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គោលការណ៍ណ្រនំាថ្ន្រក់ជាតិស្តពីីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកគ្រសួរនៅតំបន់ជនបទត្រវូបានបង្កើតឡើង តាម 

រយៈដំណើរការពិគ្រ្រះយោបល់ដ្រលដឹកនំាដោយក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ។ ដំណើរការន្រះត្រវូបានដឹកនំានិងគំាទ្រ ដោយ

អនុក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រសគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក ដ្រលមានក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ (MRD) ជាប្រធាននិង 

សហប្រធានដោយអង្គការអភិវឌ្រឍន៍ហូឡង់-SNV និងធនាគារពិភពលោក ក្រមុការងរបច្ច្រកទ្រសន្រះមានសមាជិក មក 

ពីរាជរដ្ឋ្រភិបាល អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល និង ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ពាក់ព័ន្ធនានា។ ស្រចក្តីព្រ្រង និងបញ្ចប់ គោល ការណ៍ 

ណ្រនំា ត្រវូបានដឹកនំាដោយអង្គការអភិវឌ្រឍន៍ហូឡង់ និង គំាទ្រដោយអង្គការអភិវឌ្រឍន៍សហគ្រនិអន្តរជាតិ អាយ�ឌី�អុី និង  

ផ្តល់ធាតុចូលពីក្រមុការងរបច្ច្រកទ្រស និងធាតុចូលដ្រលទទួលបានពីសិកា្ខ្រសលាពិគ្រ្រះយោបល់ថ្ន្រក់ជាតិលើគោលការណ៍

ណ្រនំាស្តពីីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកគ្រសួរនៅតំបន់ជនបទ ដោយមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ ព័ន្ធ ថ្ន្រក់ជាតិ និង 

ថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិមកពី២៥ខ្រត្ត-រាជធានី ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា។ សូមថ្ល្រងអំណរគុណយ៉្រងជ្រ្រលជ្រ្រដលភាគី ពាក់ព័ន្ធ នានា 

គ្រប់កម្រតិទំាងអស់ ដ្រលបានចូលរួមវិភាគទានក្នងុការអភិវឌ្រឍគោលការណ៍ណ្រនំាទំាងន្រះឡើងប្រកបដោយជោគជ័យ។



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទvi

ពាក្រយកាត់
ADB ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី
ATP បង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រ
BCC ទំនាក់ទំនង ដើម្របីផ្ល្រស់ប្តូរឥរិយបថ
CCWC គណៈកមា្ម្រការទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្រ្តី និងកុមារឃុំ-សង្ក្រត់
CDB ទិន្នន័យឃុំ-សង្ក្រត់
CDP ផ្រនការអភិវឌ្រឍន៍ឃុំ-សង្ក្រត់
CIP ផ្រនការវិនិយោគឃុំ-សង្ក្រត់
CSES ការអង្ក្រតស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅកម្ពុជា
DEWATS ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អុយតាមប្របបច្ច្រកទ្រស
DoRD ការិយល័យអភិវឌ្រឍន៍ជនបទស្រុក
DRHC នាយកដ្ឋ្រនថ្រទាំសុខភាពជនបទ
DWG ក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រសទឹកស្អ្រត និងអនាម័យជនបទថ្ន្រក់ស្រុក
EWB អង្គការវិស្វកម្មគា្ម្រនព្រំដ្រន
FSM ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក
iDE អង្គការអភិវឌ្រឍន៍សហគ្រិនអន្តរជាតិ អាយ�ឌី�អីុ
KAP ចំណ្រះដឹង ឥរិយបថ និងការអនុវត្ត
MAFF ក្រសួងកសិកម្មរុកា្ខ្រប្រមាញ់ និង ន្រសទ
MIS ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយតាមដនទិន្នន័យ
MoE ក្រសួងបរិស្ថ្រន
MoH ក្រសួង សុខាភិបាល
MPWT ក្រសួងសធារណៈការ និង ដឹកជញ្ជូន
MRD ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ
NGO អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល
NAP ផ្រនការសកម្មភាពថ្ន្រក់ជាតិ
O&M ប្រតិបត្តិការ និងការថ្រទាំ
PAP ផ្រនការសកម្មភាពថ្ន្រក់ខ្រត្ត
PDRD មន្ទីរអភិវឌ្រឍន៍ជនបទខ្រត្ត
PPE សមា្ភ្ររការពារសុវត្ថិភាពផ្ទ្រល់ខ្លួន
PSI អង្គការស្រវាកម្មប្រជាជនអន្តរជាតិ
PWG ក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រសទឹកស្អ្រត និង អនាម័យជនបទថ្ន្រក់ខ្រត្ត
RGC រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា
RWSSH ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ការសមា្អ្រត និង អនាម័យជនបទ
SCE អនាម័យក្នុងតំបន់បរិស្ថ្រនប្រឈម
SDG គោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
SNV អង្គការអភិវឌ្រឍន៍ហូឡង់
VIP បង្គន់មានបំពង់ខ្រយល់ច្រញចូល
WASH ទឹក ការសមា្អ្រត និង អនាម័យ
WHO អង្គការសុខភាពពិភពលោក
WWTP ស្ថ្រនីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អុយ



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ vii

ស្រចក្តីសង្ខ្រប

សាវតា៖ ប្រទ្រសកម្ពុជាទទួលបានសមិទ្ធិផលគួរអោយកត់សមា្គ្រល់ ក្នុងការបង្កើនអត្រ្រគ្របដណ្តប់អនាម័យជនបទ 

ក្នងុរយៈព្រលមួយទសវត្រសចុងក្រ្រយន្រះ។ បង្គន់ភាគច្រើននៅតាមជនបទន្រប្រទ្រសកម្ពជុាគឺបង្គន់សង់ថ្មីៗ ។ កាកសំណល់ 

លាមកត្រវូបានរក្រសាទុកក្នងុរណ្ត្រ ឬលូស្តកុដ្រលភា្ជ្រប់ទៅនឹងបង្គន់តាមគ្រសួរ។ ការប្រើប្រ្រស់បង្គន់តាមផ្ទះអាចព្រញក្នងុ 

ចន្ល្រះព្រលពី៣ ទៅ១០ឆ្ន្រំ។ ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក គឺជាការងរអាទិភាពដ្រលកំពុងត្រល្រចធ្ល្រឡើង។ តាម 

ការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវបង្ហ្រញថ គ្រួសរភាគច្រើននៅជនបទបានអនុវត្តការស្ត្ររកាកសំណល់លាមក ត្រមិនមានសុវត្ថិភាព 

នះទ្រ ហើយកាកសំណល់ទាំងនះ ត្រូវគ្រចាក់ចោលតាមទីវាល វាលស្រ្រ  ឬតាមប្រភពទឹកផ្រស្រងៗ។

វិសាលភាព៖ គោលការណ៍ណ្រនំាថ្ន្រក់ជាតិស្តពីីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកគ្រសួរនៅតំបន់ជនបទ គឺ មាន  

វិសលភាពអនុវត្តន៍សម្រ្រប់ត្រគ្រសួរនៅជនបទ ហើយពិពណ៌នាអំពីវិធីសស្រ្តក្នងុការគ្រប់គ្រង ការស្ត្ររ និងការទុកដក់

កាកសំណល់លាមកប្រកបដោយសុវត្ថភិាពនៅក្នងុបរិបទន្រប្រទ្រសកម្ពជុា និង បង្កើតបរិយកាសអំណោយផលមួយឆ្ព្រះ 

ទៅរកការពង្រីកដំណោះស្រ្រយនៅទូទាំងប្រទ្រស។ គោលការណ៍ណ្រនាំន្រះផ្តល់ជាដំណោះស្រ្រយដល់គ្រួសរនៅតាម 

ជនបទ ក្នងុការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក និង ស្ថ្រនភាពអនាម័យប្រកបដោយសុវត្ថភិាពនៅលើដីជាកម្មសិទ្ធ ិ

ផ្ទ្រល់ខ្លួន ដ្រលគ្រចាត់ទុកជាការគ្រប់គ្រងអនាម័យ នៅនឹងកន្ល្រង។ សម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក មិននៅនឹង 

កន្ល្រង សំដៅលើការបូមស្ត្ររ ដឹកជញ្ជនូ និងទុកដក់កាកសំណល់លាមក ដ្រលត្រវូបានធ្វើឡើងតាមរយៈក្រមុហុ៊នឯកជន 

