  ចុល្ល ព្ឹក្ស ស្លឹក លឿង  ចុល្លព្ឹក្ស 
ពីឥា្ឌ្ និង ដើម លា្វ ្ឬស រយោង ត្ូវ បាន យក មក ប្ ើប្្ស ់។
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លទ្ធផល

 ¾ គ្ប ដណ្តប់ ដោយ រុក្ខជ ជាតិ ខ្ពស់ ៗ  ជា ច្ើន  ដោយ មិន ធ្វើ ឱ្យ ខូច ខត ផ្ទ ្ដី

 ¾ ច្្ំង ទន្ល ្ត្ូវ បាន ការ ារ  ដោយ មិន ធ្វើ ឱ្យ ហូរ ច្្ះ  ឬ ខូច ខត ដល់ ជើង ទ្រ 

 ¾ កំាត ់ខ្លះ ទុក ជា បទ ពិសោធ ដល់ ការ ហូរច្្ះជើងទ្រ ឬបាតក្្ម

 ¾ ប្ើប្្ស់សមា្ភ្រៈក្នុងមូលដ្ឋ្ន មានតម្ល្ាប ដ្ល ជួយ កាត់ បន្ថយ ការ ចំាយ

 ¾ បន្ថ្មឱកាសការងរសម្្ប់អ្នកស្ុកក្នុងតំបន់។

ប្ភព

http://icem.com.au/portfolio-items/vietnam-resilience/
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១០.៥ ខឿនថ្មៅសា្ពេនតាតេ (កម្ពុជជា)

ប្ភ្ទ ការគ្ប់គ្ងការហូរច្្ះ

បញ្ហ្ ទម្ ក្បាល សា្ព្ន តា ត្ នៅ ខ្ត្ដ កោះ កុង  ក្នុង ប្ ទ្ស កម្ពុជា និង ច្្ំង 
ជិត ប្ាយ  ដ្ល បាន សាង សង់ ដើម្បីបង្ហូរទឹកភ្លៀង ត្ូវ បាន រង 
ផល ប៉ះ ាល់ ដោយ សារ ការ ហូរ ច្្ះ  បា្ដ្ល មក ពី រំហូរ ទឹក ភ្លៀង។

ដំណះស្្យ បច្ចក្ ទ្ស រៀប ខឿន ថ ្មតូ្វ បាន ប្ ើប្្ស់ ដើម្បី ការ ារ ទម្ ក្បាល 
សា្ពន្  និង ចំ្្ង ប្ ាយ ពី ការ ហូរ ច្្ះ។ ការ សាង សង់ បាន ប្ើប្្ស់ 
ពលកម្ម ក្នងុ មូល ដ្ឋន្  និង សមា្ភរ្ៈ ដ្ល ជា ធនធាន ក្នងុ សុ្ក។ ខឿន ថ្ម 
បាន សា្ថប្នា ឡើង  ដោយ មិន ប្ើ បាយ អរ សម្្ប់ ា្ជ្ប់្ ថ្ម មួយ ទៅ មួយ 
ឡើយ  ហើយ ជៀស វាង ការប្ ើវិធីសាស្ត ្ដ្ល មាន ថ្លដ្ើម ខ្ពស់  បើ 
ប្ៀប ធៀប ការ ប្ើ ប្្ស់ សីុម៉ងត៍  និង សរស្ ដ្ក។ ខឿន ថ្ម គឺ ជា 
វិធានការ មួយ  ដ្ល អាច ថ្ ា បំាន យ្៉ង ងយ សួ្ល  និង គ្ប់ គ្ង  បាន 
ដោយ អាជ្្ាធរ មូលដ្ឋន្  ដោយ មិន ចំា បាច់ មាន ការ វិនិយោគ បន្ថម្ ា 
មួយ ឡើយ។ ដោយ សារ ត្ ស្ាប់ ខង ក្្ម គឺ ជា ដី វា ងយ នឹង 
អនុញ្ញត្ ឱ្យ រុក្ខជជា តិ  ដុះ លូត លាស់ បាន ឡើងវិញ ជា លក្ខជណធម្មជាតិ។ 
វិធី សាស្្ត ជីវ -វិស្វកម្ម  ដ្លប្ើ រុក្ខជ ជាតិ  ធ្វ ើ ជា ផ្នក្ មួយ ន្ សំណង់ (ការ 
ដ រុំក្ខជជាតិ ធ្វ ើជាខឿន) ប្សើរ ជាង ពឹង ផ្អក្លើ ដំណើរ ការ យឺតយ្៉វ ន្ 
ការ លូតលាស់ ឡើងវិញ ប្ប ធម្មជាតិ របស់ រុក្ខជ ជាតិ នឹង ផ្តល ឱ់កាស ថ្ម 
ទៀត សម្្ប់ ការ ដំ រុក្ខជជាតិ ដ្ល មាន លក្ខជណៈ ចមុ្ះ។
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លទ្ធផល

 ¾ ដើរតួនាទីជាជញ្ជ្្ំងទប់ដី ដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ិតប្ឈម ន្ជម្្ល របស់ 
ទម្ក្បាលសា្ព្ន ទៅនឹងផលប៉ះាល់របស់ទឹក

 ¾ ជួយរក្សាទប់ដី និងបង្ហូរទឹកពីប្ាយ

 ¾ វិធីសាស្ត្ដ្លមានតម្ល្ ថោក ជាងការប្ើប្្ស់សុីម៉ង់ត៍ ឬសរស្ដ្ក ដ្ល ប្ើ 
សមា្ភ្រៈ ក្នុងមូលដ្ឋ្ន និងពលកម្មក្នុងស្ុក

 ¾ ការថ្ាំជាបន្តបនា្ទ្ប់ អាចធ្វើបានដោយសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋ្ន

 ¾ រុក្ខជជាតិដ្លដុះតាមប្បធម្មជាតិ គឺដុះយឺតយ៉្វ

 ¾ ជាការងរដ្លប្ើប្្ស់ កមា្ល្ំងពលកម្ម។

ប្ភព

http://icem.com.au/portfolio-items/mainstreaming-climate-resilience-into-
development-planning/
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១១. េ្ថរិភាពសជើងសទ្រ្្ល់

១១.១ ស្ថិរភាពផ្លូវជាតិ ៅHO CHI MINH HIGHWAY (វៀតណាម)

ប្ភ្ទ ការ គ្ប ់គ្ង ការ ហូរ ច្្ះ ស្ថិរ ាព ជើង ទ្រ ថ្នល់

បញ្ហ្ វិធានការ តាម ប្ប ធម្មតា  មាន តម្ល្ ថោក ដ្ល បាន ប្ើ នៅតាម 
បណ្ដ្យ ផ្លូវ ជាតិ ហូជីមិញ  ប្វ្ង ជាង ២,០០០ គីឡូម៉្ត្  នៅ ក្នុង 
ប្ទ្ស  វៀត ាម បាន បរាជ័យ ក្នុង ការ គ្ប់គ្ង ការ ហូរច្្ះ និង 
ការ រអិល បាក់ដី។

ដំណះស្្យ នៅ ឆ្្ំ២០០៣ ក្សួងដឹក ជញ្ជូន វៀត ាម បាន អនុញ្ញ្ត ឱ្យ 
ប្ើប្្ស ់ប្ភ្ទ ស្្ វិទីវឺ ដើម្បី ធ្វើ ឱ្យ មាន ស្ថិរាព ទៅ លើ ទី ជម្្ល 
តាម បណ្ដ្យ ផ្លូវ ជាតិ ហូជីមិញ រាប់រយ គីឡូម៉្ត្ រួមាំង កំាត់ផ្លូវ 
ថ្មីៗ និង នៅ តាម ជម្្ល ដ្ល រង ការ ហូរច្្ះ ន្ កំាត់ ផ្លូវ ាំង 
មូល (ផ្លូវ ជាតិ និង ផ្លូវ ខ្ត្ត ផ្ស្ងៗ ទៀត នៅ ក្នុង ខ្ត្ត Quang Ninh, 

Da Nang, និង Khanh Hoa)។
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លទ្ធផល

 ¾ ផ្តល់ការគ្ប់គ្ងការហូរច្្ះដ៏មានប្សិទ្ធាព ទៅលើជម្្លដ្លចោត ខ្ល្ំង 
សា្ទ្ក់ដីល្បាប់ និង រំហូរទឹក

 ¾ ការារជម្្លដោយសារភ្លៀងធា្ល្ក់ខ្ល្ំង (២,០០០មម ក្នុងមួយឆ្្)ំ រួមាំង 
ព្ឹត្តិការណ៍អាកាស ធាតុ ធ្ងន់ធ្ងរ ក្្មលក្ខជខណ្ឌព្យុះទីហ្វុង

 ¾ ផ្តល់មីក្ូអាកាសធាតុ ដ្លអនុញ្ញ្តឱ្យរុក្ខជជាតិដុះលូតលាស់តាមធម្ម ជាតិ និង 
ជំនួស ដោយ ស្្ វិទីវឺ  ដ្លកាលពីឆ្្ំ២០១៤ មានត្ប្ភ្ទស្្វិទីវឺ តិច តួច 
ប៉ុណ្ណ្ះដុះនៅផ្ន្កមួយចំនួន។ នៅ កន្ល្ង ដ្ល មិន មាន ដុះ ប្ភ្ទ រុក្ខជជាតិ ក្នុង 
តំបន់ ប្ភ្ទ ស្្វិទីវឺ បាន បន្ត ដុះ ដើម្បី ការារ ជម្្ល

 ¾ លទ្ធផលបាននៅក្នុងការកាត់បន្ថយចំាយវិនិយោគ (ប្មាណ៩០% ន្ 
ដំណះស្្យ តាម ការ ងរ វិស្វកម្ម) និងចំាយទៅលើការថ្ាំប្ចាំឆ្្ំ 
តិចតួចបំផុត

 ¾ ការខូចខត និងការរអិលបាក់ដីតិចតួចបានកើតឡើងម្តងមា្ក្ល ដ្ល បា្ដ្ល 
មកពីការគ្ប់គ្ង សត្វាហនៈ និងប្ព័ន្ធបង្ហូរទឹកមិនបានល្អ។ ប្ភ្ទ ស្្វីទីវឺ 
ធ្វើការបានល្អក្នុងការជួយកាត់ បន្ថយ ការ ខូចខត និង ទប់ សា្ក្ត់ ការហូរច្្ះ 

 ¾ ជួយរក្សាសោភ័ណាពនៅតាមតំបន់ជនបទ និងមានលក្ខជណៈធម្មជាតិនៅ 
តាមបណ្ដ្យផ្លូវថ្នល់។

ប្ភព

http://vetivernetinternational.blogspot.com/2014/05/stabilization-of-2000-km-
highway-in.html

http://www.vetiver.org/VNN_HCMH.pdf
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១១.២ ការគេប់គេងការរអិលបាក់ដី និងស្ថិរភាព (នេបា៉េល)់

ប្ភ្ទ ការគ្ប់គ្ងការហូរច្្ះ ស្ថិរាពជើងទ្រផ្លូវថ្នល់

បញ្ហ្ ផ្លវូជាត Aិrniko Highway លាត សន្ធងឹ តាម បណ្ដយ្ ជ្លង ភ្នមួំយ  
ដ្ល ងយ រង ការ ខូចខត បំផុត នៅ ប្ទ្ស ន្ប្៉ាល់។ ាគ ច្ើន អ័ក្ស 
របស់ផ្លវូ  ស្ប តាម ចំ្្ង ទន្ល B្hotekoshi, Sunkoshi និង Chak 
Khola ដ្ល ជា ប្ភព ទឹក។ ផ្លវូ ន្ះ បាន រង ផល ប៉ះ ាល់ ជា ញឹក ញាប់  
ដោយសារ គ្្ះ មហន្ត រាយ ធម្ម ជាតិមួយ ចំនួន រួម មាន  បឹង ជំនន់ទឹក 
កក នៅ ឆំ្្ ១៩៦៤ ឆំ្្១៩៨១ និង ទឹក ជំនន់ នៅ ឆំ្្ ១៩៨៧។ លទ្ធផល 
បង្ហញ្ ឱ្យ ឃើញ ព កីារ រអិល បាក ដី់ កើត ឡើង ជា ញឹកញាប់ និង ការ ហូរ 
ច្្ះ ចំ្្ង ទន្ល។្

ដំណះស្្យ វិធាន ការ ចម្ុះ ត្ូវ បាន អនុវត្ត ដើម្បី ទប់ សា្ក្ត់  គ្ប់ គ្ង ការ រអិលបាក់ 
ដី និង ស្ថិរាព ផ្លូវ ថ្នល់  រួម ាំង ការ គ្ប់ គ្ង ទឹក  ប្ព័ន្ធបង្ហូរទឹក 
វិធានការជួយ ទប់ ដល់ គ្ឿង បង្គ ំសំណង់ និងវិធាន ការ រក្សា ស្ថិរាព 
ដល់ ផ្ទ្ ផ្លូវ ។ វិធី សាស្ ្តជីវ -វិស្វកម្ម ត្ូវ បាន យក មក ប្ ើប្្ស់  ដើម្បី ធ្វើ 
ឱ្យ ផ្ទ ្ដី មាន ស្ថ្រាព។ ប្ដឹស បាច់ រុក្ខជ ជាតិ រស់ បង្គ្ល រុក្ខជជាតិ រស់ 
ផ្ទ្ំង របាំង  ការ ដ ំស្្  ការ ដំ ដើម ឈើ និង ការ បណ្តុះ គ្្ប ់ស្្ ត្ូវ 
បាន ជ្ើស រីស យក មក ប្ើប្្ស់ ក្នុង ចំណម បច្ច្ក ទ្ស ផ្ស្ង ៗ  
ទៀត។
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លទ្ធផល

 ¾ បណ្តុះរុក្ខជជាតិឡើងវិញ នៅតាមទីជម្្ល ដើម្បីការារការហូរច្្ះ និង ជម្្ល 
សិប្បនិម្មិត  ដូច្ន្ះ ការ ារ ដើម្បី ទប់ នឹង ការ រហ្ក ដី និង ការ ហូរ ច្្ះ ជា ផ្ទ្ំងៗ

 ¾ ជ្ើសរីសបច្ច្កទ្ស ដ្លផ្តល់ការការារបានយ៉្ងជោគជ័យ ទប់ទល់ នឹង 
ការរអិលបាក់ដី ក្នុង សា្ថ្ន ាព ខ្ល្ំង និងមធ្យម