ឬសហគ្រិនផ្រស្រងៗ  ដ្រលគោលការណ្រនាំន្រះ មិនបានផ្ត្រតក្នុងបរិបទប្របន្រះឡើយ។ ចំណ្រកឯការគ្រប់គ្រងកាក 

សំណល់លាមកនៅក្នុង "បរិសា្ថ្រនប្រឈម" វិញ (ឧ. ដូចជាតំបន់ងយរងគ្រ្រះដោយទឹកជំនន់ ក៏ត្រូវបានសង្ខ្របបញ្ចូល 

ទៅក្នុងគោលការណ្រនាំន្រះផងដ្ររ)។

ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនៅនឹងកន្ល្រងដោយសុវត្ថិភាព៖ កាកសំណល់លាមក អាចត្រូវបានគ្រគ្រប់គ្រង   

ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅតាមតំបន់ជនបទន្រប្រទ្រសកម្ពុជា គឺការរក្រសាទុកនៅក្រ្រមដី យ៉្រងហោចណាស់២ឆ្ន្រំ។  រយៈ 

ព្រល ន្រះ គឺជាដំណើរការវិវត្តន៍ន្រការញ៉្រកទឹកនិងសម្ងួតកាកសំណល់លាមក ហើយបំល្រងទៅជាកំប៉ុសប្រកបដោយ 

សុវត្ថភិាព។ កំបោរត្រវូបានគ្រប្រើប្រ្រស់ ដើម្របីពន្លឿនដំណើការប្រព្រតឹ្តកិម្មកាកសំណល់លាមក ហើយកាកសំណល់សរីរាង្គ 

ដ្រលនៅសល់ក្រ្រយពីការរំលាយជាកំប៉ុស ត្រូវបានគ្រប្រើប្រ្រស់ជាជី ដ្រលជាបំណងប្រ្រថ្ន្ររបស់គ្រួសរនីមួយៗ។

ការកប់ និង ដំណើរការរំលាយកាកសំណល់លាមកទៅជាជីកំប៉ុស ត្រូវគ្រអនុវត្តនៅក្នុងមធ្រយោបាយខុសៗគា្ន្រ។ មធ្រយោ

បាយដ្រលល្អនិងមានសុវត្ថិភាពបំផុត គឺការប្រើប្រ្រស់បង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រ (ដ្រលនៅប្រទ្រសកម្ពុជាក៏អាចហៅបានថ 

បង្គន់លូភ្ល្រះសុវត្ថិភាព) ដូចរូបភាពខាងក្រ្រម។



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទviii

លក្ខណៈពិស្រស និងអត្ថប្រយោជន៍របស់បង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គ្ន្រ

ក)  បង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់មានរណ្ត្រស្តុកលាមកចំនួនពីររណ្ត្រដ្រលអនុញ្ញ្រតឱ្រយបង្គន់នៅត្រដំណើរការបាននៅព្រល ដ្រល 

បង្គន់ជិត ឬបនា្ទ្រប់ពីវាព្រញរួច។ មា្ច្រស់បង្គន់គ្រ្រន់ត្រផ្ល្រស់ប្តរូទិសដៅន្រលំហូរទឹកលាមកចូលទៅក្នងុ រណ្ត្រ ឆ្ល្រស់  ទំន្ររ  

មួយទៀត   ប៉ុណោ្ណ្រះ។ វិធីន្រការផ្ល្រស់ប្តូរទិសដៅទឹកលាមកន្រះអាចត្រូវបានធ្វើឡើងផ្រស្រងៗគា្ន្រអាស្រ័យ លើការ រចនា 

បង្គន់។  ក្នុងករណីខ្លះគ្រគ្រ្រន់ត្រផ្ល្រស់ប្តូរបំពង់បង្ហូរពីរណ្ត្រមួយដ្រលព្រញទៅកាន់រណ្ត្រ មួយទៀត ដ្រល  ទំន្ររ ឬមិន 

ទាន ព់្រញ។ ករណីខ្លះទៀតបង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់មានប្រអប់បង្វ្ររទិសដ្រលអាចបើកបិទដើម្របី ប្តរូទិស ដៅ បង្ហរូ  ទឹក លាមក   

ពីរណ្ត្រមួយដ្រលព្រញទៅកាន់រណ្ត្រ មួយទៀត ដ្រល  ទំន្ររ ឬមិនទាន់ព្រញ។ អត្ថប្រយោជន៍ សំខាន់ ន្រ បង្គន់ លូភ្ល្រះ 

ឆ្ល្រស់គឺចំណ្រញព្រលវ្រលា មានន័យថ ការផ្ល្រស់ប្តូរទិសដៅបង្ហូរទឹកលាមកប្រើព្រលតិច ជាង ព្រល វ្រលា  ដ្រលត្រូវការ 

ដើម្របី ស្ត្ររលូបង្គន់ដ្រលព្រញ (ទោះជាគ្រួសរស្ត្ររវាដោយខ្លួនឯង ឬដោយអ្នកផ្តល់ ស្រវា កម្មស្ត្ររ) ជាពិស្រសបង្គន់ 

លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់ដ្រលរចនាឲ្រយមានប្រអប់បង្វ្ររទិស។

ខ)   ប្រសិនបើអនុវត្តន៍ដំណើរការបានត្រមឹត្រវូ បង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រអនុញ្ញ្រតឱ្រយធ្វើការស្ត្ររដោយដ្រ បនា្ទ្រប់ពីកាកសំណល់

លាមករំលាយទំាងស្រងុហើយកា្ល្រយទៅជាជីកំបុ៉សដ្រលមានសុវត្ថភិាពសម្រ្រប់ការប្រើប្រ្រស់ឡើងវិញ។ ព្រលបង្គន់កំពុង

ដំណើរការទទួលកាកសំណល់យ៉្រងសកម្មហើយព្រញ កាកសំណល់ដ្រលនៅក្នងុរណ្ត្រស្តកុនះមិនមានសុវត្ថភិាព

ឡើយ។ សម្រ្រប់បង្គន់មានរណ្ត្រស្តកុមួយ ការស្ត្រររណ្ត្រស្តកុដ្រលព្រញ មានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពអ្នកស្ត្ររ 

ដល់សហគមន៍ និងដល់បរិស្ថ្រនដ្រលនៅជំុវិញនះ។ ហានិភ័យទំាងន្រះគ្រអាចបញ្ចៀសបាន បើសិនជាគ្រប្រើបង្គន់

លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រដោយសរថកាកសំណល់លាមកក្នងុបង្គន់ដ្រលព្រញមិនតម្រវូឱ្រយស្ត្ររច្រញឡើយខណៈព្រលដ្រលកាក

សំណល់លាមកមិនទាន់បានធ្វើប្រព្រតឹ្តកម្មត្រមឹត្រវូ។

ប្រសិនបើគ្រួសរមួយមិនមានបង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់ ហើយត្រូវការស្ត្ររកាកសំណល់លាមកដោយដ្រជាចាំបាច់ ការន្រះ 

ត្រូ វមានការការពារ និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ អ្នកស្ត្ររត្រូវពាក់សមា្ភ្ររៈការពារដើម្របីធានាថកាកសំណល់ លាមក មិនត្រូវ បាន  

ប៉ះពាល់ និងសយភាយទៅក្រ្រ ។ អ្នកស្ត្ររក៏ត្រវូត្រធានាថកាកសំណល់លាមក ត្រវូបានទុកដក់នៅក្នងុ ធុង បិទ ជិត ឬគ្រប  

ដើម្របីជៀសវាងការល្រចធា្ល្រយក្នុងព្រលដឹកជញ្ជូន។ រាល់ការកំពប់ណាមួយត្រូវត្រធ្វើការជូតសមា្អ្រត ឲ្រយបាន ស្អ្រត កប់ឲ្រយ 

ជិត ឬលាងសមា្អ្រតឲ្រយបានសមរម្រយ។ ថ្ន្រំសំលាប់ម្ររោគពីការឆ្លងនៅព្រលកំពប់ សម្រ្រប់សមា្ភ្ររៈ ឧបករណ៍ ឬសម្លៀក 

បំពាក់ការពារ អាចរកទិញបាននៅតាមទីផ្រសារ។

សរុបស្រចក្ដីមកការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនៅនឹងកន្ល្រង និង ក្នុងរណ្ត្រគឺជាវិធីសស្រ្តដ៏សមរម្រយមួយ សំរាប់ 