 ¾ ការហូរច្្ះដោយសារទឹកភ្លៀង ត្ូវបានកាត់បន្ថយដោយសារត្ បច្ច្កទ្ស ន្ះ 
ផ្តល់ នូវ ការ សា្ទ្ក់ ទឹកភ្លៀង និងកាត់បន្ថយការជ្្ប

 ¾ អ្នករៀបចំគម្្ងធ្វើផ្លូវ ទីប្ឹក្សាបច្ច្កទ្ស និងអ្នកម៉្ការ នៅ ប្ទ្ស ន្បា៉្ល់ 
បាន ទទួល សា្គ្ល់ ថ  វិធាន ការ ជីវ វិស្វកម្ម មួយ ន្ះ  ដ្ល ជា ធាតុផ្សំ ដ៏ សំខន ់ ន្ រាល់ 
ប្ព័ន្ធ ាំង អស់ ដ្ល ធ្វើ ឱ្យ មាន ស្ថិរាព  ហើយ ត្ូវ បាន គ្ យក មក អនុវត្ត ចំពោះ ការ 
រអិល បាក ់ដី គ្ប ់ទម្ង់ ។

ប្ភព

http://lib.icimod.org/record/21570/files/c_attachment_96_792.pdf

http://www.iteconepal.com/
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 ១១.៣ ជីវវិស្វកម្មដើមេបីការពារជើងទេរផ្លូវថ្នល់ (វៀតណាម)

ប្ភ្ទ ការគ្ប់គ្ងការហូរច្្ះ ស្ថិរាពជើងទ្រផ្លូវថ្នល់

បញ្ហ្ ដោយ ផ្ន្ក មួយ ន្ គម្្ង ដ្ល គាំទ្ មូល និធិ ដោយADB “លើក 
កម្ពស់ ហ្ដ្ឋ្ រចនា សម្ព័ន្ធ ជន បទ ដ្ល ធន់នឹង អាកាស ធាតុ នៅ ាគ 
ខង ជើង វៀត ាម” ជើង ទ្រ ផ្លូវ ថ្នល់ នៅ ឃុំ Nhau Pass, ខ្ត្តThai 
Nguyen និង ឃុំ Phong Lap ខ្ត្ត Son La ត្ូវ បាន ជ្ើស រីស 
ដើម្បី បង្ហ្ញ ពីវិធាន ការ មាន តម្ល្ ាប និង វិធាន ការ  ដ្ល អាច អនុវត្ត 
បាន យ៉្ង ងយ ស្ួល ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ាព ងយ រង គ្្ះ ដល់ ហ្ដ្ឋ្ 
រចនា សម្ព័ន្ធ ជនបទ  ទៅ នឹង ព្ឹត្តិការណ៍ អាកាស ធាត ុធ្ងន់ធ្ងរ។ ការ 
ដ្ឋ្ន នៅ ខ្ត្ត  Thai Nguyen  ជើង ទ្រ ផ្លូវ ថ្នល់ ាំង ពីរ ផ្ន្ក ាំង ផ្ន្ក 
កាត់ ច្ញ និង ផ្ន្ក លប់ បំព្ញ វិញ ជា បទពិសោធ បាន ហូរ ច្្ះ  
ដ្ល ត្ូវ ការ ធ្វ ើឱ្យ មាន ស្ថិរាព និង ការ ារ ការ ហូរ ច្្ះ។ នៅ រដូវ 
វស្សា  ភ្លៀង ធា្ល្ក់ ខ្ល្ំង  រួម ផ្សំ ជាមួយ នឹង ផ្ទ្ រង ទឹក ភ្លៀងចោ ត ជ្្ ផង  
បង្ក ឱ្យ មាន ទឹក ជំនន់ យ៉្ង គំហុក  និង ការ រអិល បាក ់ដ ី ដ្ល ជា ហ្តុ 
ប៉ះាល់ ដល់ ប្ជាពលរដ្ឋ  នៅ ក្នងុ សហគមន ន៍ោះ។ ជើងទរ្ ថ្នល់ ផ្នក្ 
កាត់ ច្ញ  នៅ ខ្ត្ត Son La ក ៏ងយ ទទួល រង ការ ហូរ ច្្ះ ទៅ លើ ផ្ទ្ 
ថ្នល់ និង ការ រអិល បាក ់ដី ដោយ សារ ភ្លៀង ធា្ល្ក់ ខ្ល្ំង ដ្ល បង្ក ឱ្យ មាន 
ទឹក ជំនន់ យ៉្ង គំហុក។ 

ដំណះស្្យ វិធាន ការ រួម បញ្ចូល គា្ ្ន ្បច្ច្ក ទ្ស ជីវវិស្វកម្ម  ត្ូវ បាន ប្ើប្្ស់  
ដើម្បី ធ្វើឱ្យ មាន ស្ថ្រ ាព ដល់ ជើង ទ្រ ថ្នល់។ បច្ច្កទ្ស  ាំង នោះ 
រួម មាន ៖ ប្ដឹស ផ្ទ្ំង របាំង ខឿនប្ភ្ទ  ស្្វិទីវ  ឺដំ ជា ជួរ  សំាញ់ 
ក្ៅ ជា មួយ ការ បណ្តុះ កូន រុក្ខជជាតិ តូច ៗ  របង រុក្ខជ ជាតិ រស់ បាច់ 
រុក្ខជជាតិ រស ់ កន្្តក សំាញ់ រុក្ខជជាតិ  ស្ ្ខ្លីៗ  និង កំាត់ ឈើ ដ្ល 
មាន នៅ ក្នុង មូល ដ្ឋ្ន។ រុក្ខជជាតិ ក្នុង មូល ដ្ឋ្ន មាន ដូច ជា ៖ ដើម 
ទន្ៀន ខ្ត្  ស្ ្ដូច កំរាល ព្ំធំទូលាយ  ស្ ្ខ ្ល្ ស្ ្លំព្ង  ត្ូវ 
បាន យក មក ប្ើប្្ស់។
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លទ្ធផល

 ¾ គ្បដណ្តប់ដោយរុក្ខជជាតិខ្ពស់ៗជាច្ើន ដោយមិនធ្វើឱ្យខូចខតផ្ទ្ដី

 ¾ ប្ើប្្ស់សមា្ភ្រៈក្នុងមូលដ្ឋ្ន មានតម្ល្ ាប ដ្ល ជួយ កាត់ បន្ថយ ការ ចំាយ

 ¾ បន្ថ្មឱកាសការងរសម្្ប់អ្នកស្ុកក្នុងតំបន់

 ¾ ជើងទ្រផ្លូវថ្នល់នៅ ខ្ត្តThai Nguyen និងខ្ត្តSon La ត្ង់ទីតាំងបង្ហ្ញ 
រហូតមកដល់ព្លន្ះមិនាន់ រងការហូរច្្ះដល់ជើងទ្រទៀតឡើយ បនា្ទ្ប់ពី
បានឆ្លងកាត់មួយរដូវវស្សារួចមក។

ប្ភព

http://icem.com.au/portfolio-items/vietnam-resilience/
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១១.៤ សា្ថេបនាផ្លូវ ថ្នល់ធន់នឹងអាកាសធាតុ (កម្ពុជជា)

ប្ភ្ទ ផ្លូវថ្នល់ធន់នឹងអាកាសធាតុ ស្ថិរាពជើងទ្រផ្លូវថ្នល់

បញ្ហ្ ផ្លូវ ខ្ត្ត ល្ខ ១៤៨៩-អា ស្ថិត នៅ ក្នុង ស្ុក មណ្ឌល សីមា៉្ ខ្ត្តកោះកុង 
ត្ូវ បាន សាង សង់ នៅ លើ វាល ទ ំនាប លិច ទឹក  ដ្ល មាន បាត គ្ឹះ ជា 
ប្ភ្ទ ដី ទន់ ជ្្យ រីឯ ផ្លូវ ទី ក្ុង ស្ថិត នៅ ក្នុង ក្ុង ស្ន មនោរម្យ  ខ្ត្ត 
មណ្ឌល គិរ ីវិញ ត្ូវ បាន សាង សង់ នៅ លើ ទី ជម្្ល ជើង ភ្ន ំ។ ភ្លៀង 
ធា្ល្ក ់ខ្ល្ំង  និង ទឹក ជំនន ់ បាន បា្ដ្ល ឱ្យ មាន ការ ហូរ ច្្ះ ទៅ លើ ជើង 
ទ្រ  ជា ញឹក ញាប់ ន្ ផ្លូវា ំង ន្ះ។ នៅ ព្ល មាន ទឹក ជោរ ខ្ល្ំង ម្តង ៗ   ទឹក 
បានហូរពីលើផ្លូវ ដ្ល នាំ ឱ្យ ទឹក សមុទ្ ជ្្ប ចូល ទៅ ក្នុង ស្ ាប់ បាត 
គ្ឹះ  និង ធ្វើ ឱ្យ ផ្លូវ ខូច ខត បន្តិច ម្តង ៗ  ។ ខ្យល់ ព្យុះ ខ្យល់ កន្្តាក់  និង 
លក្ខជ ខណ្ឌ សំណើម  បាន គំរាម កំហ្ង ដល់ ហ្ដ្ឋ្ រចនា សម្ព័ន្ធ ាំង 
ន្ះ ផង ដ្រ។

ដំណះស្្យ បច្ច្ក ទ្ស ស្ាប ់គ្ឹះ មា៉្កា ដម  ត្ូវ បាន ប្ ើប្្ស់ ដើម្បី បង្កើន 
ាពធន់ របស់ ផ្លូវ ថ្នល់ ាំងពីរន្ះ។ វិធីសាស្្តន្ះ ត្ូវ បាន ជ្ើស រីស 
យក មក ប្ ើ ព្្ះ វា អាច ទប់ទល់ នឹង អាកាស ធាតុ សើម  ផ្តល់ ាព ធន់ 
នឹង សា្ថ្ន ាព រអិល បាន ល្អ និង ងយ ស្ួល ជួស ជុល នៅ ព្ល វា ខូច 
ខត។ លើស ពី ន្ះ ទៀត ផ្ទ្ ក្្ល កៅស៊ូ ពីរ ស្ ាប់ (DBST) ត្ូវ បាន 
គ្ អនុវត្ត ដើម្បី កាត ់បន្ថយ ដំណើរ ការ អុក សុីត កម្ម ទប់ សា្ក្ត់ ទឹក ជ្្ប 
ចូល ទៅ ក្នុង ស្ ាប់ បាត គ្ឹះ  កាត ់បន្ថយ បញ្ហ ្ហូរ ច្្ះ  និង ការ ារ 
ធូលី ហុយ។
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លទ្ធផល

 ¾ គុណាពខ្ពស់ និងប្ភ្ទបាតគ្ឹះប្ើបានយូរអង្វ្ង

 ¾ កម្្លផ្ទ្ផ្លូវស្ថិតក្នុងសា្ថ្នាពល្អ បនា្ទ្ប់ពីឆ្លងកាត់រដូវវស្សាជាច្ើនរួចមក

 ¾ ថ្មសម្្ប់ធ្វើគ្ឹះ ទទួលរងការជ្្បទឹកចូលទៅក្នុងស្ាប់បាតគ្ឹះតិចតួច

 ¾ បន្ថ្មឱកាសការងរសម្្ប់អ្នកស្ុកក្នុងតំបន់

 ¾ ប្ើប្្ស់កមា្ល្ំងពលកម្ម និងចំាយព្លវ្លាច្ើន

ប្ភព

http://icem.com.au/portfolio-items/mainstreaming-climate-resilience-into-
development-planning
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១២. ការសកបើករាេ ់ន្ិងការកគប់កគងទ្ឹក

១២.១ ការបូមទឹកដោយបេើថមពលពេះអាទិតេយ ៅDADAAB  
            REFUGEE CAMP (កេនយ៉េ)

ប្ភ្ទ ការ បូម ទឹក ដោយ ប្ ើថមពល ព្ះ អាទិត្យ  ការ ប្ើ ប្្ស់ និង ការ 
គ្ប់គ្ង ទឹក

បញ្ហ្ Dadaab គឺ ជា ជំរុំ ជនភៀស ខ្លួន ដ៏ ធំ មួយ នៅ លើ ពិភព លោក  ដ្ល 
ស្ថិតនៅ  ចំងយ ៧០គីឡូម៉្ត ្ ពីប្ទ្សក្នយ៉្ ជិតព្ំ ប្ទល់ 
ប្ទ្ស សូមា៉្លី។ នៅឆំ្្២០១១ និង ឆំ្្២០១២ ជំរំុន្ះ  បានជួប 
ប្ទះ ការ ហូរ ចូល ជន ភៀស ខ្លនួ យ្៉ង ច្ើន ជា បន្ត បនា្ទប់្ មកពី ប្ទ្ស 
សូមា៉ ្លី ដោយ សារ សង្គ្្ម សុីវិល  និង គ្្ះ រាំង ស្ងួត។ ឧត្ដម 
ស្នងការ អង្គការ សហ ប្ជា ជាតិ  ទទួល បន្ទុក ជន ភៀស ខ្លួន  (UN-
HCR) ត្ង ត្ លើក ឡើង ជា និច្ច អំពី ការ ព្ួយបា រម្ភ លើ កំណើន 
ឡើង ន្ តម្ល ្ប្តិបត្តិការ  និង ការ ថ្ ាំ អណ្តូង ទឹក ដ្ល ជា ប្ភព 
ផ្តល់ ប្ភព ទឹក ត្ មួយ គត់ នៅ ក្នុង ជំរុំ ដោយ សារ ត្ ការ កើន  ឡើង 
ថ្ល ្ប្្ង ឥន្ធនៈ ក៏ ដូច ជា គ្ឿង បនា្ល្ស់  គ្ឿង មា៉្ សុីន និង បុគ្គលិក 
មើល ការ ខុស ត្ូវ មា៉្សុីន មា៉្ស៊ូត។

ដំណះស្្យ មា៉្សុីន បូម ទឹក មួយ  ក្នុង ចំ ណម មា៉ ្សុីន បូម ទឹក  ដ្ល ដំណើរ ការ 
ដោយ ប្្ង មា៉្ស៊ូត ត្ូវ បាន ជំនួស ដោយ មា៉ ្សុីន បូម ទឹក ដើរ ដោយ 
ថមពល ព្ះ អាទិត្យ LORENTZ  វិញ។ ទឹក ត្ូវ បាន បូម ច្ញ ក្នុង 
ជម្្ ១៣០ ម៉្ត្ ក្្ម ដី បញ្ចូល ទៅ ក្នុង អាង ស្តុក ទឹក ដ្ល ដក់ 
កម្កល ់នៅ កម្ពស់ ប្ មាណ ២០ ម៉្ត្  ពី លើ ដី។
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លទ្ធផល