គ្រួសរ  នៅជនបទ។ ដូច្ន្រះការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកដ្រលត្រឹមត្រូវបំផុតនះគឺការស្តុកទុកវានៅក្នុងរណ្ត្រ យ៉្រង 

ហោច ណាស់ឲ្រយបានពីរឆ្ន្រំមុនព្រលយកទៅប្រើ។ ការស្ត្ររកាកសំណល់លាមកគួរត្រធ្វើឡើងនៅរដូវប្រ្រំងតាមដ្រលអាច

ធ្វើទៅបាន។ ជម្រើសដ្រលត្រវូបានណ្រនំាសម្រ្រប់គ្រសួរក្នងុការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក គឺត្រវូក្រច្ន្របង្គន់អនាម័យ

ដ្រលមានស្រ្រប់ទៅជាបង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រ។ ការស្ត្ររ និងការកប់កាកសំណល់លាមកនៅក្នុងដីជុំវិញផ្ទះដ្រលជាកម្ម 

សិទ្ធិរបស់គ្រួសរ គឺជាជំរីសល្អបំផុតទី២ ។

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវ៖ ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនៅនឹងកន្ល្រងជាលក្ខណៈគ្រួសរ នៅជនបទក្នុង  

ប្រទ្រសកម្ពុជាដឹកនាំដោយក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ និងនាយកដ្ឋ្រនថ្រទាំសុខភាពជនបទ។ អាជា្ញ្រធរថ្ន្រក់ក្រ្រម ជាតិ 

ចាំបាច់ ត្រវូ  ចូលរួមក្នុង ការ អនុវត្តកម្មវិធី ហើយអង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាលជាអ្នកផ្តល់ការគំាទ្របច្ច្រកទ្រសផ្រស្រងៗ។ វិស័យ 

ឯកជនក៏មាន តួនាទី នៅក្នងុការ គ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនៅនឹងកន្ល្រងន្រះដ្ររ តាមរយៈប្រភ្រទបង្គន់ដ្រល ទាក់ទង 

ទៅនឹងបង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់ (រួម ទាំង  ការធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវបង្គន់ដ្រលមានស្រ្រប់) ឬស្រវាកម្មស្ត្ររកាកសំណល ់  

លាមក (ទោះបីជាមិន នៅនឹងកន្ល្រង ក៏ដោយ) ។ សកម្មភាពជាអាទិភាពសម្រ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមាន ការធ្វើ  



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ ix

សមា ហរណកម្មសកម្មភាព និងការ ប្រតិបត្តិ កម្មវិធី គ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកទៅក្នុងផ្រនការ សកម្មភាព ថ្ន្រក់ ក្រ្រម 

ជាតិ ការពង្រឹងវិស័យឯកជនដើម្របី ចូលរួមដោះស្រ្រយផងដ្ររ ។ ការអភិវឌ្រឍសមត្ថភាពដល់ អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន ស្តីព ី

ទំនាក់ទំនង ដើម្របីផ្ល្រស់ប្តរូឥរិយបថ និង ការដក់បញ្ចលូការត្រតួពិនិត្រយ និងតាមដនស្តពីីការ គ្រប់គ្រង កាក សំណល់ លាមក 

ទៅក្នុងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយ និងតាមដនដ្រលមានស្រ្រប់ស្តីពីទឹកស្អ្រត និងអនាម័យ។

ចំណុចដ្រលត្រវូបំព្រញបន្ថ្រម និងអាទិភាពនាព្រលអនាគត៖  ចំាបាច់ត្រវូការការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវឲ្រយបានច្រើនបន្ថ្រម 

ទៀត រួមមាន៖ ក) ការវាយតំល្រន្រស្រវាកម្មឯកជនស្តីពីគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនៅតាមជនបទដ្រលកំពុងបន្ត 

ដំណើរការ ខ) ប្រសិទ្ធភាពន្រការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មកាកសំណល់លាមក និងការប្រើប្រ្រស់ត្រឹមត្រូវ នូវបង្គន់ លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រ 

គ)  អភិវឌ្រឍប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិកម្មកាកសំណល់លាមក មិននៅនឹងកន្ល្រង ដ្រលមានលក្ខណៈសន្រសំសំច្រ និងដ្រលអាចពង្រីក

បន្ថ្រមបាននៅតាមស្រុកគោលដៅនៅជនបទ។ ការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវ និងការច្ន្រប្រឌិតបន្ថ្រមនៅត្រត្រូវការជាចាំបាច់ផង

ដ្ររ ដើម្របីពង្រឹងវិធីសស្ត្រស្តីពីប្រព្រឹត្តកម្មកាកសំណល់លាមកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដល់សហគមន៍ និងការប្រើប្រ្រស់

កាកសំណល់លាមកឡើងវិញ។



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទx

ពន្រយល់ពាក្រយ និងនិយមន័យ

ជាការរំលាយដោយខ្រយល់ ៖ ជាដំណើរការបាក់ត្ររី និង អុកសីុស្រន ដើម្របីបំប្រកកាកសំណល់សរីរាង្គនិងជីវសស្ត្រ

ការរំលាយដោយមិនមនខ្រយល់ ៖ ដំណើរការបាក់ត្ររីទៅបំប្រកកាកសំណល់សរីរាង្គ ដោយជីវសស្រ្តក្នងុករណីគា្ម្រនអុក

សីុស្រន។

អនាម័យជាមូលដ្ឋ្រន ៖ ការប្រើប្រ្រស់បង្គន់អនាម័យក្រលម្អរផ្ទ្រល់ខ្លនួ ហើយមិនប្រើរួមជាមួយខ្នងផ្ទះអ្នកដទ្រ។

ការធ្វើជីកំបុ៉ស ៖ គោលបំណងន្រឯកសរន្រះ ការធ្វើជីកំបុ៉សគឺសំដៅដល់ការត្រតួពិនិត្រយវិធីសស្រ្ត ន្រ ការ

ធ្វើប្រព្រតឹ្តកិម្មកាកសំណល់លាមក ដ្រលសមាសធាតុរបស់វាធ្វើការរំលាយដោយខ្រយល់ 

និង ការរំលាយដោយមិនមានខ្រយល់។ ការធ្វើជីកំបុ៉សអាចត្រវូបានអនុវត្តដោយជោគជ័យ 

នៅព្រលដ្រលកាកសំណល់លាមកត្រូវបានរក្រសាទុក (ជាធម្មតានៅក្រ្រមដី) យ៉្រង 

ហោច ណាស់ រយៈព្រល២ឆ្ន្រំ នៅក្នុងស្ថ្រនភាពវត្ថុរាវអាចហូរច្រញបាន ហើយកាក 

សំណល់ លាមកដ្រលនៅស្រសសល់ អាចប្រ្រទៅជាស្ងតួបាន។ បនា្ទ្រប់ពីដំណើរការ ន្រ

ការរំលាយផលិតផលចុងក្រ្រយន្រជីកំបុ៉ស គឺមមោក(humus)។ ការធ្វើជីកំបុ៉សគឺ

ជាដំណោះស្រ្រយលើការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក ដ្រលសមស្របមួយ និង រួម  

ចំណ្រកដល់ការគ្រប់គ្រងអនាម័យប្រកបដោយសុវត្ថភិាព។

ការស្តកុ/រក្រសាទុក ៖ វិធីន្រការប្រមូលនិងការរក្រសាទុក  កាកសំណល់លាមកដ្រលបានយកច្រញពីបង្គន់ (ក្នងុ

ករណីខ្លះការធ្វើប្រព្រតឹ្តកិម្មកាកសំណល់លាមកអាចធ្វើនៅនឹងកន្ល្រងបាន)

DEWATS ៖ ការធ្វើប្រព័ន្ធប្រព្រតឹ្តកម្មទឹកស្អយុតាមប្របបច្ច្រកទ្រសមានទំហំតូចជាង ការងរប្រព្រតឹ្ត

កម្មទឹកស្អុយនៅតាមទីប្រជំុជននឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងជាមួយតម្ល្រសមរម្រយដ្រលមាន