 ¾ ទឹក ត្ូវ បាន បង្ហូរ ច្ក ចាយ ទៅ គ្ប ់កន្ល្ង  ដ្ល អនុញ្ញ្ត្ត ឱ្យ ប្ ើប្្ស ់បាន 
២៤ម៉្ង ក្នុង មួយ ថ្ង ្ ដោយ មិន ចាំ បាច ់ប្ ើមា ៉្សុីន ភ្លើង  ឬ ថម ពល ពី អាគុយ ឡើយ

 ¾ ជាលទ្ធផលគឺសន្សំសំច្ការចំាយលើប្តិបត្តិការប្មាណជា១០,០០០ 
ដុលា្ល្អាម្រិក បើប្ៀបធៀបទៅនឹងការប្ើមា៉្សុីនភ្លើង ដ្លមានសមត្ថាព
ប្ហាក់ប្ហ្លគា្្(ថ្ល្ចំាយលើប្តិបត្តិការប្ចាំឆ្្ំត្ូវបានកាត់បន្ថយ
ជាង៧០% និង ៦០% ទៅលើថ្ល្ដើម)

 ¾ បំបាត់ចោលាំងហានិភ័យ និងាពស្មុគសា្្ញក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អ្ត

 ¾ មា៉្សុីនបូមទឹកដើរដោយថមពលព្ះអាទិត្យ ផ្តល់នូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកប្កប ដោយ 
និរន្តរាព ដល់អ្នកទទួលផលរាប់ាន់នាក់នៅក្នុងជំរុំជនភៀសខ្លួន Dadaab 
នៅប្ទ្សក្នយ៉្។

ប្ភព

https://www.lorentz.de/pdf/lorentz_casestudy_dadaab_kenya_en-en.pdf

https://www.nrc.no/news/2015/january/innovation-in-dadaab/

https://ec.europa.eu/echo/blog/more-water-solar-power-dadaab-kenya_fr
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១២.២ ការបេមូលទឹកភ្លៀងពីដំបូល ៅKARNATAKA (ឥណា្ឌេ)

ប្ភ្ទ ការប្មូលទឹកភ្លៀង ការប្ើប្្ស់ និងការ គ្ប់គ្ងទឹក

បញ្ហ្ នៅ តំបន់ Karnataka (ប្ទ្ស ឥា្ឌ្) ប្ជាជន នៅ តាម តំបន ់
ជនបទ  ខ្វះ លទ្ធាព ទទួល បាន ទឹក សា្អ្ត អនាម័យ និង ពឹង ផ្អ្កាំង 
ស្ុង ទៅ លើ ទឹក ក្្ម ដ ី សម្្ប់ ទទួល ាន និង ប្ើ ប្្ស់ ក្នុង 
គ្ួសារ។ ការធា្ល្ក់ ចុះ កម្ិត ទឹក ក្្ម ដី  បាន បង្ក ជា បញ្ហ ្ដូច ជា ការ 
ថយ ចុះ គុណ ាពទឹក  ដោយ សារ ត្ វត្តមាន ន្ សារ ធាត ុហ្វ្លយអូរីត  
នីត្្ត  សារ ជាតិ ដ្ក និង អំបិល នៅ ក្នុង ទឹក ក្្ម ដី។ ដោយ មាន 
ចរន្ត អគ្គីសនី ត្ឹម ត្ ២ ទៅ ៣ ម៉្ង ក្នុង មួយ ថ្ង្ ប្ជាជន ត្ូវ ត្ តម្ង ់
ជួរ រង់ ចាំ ដង ទឹក នៅ ព្ល ដ្ល មាន ថមពល អគ្គីសនី និង រក្សា ទុក 
ទឹក សម្្ប់ ប្ើប្្ស់ នៅ ព្លក្្យ។

ដំណះស្្យ រដ្ឋ្ភ ិបាល Karnataka បាន ផ្តួច ផ្តើម កម ្មវិធី មួយ ដើម្បី សា្ដ្រ សា្ថ្ន 
ាព ខ្វះទឹក ក្នុង ភូមិ មួយ នៅ Taluk (ជា តំបន់ រដ្ឋ បាល ដ្ល កើត ឡើង 
ពី បណ្តុ ំន ្ភូមិ ជា ច្ើន) ន្ រដ្ឋ មួយ  ជា មួយ នឹង ប្ព័ន ្ធត្ង ប្មូល ទឹក 
ភ្លៀង ពី ដំបូល ផ្ទះ យ៉្ង ោច ាស់ មាន ចំនួន ២០ ខ្នង ដ្រ ។ ធុង 
ទឹក ដ្ល មាន ចំណុះ ពី២,០០០ ទៅ ២,៥០០ លីត្ ត្ូវ បាន សាង 
សង់ ឡើង  ដោយ ប្ើ ប្្ស់ សមា្ភ្រៈ ដ្ល អាច រក បាន ក្នុង មូល ដ្ឋ្ន ដូច 
ជា ដុំ ឥដ្ឋ  ដុំថ្ម ឬ ដុំ ប្តុង ចាក ់ស្្ច ។ ត្ូវ បាន គ ្ហៅ ថ ‘Thotti’ វា 
បាន បូក បន្ថ្ម ពី ខង ក្នុង និង ខង ក្្ និង មាន គម្ប បន្ទះ កម្្ល 
គ្ប ជិត ពី លើ ការ ារ មូស  ឬ សត្វ ល្អិត មិន ឱ្យ ចូល បាន ។ ទឹក ភ្លៀង ពី 
ដំបូល  ត្ូវ បាន ត្ង ទុក ដោយ ប្ើបំ ពង់ ជ័រ PVC ។ ទឹក ភ្លៀង ត្ូវ បាន 
ច្្ះ តាម រយៈ តម្ង ខ្សាច ់ ដ្ល រចនា ឡើង ដោយ ជន ជាតិ ាគ តិច 
សម្្ប ់ប្មូល ទឹក ស្តុក ទុក ក្នុង អាង។
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លទ្ធផល

 ¾ ធុងទឹក អាចប្ើបានច្ើនយ៉្ង៖ ជាធុងសម្្ប់ស្តុកទឹកទុក ដ្ល ប្មូល បាន ពី 
ទឹកភ្លៀង

 ¾ ទឹកដ្លបានប្មូលទុកអាចស្តុកបានរយៈព្លពី៥ ទៅ១៥ ថ្ង្

 ¾ ផ្តល់ាពរីករាយផ្ន្កខងចិត្តសាស្ត្ ក្នុងខណៈដ្លមានទឹកប្ើប្្ស់ គ្ប់គ្្ន់ 
នៅព្លចាំបាច់

 ¾ ផ្តល់ទឹកដល់ក្នុងផ្ទះ សន្សំសំច្ចំនួនជើង ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅដងទឹកពី អណ្តូង

 ¾ ប្ជាពលរដ្ឋ មិនចាំបាច់ឈរតម្ង់ជួរជារៀងរាល់ថ្ង្ និងមិនខ្វ្យខ្វល់ពីការ 
ខ្វះខត ទឹកប្ើប្្ស់

 ¾ ការផ្គត់ផ្គង់ ប្កបដោយចីរាពនូវទឹកប្ើប្្ស់តាមផ្ទះនៅក្នុងតំបន់ជនបទ 
Karnataka។

 
ប្ភព

ftp://ftp.solutionexchange-un.net.in/public/decn/cr/res30030701.pdf
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១៣. ការកសាងេមត្ថភាព

១៣.១  សហគមន៍កសិករបេើបេេស់ទឹកៅខេត្តព្េេវេង (កម្ពុជជា)

ប្ភ្ទ ការ កសាង សមត្ថ ាព  សា្ថ្ប័ន ាក ់ព័ន្ធ សមាគមន៍ អ្នក ប ្ើ ប្្ស់ ទឹក

បញ្ហ្ បឹង ស្ន្ហ៍ គឺ ជា បឹង ទឹក សាប ដ៏ ធំ មួយ ស្ថិត នៅ ខ្ត្ត ព្្្វ្ង ក្នុង ប្ទ្ស 
កម្ពុជា។ បឹង ន្ះ ព័ទ្ធ ជុំវិញ ដោយ ភូមិ ចំនួន ៣៤ ឃុំ ចំនួន ៦ ក្នុង ស្ុក 
ចំនួន ២ (ឃុំ ចំនួន ៤ ស្ថិត នៅ ក្នុង ស្ុក ាមរ៍ និង ឃុំ២ ទៀត ស្ថិត នៅ 
ក្នុង ស្ុក បាភ្ន)ំ ដ្ល ត្ង ត្ ប ្ើប្្ស់ ទឹក មក ពី បឹង ស្ន្ហ៍ ន្ះ។ បឹង 
ន្ះ រក្សា ទឹក បាន ព្ញ មួយ ឆ្្ំ ប៉ុន្ត ្នៅ រដូវ វស្សា ធារទឹក បឹង បាន កើន 
ឡើង  និង ថយ ចុះ នៅ រដូវ ប្្ំង។ ាព ស្មុគសា្ញ ន្ ការ គ្ប់គ្ង 
ទឹក  ដើម្បី ទ្ទ្ង់ ដល់ សហគមន៍ ជាច្ើន គឺ តម្ូវ ឱ្យ មាន ការ បង្កើត 
នូវសា្ថ្ប័ន មួយ ដើម្បី គ្ប់ គ្ង ទឹក ឱ្យ មាន ប្សិទ្ធ ាព។

ដំណះស្្យ នៅ ឆ្្ំ ២០១១ មន្ទីរ ធនធាន ទឹក និង ឧតុនិយម ខ្ត្តព្្្វ្ង  
(PDoWRAM) បាន បង្កើត សហគមន៍ កសិករ ប្ើប្្ស់ ទឹក (FWUC) 
បឹង ស្ន្ហ៍ ន្ះ ឡើង  ដោយ មាន ចំនួន ៥,៥២៧ គ្ួសារ ជា សមាជិក។ 
គណៈកមា្្ការ  ន្ សហគមន៍ កសិករ ប្ើប្្ស់ ទឹក(FWUC) បឹង 
ស្ន្ហ ៍ន្ះ បាន គ្ប់ គ្ង បទ បញ្ញត្តិ ស្ដីពី ការ ប្ើប្្ស់ ទឹក ដ្ល បាន 
បង្កើតឡើង និង អនុម័ត ដោយ ក្ សួង ធនធាន ទឹក  និង ឧតុ និយម។ 
កសិករ មក ពី ភូមិ នីមួយៗ បាន ជ្ើស រីស អ្នក តំាង របស់ ខ្លួន ឱ្យ 
ឈរ ជា សមាជិក គណៈកមា្្ការ  ដ្ល មាន ប្ធាន  សមាជិក និង 
ប្ាធិការ។ បច្ចុប្បន្នន្ះ  គណៈកម្មការ ន្ះ  មាន សមាជិក ចំនួន៧ 
នាក់  ដ្ល ក្នុង នោះ មាន ស្្ត ី ចំនួន ៣នាក់  និង២ នាក់ ទៀត មកពី មន្ទីរ 
ធនធាន ទឹក និង ឧតុនិយម ពខត្តព្្្វ្ង (PDoWRAM)។
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លទ្ធផល

 ¾ កសិករ ប្ើប្្ស់ទឹកបឹង ប្សើរជាងទឹកភ្លៀង ដ្ល អាចឱ្យពួកគ្ធ្វើស្ូវ បាន 
ពី២-៣ដង ក្នុង មួយ ឆ្្ំ

 ¾ សហគមន៍ កសិករប្ើប្្ស់ទឹក(FWUC)បាន រួម ចំណ្ក ដល់ការ បង្កើន 
សកម្មាព រួម គា្្  និង ការ ចូល រួម របស់ សហគមន៍ មូល ដ្ឋ្ន ក្នុង ការ គ្ប់គ្ង ទឹក 
ដើម្បី លើក កម្ពស់ការដំដុះរបស់ពួកគ្

 ¾ កសិករបង់ថ្ល្ប្ើប្្ស់ទឹក ប៉ុន្ត្មិនម្នគ្ប់កសិករាំងអស់នោះទ្ កតា្ត្ ន្ះ 
បាន ជះ ឥទ្ធិ ពល ដល់ តមា្ល ្ាព  និង គណន្យ្យ ាព

 ¾ សហគមន៍ បានរួមចំណ្កដល់ការការារទឹកជំនន់ និង កាត់បន្ថយ ហានិភ័យ 
ទឹកជំនន់

 ¾ សហគមន៍កសិករប្ើប្្ស់ទឹក បានបង្កើតកម្មវិធីមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្ត 
សហគមន៍ និងាគីាក់ ព័ន្ធក្នុងការគ្ប់គ្ងទឹក

 ¾ ការគ្ប់គ្ងទឹក ពឹងផ្អ្កយ៉្ងខ្ល្ំង ទៅលើក្សួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និង 
មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ហើយសហគមន៍មិនាន់មានកម្មសិទ្ធិលើធនធាន
ាំងនោះឡើយ

 ¾ ការ កើន ឡើង នូវ តម្ូវ ការ ទឹក របស់ កសិករ  អាច បា្ដ្ល ឱ្យ មាន ការ ប្កួត ប្ជ្ង 
ក្នុង ចំណម កសិករ ក្នុង ការ ទទួល បាន ទឹក  និង បា្ដ្ល អោយ មាន ជម្ល្ះ លើ បញ្ហ្ 
ទឹក ដ្ល អាច បង្ក ជា ការ បរាជ័យ  ក្នុង ការ សហការ គា្ ្របស់ កសិករ ។

ប្ភព

ICEM Adaptation Technologies—Agriculture Case Studies, Consultancy Package 1, TA-
8179 CAM

https://en.wikipedia.org/wiki/Boeung_Kak#/media/File:Boeng_Kak_sunset.jpg

ឃ. ឯកសារសោង



109

មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង

ឃ. ឯកសារសោង



មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង



111

មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង

ឧបេម្័ន្្ធ៖ ឯកសារសោងេកមាប់ការអាន្បថន្្ថម

Adaptation Fund. Enhancing Climate Resilience of Rural Communities Living in 
Protected Areas of Cambodia. 2013. Web. July 12. 2016. <https://www.adaptation-
fund.org/project/enhancing-climate-resilience-of-rural-communities-living-in-
protected-areas-of-cambodia/>