ការថ្រទំាត្រវូពឹងផ្អ្រកលើវត្ថធុាតុដើមក្នងុស្រកុ។

ថា្ន្រលសម្ងួត ៖ ជាវិធីសស្រ្តន្រការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មកាកសំណល់លាមក (ហាលសម្ងួតលាមក) នៅ ក្រ្រ 

បង្គន់។ ការហាលន្រះត្រូវរកទីកន្ល្រងណាដ្រលស្ងួត។ 

បង្គន់ស្ងតួ ៖ ជាប្រភ្រទបង្គន់ដ្រលមិនត្រវូការទឹកសម្រ្រប់ចាក់នះទ្រ។ កាកសំណល់លាមក ត្រវូ  

បានធា្ល្រក់ចូលទៅក្នងុរណ្ត្របង្គន់ផ្ទ្រល់ត្រម្តង។

រណ្ត្របង្គន់ផ្ទ្រល់ ៖ ជារណ្ត្រមួយដ្រលស្ថិតនៅក្រ្រមចានបង្គន់ ហើយទឹកហូរធា្ល្រក់ចូលក្នុងរណ្ត្រដោយ 

ផ្ទ្រល់។

Excreta ៖ វាគឺជាកាកសំណល់ ក្នងុនះរួមមាន លាមក និងទឹកនម 

កាកសំណល់លាមក ៖ ជាកាកសំណល់ដ្រលបានមកពីការធ្វើអនាម័យនៅនឹងកន្ល្រង (ក្នងុរណ្ត្របង្គន់) ក្នងុ 

នះរួមមានលាមក ទឹកនម ទំាងទឹកប្រើប្រ្រស់ និងកាកសំណល់ផ្រស្រងៗដ្រលបានមក

ពីការលាងសមា្អ្រតគូថ។ 

ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក៖ ជាដំណើរការប្រកបដោយវិធីសស្រ្ត ក្នងុការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកឱ្រយមានសុវត្ថិ

ភាព។

រណ្ត្រស្តកុជ្រ្រប ៖ ជារណ្ត្រដ្រលអាចអោយអង្គធាតុរាវហូរច្រញជ្រ្របចូលទៅក្នងុដីបាន។ 

គ្រ្រះថា្ន្រក់សុខភាពមនុស្រស ៖ គឺការគ្រ្រះថ្ន្រក់ដ្រលកើតឡើងដោយការប៉ះពាល់កាកសំណល់លាមក និងរួមទំាងការ

ពាក់ព័ន្ធជាមួយអតិសុខុមប្រ្រណ គីមី ឬស្ថ្រនភាពសរីរាង្គ។ គ្រ្រះថ្ន្រក់អតិសុខុមប្រ្រណ 



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ xi

សំដៅទៅលើហានិភ័យសុខភាព ដ្រលអាចកើតមកពីការប៉ះពាល់វា។ គ្រ្រះថ្ន្រក់ផ្ន្រក  

គីមីសំដៅលើការប៉ះពាល់សមា្ភ្ររៈសមា្អ្រត និងគ្រ្រះថ្ន្រក់ខាងរូបវន្តសំដៅលើការបំព្រញ

ពលកម្ម ឬការប្រើប្រ្រស់គ្រឿងម៉ា្រសីុនផ្រស្រងៗ។ 

មមោក ៖ គឺជាកាកសំណល់ដ្រលស្ងួតសំបូរសរធាតុចិញ្ចឹម ដ្រល មាននៅក្នុងកាក សំណល ់

លាមក។ មមោកន្រះ ត្រវូបានគ្រយកធ្វើកំបុ៉សក្នងុរយៈព្រលយ៉្រងហោចណាស់២ឆ្ន្រ។ំ 

ជាទូទៅមមោគមានសុវត្ថភិាពក្នងុការយកវាទៅជីកកប់ហើយត្រវូបានគ្រប្រើវា ដើម្របីឱ្រយ

ដីស្ងតួល្អនិងប្រើប្រ្រស់ ធ្វើជាជីផងដ្ររ។

បង្គន់អនាម័យក្រលម្អ  ៖ សំដៅដល់បង្គន់ចាក់ទឹក ដ្រលត្រវូបានភា្ជ្រប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធលូបង្ហរូទឹកស្អយុ ឬភា្ជ្រប់ទៅនឹង 

អាង ស្តកុលាមក ឬរណ្ត្រមានគម្រប បង្គន់ស្ងតួមានផ្រន ឬបង្គន់អនាម័យដ្រលមាន 

ទុយោខ្រយល់ច្រញចូលក្នងុរណ្ត្រ។

អតិសុខុមប្រ្រណ ៖ ជាសរពាង្គកាយតូចៗ(មិនអាចមើលឃើញដោយភ្ន្រកមនុស្រសនះទ្រ ត្រវូប្រើអតិសុខុម 

ទស្រសន៍ទើបអាចមើលឃើញ) អតិសុខុមប្រ្រណមានដូចជា បាក់ត្ររី ប្រូតូសូអា 

(protozoa) អាមីតបា (amoeba) ជាដើម។ អតិសុខុមប្រ្រណមួយចំនួន អាច 

បណា្ត្រល ឱ្រយមនុស្រសកើតជម្ង។ឺ

រណ្ត្រស្តកុក្រ្រ ៖ ជារណ្ត្រដ្រលមិនស្ថតិនៅក្រ្រមចានបង្គន់ដោយផ្ទ្រល់នះទ្រ។ តាមធម្មតារណ្ត្រន្រះ 

ត្រវូបានគ្របិទផ្ចតិ ហើយភា្ជ្រប់ទៅនឹងបង្គន់តាមរយៈបំពង់បា្ល្រស្ទចិ។

ការគ្រប់គ្រងអនាម័យមិននៅនឹង

កន្ល្រងប្រកបដោយសុវត្ថភិាព៖ មានន័យថកាកសំណល់លាមកត្រវូបានគ្រប្រមូលដឹកជញ្ជនូ ទៅកាន់កន្ល្រង មួយផ្រស្រង 

ទៀត ដ្រលគ្របានធ្វើប្រព្រតឹ្តកម្មត្រមឹត្រវូ។ បនា្ទ្រប់ពីនះ កាកសំណល់នៅសល់ត្រវូ 

បានគ្រយកទៅប្រើប្រ្រស់ឡើងវិញ។ បច្ចបុ្របន្នន្រះនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាមានជម្រើស

តិច តួចបំផុត សម្រ្រប់ការធ្វើប្រព្រតឹ្តកម្ម ប្រកបដោយមានសុវត្ថភិាពសម្រ្រប់កាកសំណល់

លាមកដ្រលមិននៅនឹងកន្ល្រង។ 

ការគ្រប់គ្រងអនាម័យនៅនឹង

កន្ល្រងប្រកបដោយសុវត្ថភិាព៖ មានន័យថបច្ច្រកទ្រសបូមស្ត្ររ ប្រមូល រក្រសាទុក និងការធ្វើប្រព្រតឹ្តកម្មនៅនឹងកន្ល្រង 

ត្រវូបានបង្កើតឡើង នៅតាមខ្នងផ្ទះនីមួយៗ។

សម្ភ្ររៈការពារសុវត្ថភិាពផ្ទ្រល់ខ្លនួ៖ សមា្ភ្ររដ្រលត្រវូបានប្រើប្រ្រស់ដើម្របីកាត់បន្ថយហានិភ័យ ក្នងុការប៉ះពាល់ កាក សំណល់ 

លាមក បង្កឱ្រយមានជម្ង។ឺ សមា្ភ្ររៈការពារសុវត្ថភិាពផ្ទ្រល់ខ្លនួន្រះរួមមាន ស្រ្រមដ្រ ស្រប្រក 

ជើងកវ្រងការពារជម្រ្របទឹក មួក ខោអៀម និង ម៉ា្រសបិទមុខ។

បង្គន់ចាក់ទឹក ៖ គឺជាប្រភ្រទបង្គន់អនាម័យ ដ្រលប្រើប្រ្រស់ទឹក ដើម្របីសមា្អ្រតលាមកនិងទឹកនម។

រណ្ត្រអាងស្តកុកាកសំណល់ ៖ ជារណ្ត្រមួយត្រវូបានផ្រសាផ្ជតិមុខតំណរពីលូមួយទៅលូមួយទៀត និងរួមទំាងរន្ធផ្រស្រងៗ 

ទៀត ដោយប្រើសីុម៉ងត៍ឱ្រយជិត ភា្ជ្រប់ទៅនឹងបង្គន់។ រណ្ត្របានប្រមូល និងរក្រសាទុកកាក 

សំណល់លាមក។ អង្គធាតុរាវមិនអាចបង្ហរូច្រញពីរណ្ត្រ ស្តកុកាក សំណល់ចូលទៅ 

ក្នងុដីដ្រលនៅជំុវិញរណ្ត្រនះទ្រ ដោយសររណ្ត្រត្រវូបានបិទផ្ជតិមុខតំណរ ដោយ 

សីុម៉ងត៍។



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទxii

ការគ្រប់គ្រងអនាម័យ

ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព៖ សំដៅដល់ការប្រើប្រ្រស់បង្គន់អនាម័យដ្រលមានការក្រលម្អរ និងមិនប្រើប្រ្រស់រួម 

ជាមួយ ខ្នងផ្ទះផ្រស្រងទៀតឡើយ។ ដំណើរការគ្រប់គ្រងអនាម័យប្រកបដោយសុវត្ថភិាព 

រូមមាន៖ ១. ធ្វើប្រព្រតឹ្កកម្ម និងរក្រសាទុកនៅនឹងកន្ល្រង ២. ស្ត្ររច្រញពីលូស្តកុទៅកន្ល្រង

ធ្វើប្រព្រតឹ្តកម្ម ៣. ដឹកជញ្ជនូនិងធ្វើប្រព្រតឹ្តកម្មមិន នៅនឹងកន្ល្រង។ ការគ្រប់គ្រងអនាម័យ

ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព មានគោលបំណង ដើម្របីធានាថសកា្ត្រនុពលសុខភាពនិង  

ហានិភ័យបរិស្ថ្រនដ្រលទាក់ទងនឹងកាកសំណល់លាមក ត្រូវបានធ្វើឱ្រយមានកម្រិត 

អប្របបរមា បំផុតសម្រ្រប់គ្រប់ បណា្ត្រញស្រវាកម្មអនាម័យទំាងអស់។

ខ្រស្រសង្វ្រក់ស្រវាកម្មអនាម័យ ៖ សំដៅទៅលើការប្រមូល ការរក្រសាទុក ការដឹកជញ្ជូន ការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្ម និងការបោះ 

ចោល កាកសំណល់លាមក។

បង្គន់អនាម័យ ៖ ជាកន្ល្រងទុកដក់លាមកប្រកបដោយសុវត្ថភិាព។ ការរក្រសាលាមក ប្រកបដោយ សុវត្ថភិាព 

គឺដើម្របីការពារពពួកអតិសុខុមប្រ្រណ មិនឱ្រយឆ្លងទៅមនុស្រសយើងវិញាបាន។ 

ការធ្វើប្រព្រតឹ្តកម្ម ៖ ជាដំណើរការន្រផ្ល្រស់ប្តរូលក្ខណៈរូប គីមី និងជីវសស្ត្ររបស់កាកសំណល់លាមក ហើយ

វាត្រូវបានបំល្រងរបស់សម្រចថ្មីមួយ ដ្រលមានសុវត្ថិភាពសម្រ្រប់ការប្រើប្រ្រស់ចុង 

ក្រ្រយ ឬសម្រ្រប់បោះចោល។

រូបភាពទី១៖ ខាសាសង្វាក់សាវាកម្មអនាម័យ
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គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ 1

1> ស្រចក្ដីផ្តើម

ប្រទ្រសកម្ពុជាទទួលបានកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច គួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្ម្រនឆ្ន្រំចុងក្រ្រយន្រះហើយលទ្ធភាព 

ទទួលបានអនាម័យ ក្នុងចំណោមប្រជាជននៅតាមជនបទ ក៏បានកើនឡើងគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ផងដ្ររ។ ប្រជាជនជាង 

៤,១លាននាក់ទទួលបាន អនាម័យជាមូលដ្ឋ្រននៅចន្ល្រះឆ្ន្រំ២០០៧ និង២០១៧ ខណៈអត្រ្រទូទៅន្រការបន្ទ្របង់ 

ពាសវាលពាសកាល ត្រូវបានកាត់បន្ថយពី ៧៣% មកត្រឹម ២៩% (១; ២)។

គោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព ទាំង ៦គោលបំណង ដើម្របីធានានូវការគ្រប់គ្រងទឹក ការសមា្អ្រត និងអនាម័យ 

ប្រកបដោយចីរភាព និង និរន្តរភាពសម្រ្រប់ទាំងអស់គា្ន្រ។ ភា្ជ្រប់ទៅនឹងគោលដៅន្រះគឺជា គោលដៅប្រកប ដោយមហិច្ឆិតា 

សម្រ្រប់ទឹកស្អ្រត ការសំអាត និង អនាម័យទូទាំងពិភពលោក  ហើយបណា្ត្រប្រទ្រសនានា កំពុងប្រឈមនឹងការផ្តល់ជូន  

នូវការប្រើប្រ្រស់ដ្រលបានគ្រប់គ្រងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសមធម៌(មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្របីកុមារ(UN

ICEF) និងអង្គការសុខភាពពិភពលោក(WHO) ២០១៩.)។

ដោយសម្រ្រចបានការកើនឡើងន្រការគ្របដណ្តប់លើអនាម័យ ក្នុងព្រលមួយទសវត្រសចុងក្រ្រយន្រះ ប្រទ្រស កម្ពុជា 

បច្ចុប្របន្ន កំពុងផ្ត្រតលើបញ្ហ្រប្រឈមដ្រលបានផុសឡើងគឺ ការគ្រប់គ្រងអនាម័យប្រកប ដោយសុវត្ថិភាព ជាពិស្រសទាក់

ទងនឹងបញ្ហ្របង្គន់អនាម័យ ដ្រលបានព្រញទៅតាមព្រលវ្រលាន្រការប្រើប្រ្រស់។ អ្នករស់នៅតាមជនបទភាគច្រើនរក្រសា 

ទុកកាកសំណល់លាមក នៅក្នងុរណ្ត្រមួយ ឬច្រើន ដ្រលបានតភា្ជ្រប់ទៅនឹងបង្គន់របស់ពួកគ្រ(ក្រសួងផ្រនការ ២០១៧)។ 

កាកសំណល់លាមកទាំងន្រះបានកើនឡើងយ៉្រងច្រើននៅក្នុងរណ្ត្រស្តុកលាមកទៅតាមព្រលវ្រលា ហើយនៅទីបំផុត 

រណ្ត្រស្តុកលាមកនឹងព្រញ។ គ្រួសរភាគច្រើនមិនទាន់ត្រូវការ ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមករបស់ពួកគ្រទ្រ ពីព្រ្រះ 

បង្គន់ភាគច្រើន ទើបត្របានសងសង់នាព្រលថ្មីៗន្រះ ហើយរណ្ត្របង្គន់ភាគច្រើនគឺមិនទាន់ព្រញនៅឡើយ(Harper, 

2019)។ ទោះយ៉្រងណាក៏ដោយ ការសិក្រសាថ្មីៗន្រះ បានបង្ហ្រញថក្នុងចំណោមគ្រួសរដ្រលបានស្ត្ររស្តុកបង្គន់របស់គ្រ

ទាំងនះ មានតិចតួចណាស់ដ្រលធ្វើដោយសុវត្ថិភាព។ ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក បានកា្ល្រយជាអាទិភាពល្រច

ធ្ល្រមួយសម្រ្រប់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា និងវិស័យទឹកស្អ្រត។

ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទត្រូវបានផ្តល់អាណត្តិដឹកនាំ ដើម្របីធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌអនាម័យ និង  អនាម័យខ្លួន 

ប្រ្រណ ក្នុងចំណោមប្រជាជននៅតាមជនបទ ស្របតាមយុទ្ធសស្ត្រ និងគោលនយោបាយជាតិ(ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជន

បទ.២០១៦)។ ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទក៏ទទួលខុសត្រូវផងដ្ររ ក្នុងការបង្កើនអត្រ្រប្រ្រវា៉្រឡង់ន្រអនាម័យគ្រប់គ្រង 

ដោយ សុវត្ថិភាព តាមរយៈដំណោះស្រ្រយការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនៅនឹងកន្ល្រង (កម្រិតគ្រួសរ)។ ផ្រនការ 