Asian Development Bank. “Cambodia Country Poverty Analysis 2014.” Mandaluyong 
City, Philippines. 2014. Web. July 15. 2016. <http://www.adb.org/sites/default/files/
institutional-document/151706/cambodia-country-poverty-analysis-2014.pdf>

Asian Development Bank. “Rural Development for Cambodia: Key Issues and 
Constraints.” Mandaluyong City, Philippines. 2012. Web. July 14. 2016. <http://www.
adb.org/sites/default/files/publication/29792/rural-development-cambodia.pdf>

IRIN. “Rural poor at risk from climate change, says report.” IRIN News. Phnom Penh. 30 
August. 2011. Web. July 15. 2016. <http://www.irinnews.org/news/2011/08/30>

Ministry of Rural Development (MRD). About MRD. The Royal Government of 
Cambodia. Web. July 7. 2016.

<http://www.mrd.gov.kh/index.php?option=com_
content&view=article&id=46&Itemid=54&lang=en>

Ministry of Rural Development (MRD). Climate Change Action Plan for Rural 
Development Sector 2014-2018. The Royal Government of Cambodia. 2014. Web. July 
10, 2016.

Ministry of Rural Development (MRD). Climate Change Strategic Plan for Rural 
Infrastructure. The Royal Government of Cambodia. 2013. Web. July 8, 2016.

Ministry of Rural Development (MRD). National Strategy for Rural Water Supply, 
Sanitation and Hygiene ២០១១-២០២៥. The Royal Government of Cambodia. April. 
2011. Web. July 10. 2016. <https://www.humanitarianresponse.info/system/files/
documents/files/KHM_0201_RWSSH2011-2015_0.pdf>

National Climate Change Committee (NCCC). Cambodia Climate Change Strategic Plan 
2014-2023. The Royal Government of Cambodia. 2013. Web. July 14. 2016. <http://
www.moe.gov.kh/userfiles/image/download/1445160472781.pdf>

Thevongsa, Phoonsab. “Climate change and its impact on the Lao and Cambodian 
people.” International Union for Conservation of Nature IUCN. May 9. 2012. Web. 
July 14. 2016. <http://www.iucn.org/content/climate-change-and-its-impact-lao-and-
cambodian-people>

ADB. 2011. Guidelines for climate proofing investment in the transport sector: road 
infrastructure project. Asian Development Bank, Manila.

ADB. 2012. Bioengineering Report, Productive Rural Infrastructure Development 
Project in the Central Highlands, Vietnam. TA 7943-VIE (PPTA). ADB, Manila.

Allen, H.H. & J.R. Leech. 1997. Bioengineering for Streambank Erosion Control: Report 
1, Guidelines. Technical Report EL-97-8, Waterways Experiment Station, US Army Corps 
of Engineers, Vicksburg, MS. 90p

Barker, D.H. (ed). 1995. Vegetation and slopes: stabilisation, protection and ecology. 
Conference proceedings. Published for Institution of Civil Engineers by Thomas Telford 



112

មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង

Services, London.  

Bentrup, G. & J.C. Hoag. 1998. The Practical Streambank Bioengineering Guide: 
User’s Guide for Stabilization Techniques in the Arid and Semi-arid Great Basin and 
Intermountain West. Plant Materials Center, USDA Natural Resources Conservation 
Service, Aberdeen, Idaho. 150p

Clark, J. & J. Hellin. 1996. Bio-engineering for Effective Road Maintenance in the 
Caribbean. Natural Resources Institute (NRI), Chatham, UK. 121p

Coppin, N.J. & I.G. Richards (eds). 1990. Use of Vegetation in Civil Engineering. 
Construction Industry Research and Information Association (CIRIA), London. Published 
by Butterworths. 292p  

Coulter, T.S. & D.R. Halladay. 1997. Manual of Control of Erosion and Shallow Slope 
Movement. British Columbia Ministry of Transportation and Highways.

Donat, M. 1995. Bioengineering Techniques for Streambank Restoration: A Review of 
Central European Practices. Watershed Restoration Project Report No. 2, Watershed 
Restoration Program, Ministry of Environment, Lands and Parks & Ministry of Forests, 
British Columbia, Canada. 86p 

Flessner, T.R. 1997. Factors affecting selection, acquisition, and use of plant materials in 
a soil bioengineering project. Plant Materials Technical Note No. 18, Natural Resources 
Conservation Services, USDA, Portland, Oregon. 5p

Fookes, P. (ed). 1999. Geological Society Professional Handbooks: Tropical Residual 
Soils. Geological Society Engineering Group Working Party Revised Report. 184p

Fraser Thomas Partners. 2012. Progress Report 1, TA 7728 Lao People’s Democratic 
Republic: Rural Access Improvement Project along the East-West Economic Corridor. 
See Appendix 6: Bio-engineering Field Notes, Matrix of Approaches and Draft 
Guidelines. ADB, Manila. 

Gray, D.H. & A.T. Leiser. 1982. Biotechnical slope protection and erosion control. Van 
Nostrand Reinhold Company, New York. 271p

Grimshaw, R.G. & L. Helfer (eds). 1995. Vetiver Grass for Soil and Water Conservation, 
Land Rehabilitation, and Embankment Stabilization. World Bank Technical Paper No. 
273. World Bank, Washington, DC. 281p

Hearn, G.J. & C.J. Lawrance. 2000. Geomorphological processes in eastern Nepal as a 
basis for road design. Project Report PR/INT/186/00, Transport Research Laboratory, 
UK. 77p

Hearn, G.J. (ed.) 2011. Slope Engineering for Mountain Roads. Geological Society, 
London, Engineering Geology Special Publications, 24.

Howell, J. 1999. Roadside Bio-engineering: Reference Manual. Dept. of Roads, 
Government of Nepal. 218p

Howell, J. 1999. Roadside Bio-engineering: Site Handbook. Dept. of Roads, Government 
of Nepal. 162p

Howell, J.H., J.E. Clark, C.J. Lawrance & I. Sunwar. 1991. Vegetation Structures for 
Stabilising Highway Slopes: A Manual for Nepal. Dept. of Roads, Kathmandu. 182p

Howell, J.H., Sandhu, S.C., Vyas, N., Sheikh, R., Rana, S.S. 2007. Introducing 
bioengineering to the road network of Himachal Pradesh, Government of Himachal 



113

មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង មគ្គទ្សក៍ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធជនបទប្តង

Pradesh.