សកម្មភាពជាតិរបស់ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទជំហាន២ បានកំណត់គោលដៅ ៣៥% ន្រគ្រួសរនៅជនបទ នឹងអនុវត្តការ 

គ្រប់គ្រងអនាម័យដោយសុវត្ថិភាពនៅនឹងកន្ល្រងត្រឹមឆ្ន្រំ២០២៣(ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ.២០១៩)។ 
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2> គោលបំណង និង វិសាលភាព

គោលបំណងរួមន្រគោលការណ៍ណ្រនំាថ្ន្រក់ជាតិស្តពីីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកគ្រសួរ នៅតំបន់ជនបទ គឺដើម្របី

ផ្តល់ការណ្រនាំបច្ច្រកទ្រសដល់រដ្ឋ្រភិបាល ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល និងវិស័យឯកជន តាមវិធីសស្រ្ត 

សមស្របមួយស្តីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនៅនឹងកន្ល្រងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពក្នុងបរិបទន្រប្រទ្រសកម្ពុជា ជា 

ពិស្រសគោលការណ៍ន្រះ ផ្តល់ជូននូវទិដ្ឋភាពទូទៅ និងបច្ចុប្របន្នភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក និងការគ្រប់

គ្រងអនាម័យប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងបរិបទន្រប្រទ្រសកម្ពុជាហើយនិង៖

 y ពន្រយល់ពីដូចម្ត្រចដ្រលហៅថកាកសំណល់លាមក ហ្រតុអ្វីវាចាំបាច់ត្រូវធ្វើការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព 

និងបំបាត់នូវរឿងមិនពិតមួយចំនួន។

 y ធានាថមានការយល់ដឹងដូចគា្ន្រ ទាំងពាក្រយព្រចន៍បច្ច្រកទ្រស និងវាក្រយសព្ទ។

 y ពិពណ៌នាអំពីវិធីសស្រ្តក្នុងការសម្រ្រចឲ្រយបាននូវការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនៅនឹងកន្ល្រងប្រកបដោយ 

សុវត្ថិភាព។

 y កំណត់តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវដល់ស្ថ្រប័ន និងតួអង្គសំខាន់ផ្រស្រងៗដ្រលពាក់ព័ន្ធនិងការគ្រប់គ្រងកាក 

សំណល់លាមក។ និង

 y បង្ហ្រញពីចំណុចដ្រលត្រូវបំព្រញបន្ថ្រមស្តីពីចំណ្រះដឹងន្រការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក និងអាទិភាព 

នាព្រលអនាគត។

ក្រុមគោលដៅសម្រ្រប់អនុវត្តគោលការណ៍ណ្រនាំ

ក្រុមគោលដៅសម្រ្រប់អនុវត្តគោលការណ៍ណ្រនាំន្រះរួមមាន បុគ្គលិកន្រនាយកដ្ឋ្រនបច្ច្រកទ្រសដ្រលពាក់ព័ន្ធ នៅ 

ក្នុង ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ គឺនាយកដ្ឋ្រនថ្រទាំសុខភាពជនបទ (DRHC) មន្ទីរអភិវឌ្រឍន៍ជនបទខ្រត្ត (PDRD) និង 

ការិយល័យ អភិវឌ្រឍន៍ជនបទស្រកុ (DORD)។ គោលការណ៍ណ្រនំាន្រះក៏ត្រវូបានប្រើប្រ្រស់ដោយជនបង្គ្រលអនាម័យ 

ថ្ន្រក់ឃុំ-ស្រុកលើវិស័យទឹកស្អ្រត និងអនាម័យ ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ-សង្ក្រត់និង គណៈកមា្ម្រការទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្រ្តី និងកុមារ 

ឃុំ-សង្ក្រត់ (CCWC) ផងដ្ររ។

ផ្ន្រកសំខាន់ន្រគោលការណ៍ណ្រនាំ

គោលការណ៍ណ្រនាំទាំងន្រះផ្ត្រតជាចម្របងទៅលើវិធីសស្រ្តន្រការប្រមូល  ការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្ម និងការទុកដក់កាក 

សំណល់លាមកនៅនឹងកន្ល្រង។ គោលការណ៍ន្រះស្ថិតក្នុងអាណត្តិរបស់ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ និងជាវិធីសស្រ្តដ្រល 

សមស្របបំផុត ដើម្របីសម្រ្រចឲ្រយបានគោលដៅគ្របដណ្តប់អនាម័យជនបទនៅកម្ពុជាប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ គោល  

ការណ៍ណ្រនាំន្រះក៏បានសង្ខ្របផ្ន្រកខ្លះពីដំណោះស្រ្រយនានា ស្តីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកក្នុងតំបន់បរិស្ថ្រន

ប្រឈម - សំដៅដល់ទីតំាង ឬតំបន់ដ្រលការប្រើប្រ្រស់បង្គន់អនាម័យធម្មតាដ្រលអាចបំពុលដល់បរិស្ថ្រនជំុវិញ។ ឧទាហរណ៍ 

សហគមន៍អណ្ត្រតទឹក តំបន់ងយរងគ្រ្រះដោយទឹកជំនន់ និងតំបន់ដ្រលមាននីវ៉ូទឹកក្រ្រមដីខ្ពស់។ ទោះជាយ៉្រងណាក៏

ដោយការណ្រនំាលំអិតស្តីពីអនាម័យក្នុងតំបន់បរិស្ថ្រនប្រឈមមានច្រងនៅក្នុងគោលការណ៍ណ្រនំាសម្រ្រប់អនាម័យក្នុង

តំបន់បរិស្ថ្រនប្រឈម (SCE)ដច់ដោយឡ្រក។

ដ្រនកំណត់ និងអនាគតន្រគោលការណ៍ណ្រនាំ

គោលការណ៍ណ្រនាំថ្ន្រក់ជាតិស្តីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកគ្រួសរ នៅតំបន់ជនបទន្រះ ជាជំហានដំបូង

ឆ្ព្រះទៅរកសុខដុមនីយកម្មន្រវិធីសស្រ្ត ដ្រលមានគោលបំណងចង់សម្រ្រចបានការគ្រប់គ្រងអនាម័យប្រកបដោយ 



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ 3

សុវត្ថិភាពនៅក្នុងវិស័យទឹកស្អ្រត ការសំអាត និងអនាម័យនៅកម្ពុជា។ ទៅអនាគតវាត្រូវបានគ្រមើលឃើញថវិធានការ

នានា នឹងត្រូវបានក្រលម្អរជាបណ្តើរៗ និងសម្របតាមសមត្ថភាពបច្ច្រកទ្រស ស្ថ្រប័ន ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម និងហិរញ្ញវត្ថុ 

ដ្រលវិវឌ្រឍន៍ ព្រមទាំងនៅព្រលដ្រលបច្ច្រកវិទ្រយោ គោលគំនិតសំខាន់ និងការអនុវត្តថ្មីៗល្រចច្រញជារូបរាង។

គោលការណ៍ណ្រនាំន្រះ មិនទាន់មានគោលបំណងពង្រីកអោយបានទូលំទូលាយ លើបញ្ហ្រ គ្រប់គ្រងកាកសំណល ់

លាមកនៅឡើយទ្រ ហើយក៏មិនទាន់បានដក់បញ្ចូលទៅជាផ្រនការផ្រសព្វផ្រសាយ ថតើគោលការណ៍ទាំងនះ នឹងត្រូវ 

បានច្រកចាយ និងរក្រសាទុកដោយរបៀបណា។ គំរូអាជីវកម្មនានា សម្រ្រប់អ្នកផ្តល់ស្រវាកម្មគ្រប់គ្រងកាកសំណល ់

លាមក ធ្វើការពន្រយល់យ៉្រងលំអិតអំពីវិធីប្រតិបត្តិសកម្មភាពផ្ល្រស់ប្តូរឥរិយបថទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់

លាមក និងការគ្រប់គ្រងលាមកទារក។
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3> សាវតា  

ជំពូកន្រះបង្ហ្រញពីបរិបទន្រការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកបច្ចុប្របន្ន នៅតាមជនបទន្រប្រទ្រសកម្ពុជា ដោយផ្អ្រក

លើលទ្ធផលន្រការសិក្រសាផ្រស្រងៗដ្រលបានបញ្ចប់រហូតមកដល់បច្ចុប្របន្ន និងត្រូវបានសង្ខ្របនៅក្នុងការពិនិត្រយឡើងវិញដ៏

ហ្មត់ចត់ នាព្រលកន្លងទៅថ្មីៗន្រះ (Harper, 2019) វាក៏ត្រូវបាន បំព្រញបន្ថ្រមដោយការពិពណ៌នាអំពីទ្រវកថ និង 

ការយល់ច្រឡំទូទៅនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធក ។ ដោយសរការកើនឡើងយ៉្រងឆប់រហ័សនូវវិសលភាពគ្របដណ្តប់អនាម័យ

នា ព្រលថ្មីៗន្រះ គ្រួសរភាគច្រើននៅជនបទន្រប្រទ្រសកម្ពុជា មិនទាន់មានបទពិសោធន៍ពីរណ្ត្របង្គន់អនាម័យព្រញ

នៅឡើយ ហើយគ្រួសរទាំងនះ មិនទាន់ច្រះគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមករបស់ពួកគ្របានត្រឹមត្រូវនះទ្រ។ ទោះ 

យ៉្រងណាស្ថ្រនភាពន្រះត្រូវបានគ្ររំពឹងថនឹងមានការផ្ល្រស់ប្តូរយ៉្រងឆប់រហ័ស ក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្ម្រនឆ្ន្រំខាងមុខន្រះ 

ដោយសរ ត្របង្គន់ភាគច្រើននៅទូទំាងប្រទ្រសបានចាប់ផ្តើមព្រញបន្តចិម្តងៗជាលើកដំបូង។ ស្ថ្រនភាពន្រះបង្កបញ្ហ្រ ដល់   

បរិស្ថ្រន និងសុខភាពសធារណៈ ជាពិស្រសប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជន សហគមន៍ និងរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា ដ្រលភាគីនីមួយៗ

ត្រវូមានការទទួលខុសត្រវូក្នងុការគ្រប់គ្រងបញ្ហ្រន្រះ។ បន្ថ្រមទៅលើហានិភ័យសុខភាពកើតឡើងដោយសរកាកសំណល់ 

លាមកខ្លួនឯង ហើយហានិភ័យន្រះកើតឡើងមកពីប្រជាជនខ្លះ ឈប់ប្រើបង្គន់អនាម័យ ហើយត្រឡប់ទៅបន្ទ្របង់ពាស 

វាលពាសកាលវិញ ព្រលដ្រលរណ្ត្រស្តុកបង្គន់របស់ពួកគ្រព្រញ ហើយបង្គន់ល្រងប្រើការបាន។ ប្រហ្រល៧៨% ន្រចំនួន 

ប្រជាជនកម្ពុជា ១៥,៨ លាននាក់ ដ្រលរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទកំពុងត្រល្រចឡើងនូវស្ថ្រនភាពន្រះ (វិទ្រយោស្ថ្រន ជាតិ 

ស្ថិតិ២០០៧)។

ការសិក្រសានៅតាមភូមិជាច្រើន ត្រូវបានអនុវត្តនៅតាមជនបទន្រប្រទ្រសកម្ពុជា  ដើម្របីបា៉្រន់ស្ម្រនកម្រិតន្រអត្រ្ររណ្ត្រ

បង្គន់ព្រញ។ ការសិក្រសាទាំងន្រះតំណាងឱ្រយបរិបទនិងភូមិសស្ត្រផ្រស្រងៗគា្ន្រ ហើយដូច្ន្រះមិនអាចប្រៀបធៀបដោយផ្ទ្រល់

បានទ្រ។ អត្រ្របង្គន់ដ្រលមានរណ្ត្រស្តុកក្រ្រពីរ ត្រូវបានគ្របា៉្រន់ស្ម្រនថមានចំនួន ៥៨ លីត្រក្នុងមា្ន្រក់/ ឆ្ន្រំ (SNV 

២០១៨) និង ៨៥ លីត្រក្នុងមា្ន្រក់/ ឆ្ន្រំ (PSI ២០១៨)។ អត្រ្របង្គរលាមកជាមធ្រយម ដ្រលបានបា៉្រន់ស្ម្រនសម្រ្រប់បង្គន់

ចាក់ទឹករណ្ត្រស្តុកក្រ្រ ត្រូវបានបង្ហ្រញនៅក្នុងតារាងទី១ ខាងក្រ្រម៖

តារាង១៖ អត្រ្រកើនន្របរិមណលាមកក្នុងរណ្ត្រដ្រលបានបា៉្រន់សា្ម្រន សម្រ្រប់បង្គន់ចាក់ទឹកដ្រលមនរណ្ត្រស្តុកក្រ្រ

អង្កត់ផ្ចិតរណ្ត្រ ការសិក្រសា
រណ្ត្រស្តុកក្រ្រ១ 

លូ៣កង់(១កង់កំពស់លូ 
០�៥ម)

រណ្ត្រស្តុកក្រ្រ២ 
លូ៣កង់(១កង់កំពស់លូ ០�៥ម)

១ម៣
SNV  ២០១៨ ៤.៦ ឆ្ន្រំ ៩.២ ឆ្ន្រំ

PSI   ២០១៨ ៣.២ ឆ្ន្រំ ៦.៣ ឆ្ន្រំ

០.៨ម៣
SNV  ២០១៨ ៣.០ ឆ្ន្រំ ៥.៩ ឆ្ន្រំ

PSI   ២០១៨ ២.០ ឆ្ន្រំ ៤.០ ឆ្ន្រំ

តួល្រខដ្រលបានពណ៌នាក្នងុតារាងន្រះ គឺបានមកពីការសិក្រសាដ្រលបានរៀបចំឡើងក្នងុខ្រត្តសៀមរាប និង ខ្រត្តក្រច្រះ n=632 ដោយ 

PSI ២០១៨ និងខ្រត្តកំពត n=49 ដោយ SNV ២០១៨។ ទំហំគ្រួសរជាមធ្រយមនៅតាមជនបទមានចំនួន ៤,៤ នាក់ ត្រូវបាន 

ប្រើប្រ្រស់ក្នុងការគណនា (គិតតាម CSES ២០១៧)។

រណ្ត្រស្តុកដ្រលអាចជ្រ្របបាន នឹងព្រញយឺតនៅព្រលដ្រលរណ្ត្រស្ថិតនៅក្នុងដីដ្រលងយជ្រ្រប (ដីខ្រសាច់ ល្របាយដី 

មានជី។ល។) ហើយវាអាចព្រញលឿនជាងន្រះ នៅលើដីដ្រលមិនងយរលាយ (ដីឥដ្ឋ)។ បង្គន់ចាក់ទឹកដ្រលត្រូវបាន

គ្រសង់នៅតាមតំបន់ដ្រលមានកម្រិតទឹកក្រ្រមដីខ្ពស់តាមរដូវ ឬទឹកជំនន់ នឹងងយព្រញបានលឿននៅរដូវវស្រសា ស្រប



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ 5

ព្រលដ្រលមានតម្រូវការខ្ពស់បំផុតសម្រ្រប់ការស្ត្រររណ្ត្របង្គន់។ ការស្ទង់មតិមួយចំនួនបានបង្ហ្រញថបង្គន់មួយចំនួន 

ត្រូវបានភា្ជ្រប់ទៅនឹងអាងស្តុកលាមក ហើយអាងស្តុកលាមកប្រភ្រទន្រះនឹងងយព្រញលឿនបំផុត (PSI, 2018)។

ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកគឺធ្វើឡើងនៅព្រលដ្រលរណ្ត្របង្គន់ព្រញហូរហៀរ មានក្លិនមិនល្អ ឬនៅព្រល ដ្រល 

បង្គន់មិនអាចហូរបាន។ គ្រួសរភាគច្រើនមិនអាច ឬមិនបានត្រួតពិនិត្រយរណ្ត្ររបស់គ្រឱ្រយបានទៀងទាត់ទ្រ។ ដូច្ន្រះការ 

សំរ្រចចិត្តក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងរណ្ត្របង្គន់ព្រញគឺមានប្រតិកម្មធម្មតាជាជាងសកម្ម។

ការអនុវត្តការសា្ត្ររកាកសំណល់លាមកនៅជនបទនៅកម្ពុជា

ភាគច្រើនន្រគ្រួសរដ្រលបានអនុវត្តការស្ត្ររកាកសំណល់លាមក ដោយគា្ម្រនសុវត្ថិភាព (Harper, 2019)។ វាជា 