Larcher, P. R. Petts & R. Spence. 2010. Small Structures for Rural Roads: a Practical 
Planning, Design, Construction and Maintenance Guide. Global Transport Knowledge 
Partnership (gTKP). http://www.gtkp.com/themepage.php?themepgid=210

Lewis, L. 2000. Soil Bioengineering: an Alternative for Roadside Management: A 
Practical Guide. USDA Forest Service. 43p

Schaffner, U. 1987. Road Construction in the Nepal Himalaya: the Experience from the 
Lamosangu - Jiri Road Project. ICIMOD Occasional Paper No. 8. ICIMOD, Kathmandu. 
67p

Schiechtl, H.M. 1980. Bioengineering for land reclamation and conservation. University 
of Alberta Press. 404p

Scott Wilson & Lao Consulting Group. 2008. Slope Maintenance Manual. Ministry of 
Public Works and Transport, Lao People’s Democratic Republic, Vientiane. 111p

Scott Wilson & Lao Consulting Group. 2008. Slope Maintenance Site Handbook. 
Ministry of Public Works and Transport, Lao People’s Democratic Republic, Vientiane. 
72p

TRL. 1997. Hydrological Design Manual for Slope Stability in the Tropics. Overseas Road 
Note 14, Transport Research Laboratory, UK. 64p

TRL. 1997. Principles of Low Cost Road Engineering in Mountainous Regions, with 
Special Reference to the Nepal Himalaya. Overseas Road Note 16, Transport Research 
Laboratory, UK. 166p

Truong, P., Tran Tan Van & E. Pinners. 2008. Vetiver System Applications: Technical 
Reference Manual (2nd ed). The Vetiver Network International 101p

USDA. 1992. Engineering Field Handbook, Chapter 18: Soil Bioengineering for Upland 
Slope Protection and Erosion Reduction. Part 650, Engineering Field Handbook. Natural 
Resources Conservation Service, USDA. 53p

USDA. 2007. Streambank Soil Bioengineering. Technical Supplement 14I: Part 654, 
National Engineering Handbook. USDA Natural Resources Conservation Service, 
Michigan. 76p

World Bank. 1993. Vetiver Grass: The Hedge against Erosion. World Bank, Washington, 
DC. 78p

WSP. 2003. Slope Protection Study, Final Draft Version: March 2003. Ministry of 
Transport, Socialist Republic of Vietnam, Hanoi. 58p







សម្្ប់ព័ត៌មានបន្ថ្ម៖
info@icem.com.au

បោះពុម្ពផ្សាយ ឆ្្ំ២០១៩


	បុព្វកថា
	សេចក្ដីថ្លែងអំណរគុណ
	បញ្ជីអក្សរកាត់

	ក. សេចក្តីផ្តើម 
	១. សេចក្ដីផ្ដើម
	២. មគ្គទេសក៍បន្សាំុក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
	៣. ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
	៣.១  អាណត្តិ
	៣.២  គោលនយោបាយ

	៤. បច្ចេកវិទ្យា/វិធានការបន្សាំុ

	ខ. បច្ចេកវិទ្យាបន្សាំុ
	៥. សេចក្ដីផ្ដើម
	៦. ការការពារការហូរច្រោះ ច្រាំងផ្លូវទឹក និងឆ្នេរសមុទ្រ
	៦.១ សំណាញ់ជីវសាស្ត្រ
	៦.២ ជញ្ជាំងគ្រីបបង្គោលឈើរស់
	៦.៣ របាំងស្នឹងរុក្ខជាតិរស់
	៦.៤  របងឈើ
	៦.៥ របាំងបាច់រុក្ខជាតិ
	៦.៦ ខឿនរុក្ខជាតិ
	៦.៧  ថ្មតម្រៀបជាមួយរុក្ខជាតិិ
	៦.៨  ការដាំដើមកោងកាង

	៧. ការការពារជើងទេរផ្លូវជនបទ
	៧.១ ប្រដឹស
	៧.២ របាំងកំណាត់ឈើជាថ្នាក់
	៧.៣ ម៉ាកាដាម
	៧.៤  កន្រ្តកថ្មរុក្ខជាតិ
	៧.៥  សំណាញ់រុក្ខជាតិ
	៧.៦  ស្មៅវិទីវឺ

	៨. ការប្រើប្រាស់ និងការគ្រប់គ្រងទឹកដោយចីរភាព
	៨.១ តំបន់ដីសើមសិប្បនិមិត្ត
	៨.២ ការប្រមូលទឹកភ្លៀង (ពីដំបូល)
	៨.៣  ការកែច្នៃទឹកកខ្វក់
	៨.៤ ម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោយថាមពលព្រះអាទិត្យ
	៨.៥ រណ្ដៅដាំរុក្ខជាតិ
	៨.៦ ទំនប់ស្កាត់ទឹករុក្ខជាតិ
	៨.៧ ចង្អូរតាមទីវាល
	៨.៨ ការកែលម្អអនាម័យសម្រាប់ភូមិបណ្តែតទឹក និងភូមិងាយរងការ
        ជន់លិច
	៨.៩ បង្គន់ជីកអនាម័យ
	៨.១០ អណ្ដូងបូមទឹកប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យ
	៨.១១ រណ្ដៅបញ្ចូលទឹក
	៨.១២ រណ្តៅជម្រាបទឹក
	៨.១៣  ស្រះប្រមូលទឹកភ្លៀង
	៨.១៤ អាងការពារទឹកចេញធម្មជាតិ
	៨.១៥ ស្រះទឹក និងអាងស្តុកទឹកក្រាលកម្រាលប្លាស្ទិក

	៩. ការកសាងសមត្ថភាព និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
	៩.១ ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មនៅសហគមន៍មូលដ្ឋាន
	៩.២ សាលារៀនស្រែកសិករ
	៩.៣ សមាគមអ្នកប្រើប្រាស់ទឹក


	គ. ករណីសិក្សា
	១០. ច្រាំងផ្លូវទឹក និងឆ្នេរសមុទ្រ
	១០.១  ការស្តារឡើងវិញច្រាំងទន្លេ នៅទីក្រុង NASHVILLE 
           (សហរដ្ឋអាមេរិក)
	១០.២ ស្ថិរភាពច្រាំងផ្លូវទឹកនៅ NEW HAMPSHIRE (អាមេរិក)
	១០.៣ ការការពារច្រាំងទន្លេ នៅភូមិ KIM NGOC (វៀតណាម)
	១០.៤ ការការពារច្រាំងទន្លេ នៅខេត្តBAC KAN និងSON LA  
          (វៀតណាម)
	១០.៥ ខឿនថ្មនៅស្ពានតាតៃ (កម្ពុជា)

	១១. ស្ថិរភាពជើងទេរថ្នល់
	១១.១ ស្ថិរភាពផ្លូវជាតិ នៅHO CHI MINH HIGHWAY (វៀតណាម)
	១១.២ ការគ្រប់គ្រងការរអិលបាក់ដី និងស្ថិរភាព (នេប៉ាល់)
	១១.៣ ជីវវិស្វកម្មដើម្បីការពារជើងទេរផ្លូវថ្នល់ (វៀតណាម)
	១១.៤ ស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ធន់នឹងអាកាសធាតុ (កម្ពុជា)

	១២. ការប្រើប្រាស់ និងការគ្រប់គ្រងទឹក
	១២.១ ការបូមទឹកដោយប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យ នៅDADAAB 
            REFUGEE CAMP (កេនយ៉ា)
	១២.២ ការប្រមូលទឹកភ្លៀងពីដំបូល នៅKARNATAKA (ឥណ្ឌា)

	១៣. ការកសាងសមត្ថភាព
	១៣.១  សហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកនៅខេត្តព្រៃវែង (កម្ពុជា)


	ឃ. ឯកសារយោង
	ឧបសម្ព័ន្ធ៖ ឯកសារយោងសម្រាប់ការអានបន្ថែម