រឿងធម្មតាទៅហើយដ្រលប្រជាជនកម្ពជុានៅជនបទធ្វើការស្ត្ររកាកសំណល់លាមកដោយខ្លនួឯងដោយដ្រ (WaterSHED 

2018) ។  កាកសំណល់លាមកដ្រលមិនបានធ្វើប្រព្រតឹ្តកម្ម ត្រវូបានគ្រចាក់ចោលនៅតាមវាលស្រ្រ និងតាមផ្លវូទឹក ហើយ

ព្រលខ្លះត្រូវបានគ្រប្រើជាជីមុនព្រលកាកសំណល់លាមកនះត្រូវបានធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មដោយសុវត្ថិភាព។

នៅព្រលដ្រលគ្រស្ត្ររកាកសំណល់លាមកដោយដ្រ នៅព្រលនះការដឹកជញ្ជូនកាកសំណល់ក៏មិនមានការគ្របបិទ

ជិតអ្វីដ្ររ។ ការស្ត្ររមិនមានសុវត្ថិភាពនៅព្រលដ្រលអ្នកស្ត្ររមិនបានប្រើសមា្ភ្ររៈការពារដូចជា ស្រ្រមដ្រ មា៉្រសបិទមាត់ 

និងខោអាវឬស្រប្រកជើងការពារ ឲ្រយបានត្រឹមត្រូវ ឬនៅព្រលដ្រលសមា្ភ្ររៈស្តុកទុកកាកសំណល់លាមកមិនមានការគ្រប ឬ 

បិទ ជិតឲ្រយបានត្រឹមត្រូវ។

ការស្ត្ររកាកសំណល់លាមកដោយប្រើគ្រឿងមា៉្រសុីនក៏ជាវិធីសស្ត្រធម្មតាមួយដ្ររសម្រ្រប់ប្រជាជន  កម្ពុជានៅជនបទ 

គ្រយកម៉ា្រសីុនបូបទឹក តភា្ជ្រប់ទៅនឹងទុយោដក់ចូលទៅក្នងុរណ្ត្របង្គន់ ហើយបូមវត្ថរុាវដ្រលជាកាកសំណល់លាមក របស់ 

គ្រជាការស្រ្រច។ ប្រសិនបើគ្រួសរមួយមិនមានមា៉្រសុីនបូបទឹកដោយខ្លួនឯងទ្រ គ្រអាចប្រើជាមួយបងប្អូន អាចខ្ចី ឬជួល 

បាន។ មា៉្រសុីនបូបទឹកសម្រ្រប់ធ្វើកសិកម្ម សម្រ្រប់បូបទឹកដក់ស្រ្រជារឿយៗគ្រយកមកបូមកាកសំណល់លាមកដ្ររ។ 

គ្រអាចធ្វើការស្ត្ររកាកសំណល់លាមកដោយខ្លួនឯង ឬដោយជួលកំលាំងពលកម្មនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្ត្រ របាយការណ៍ 

បានបង្ហ្រញថ ការជួលកំលាំងពលកម្មនៅក្នុងស្រុកដ្រលស្ម័គ្រធ្វើការងរកខ្វក់ប្របន្រះពិបាកស្វ្រងរកជួលណាស់នៅ 

តាមតំបន់ភាគច្រើន។ ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកដ្រលកាន់ត្រមានបញ្ហ្រប្រឈមទៀតនះគឺស្ថិតក្នុងតំបន់លិច

ទឹក។ របាយការណ៍បានបង្ហ្រញថ វាជាការធម្មតាទៅហើយ ដ្រលគ្រអាចបើកគំរបបង្គន់របស់គ្រនៅរដូវវស្រសាដើម្របីឲ្រយ 

កាកសំណល់លាមកហូរទៅតាមទឹក។ ការស្វ្រងរកទីតាំងឬដីសម្រ្រប់ចាក់ចោលកាកសំណល់លាមកមានការលំបាកខា្ល្រំង

សម្រ្រប់គ្រួសរមួយចំនួន ព្រ្រះថគ្រមិនអាចអនុញ្ញ្រត្តអោយចាក់កាកសំណល់លាមកនៅទីតាំងឬដីដ្រលមិនម្រនជាកម្ម

សិទ្ទរិបស់គ្រនះទ្រ។ ការអង្គ្រតមួយបានបង្ហ្រញថ គ្រសួរមួយចំនួនបានកប់ ឬចូលចិត្តកប់កាកសំណល់លាមករបស់គ្រ 

(PSI 2018, SNV, 2019)។ ទោះជាយ៉្រងណាក៏ដោយការជីកកប់កាកសំណល់លាមក (ក្នុងដីឡូតិ៍របស់ខ្លួនឯង) 

គឺជាផ្ន្រកមួយសំខាន់ន្រវិធីសស្ត្រធ្វើកំប៉ុសដ្រលជាផ្ន្រកមួយន្រការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនៅនឹងកន្ល្រងផងដ្ររ។

ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនៅតាមតំបន់ជនបទក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា

សម្រ្រប់គ្រួសរដ្រលបានស្ត្ររកាកសំណល់លាមកនៅព្រលដ្រលរណ្ត្រលាមកព្រញ ខាងក្រ្រមគឺជាសកម្មភាពដ្រល

គ្របានអនុវត្តន៍ក្នុងព្រលស្ត្ររ ហើយមួយចំនួនចាត់ទុកថការអនុវត្តមិនទាន់មានសុវត្ថិភាពនៅឡើយ។

 y ការស្ត្រររណ្ត្របង្គន់ដោយខ្លួនឯង ដោយប្រើដ្រផ្ទ្រល់ ក្នុងនះសមា្ភ្ររៈដ្រលត្រូវប្រើប្រ្រស់រួមមាន៖ ធុង ប៉្រល 

ស្រ្រម ដ្រ ម៉ា្រស់ ស្រប្រកជើងកវ្រង និងម៉ា្រសីុនបូមជាដើម ។ ការមូមស្ត្ររកាកសំណល់លាមកដោយខ្លនួឯង ជាទូទៅ 

ត្រូវបានគ្រយកទៅបោះចោលក្នុងវាលស្រ្រ ឬទៅក្នុងប្រភពទឹកផ្រស្រងៗ ប៉ុន្ត្រព្រលខ្លះទៀតត្រូវបានគ្ររក្រសាទុកនៅ

ជុំវិញផ្ទះ ដើម្របីប្រើប្រ្រស់ធ្វើជាជីនៅព្រលអនាគត។



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ6

 y ការជួលឡានបូម ឬដឹកដោយរទ្រះនូវកាកសំណល់លាមក ពីកន្ល្រងស្ត្ររទៅដក់ចោលនៅកន្ល្រងផ្រស្រងមួយទៀត។

 y ចោះរន្ធក្នុងរណ្ត្រលូ ឬថ្រមបំពង់បង្ហូរ។

 y ចោះរន្ធលូ ដើម្របីថ្រមបំពង់បង្ហូរថ្មី ឬចោះរន្ធលូដើម្របីបង្ហូរកាកសំណល់លាមកមកក្រ្រ។

 y គ្របរណ្ត្របង្គន់ចាស់និងទុកចោល (ទុកលាមកក្នុងរណ្ត្រនះ) ហើយសងសង់រណ្ត្របង្គន់ថ្មី

 y ជីករណ្ត្រថ្មីបន្ថ្រម (ជាស៊្ររី/ជាជួរ) ដើម្របីបង្កើនសមត្ថភាពបរិមាណស្តុកលាមក។

 y ធ្វើការតម្លើងរណ្ត្របន្ថ្រមស្របគា្ន្រ ដើម្របីបង្កើតរណ្ត្របង្គន់ឆ្ល្រស់គា្ន្រ(ប្រើរណ្ត្រមួយសិននៅព្រលរណ្ត្រនះព្រញ 

ទើបប្រើរណ្ត្រថ្មីមួយទៀត)។

ការសិក្រសាបានបង្ហ្រញថទាំងគ្រួសរ និងទាំងអ្នកផ្តល់ស្រវាកម្មស្ត្ររកាកសំណល់លាមកអនុវត្តន៍មិនមានសុវត្ថិភាព

ទ្រ និងមិនបានគោរពតាមគោលការណ៍ជាតិស្តពីីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក ដ្រលបង្កើតឡើងដោយក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ 

ជនបទផងដ្ររ។ ដូច្ន្រះចាំបាច់ត្រូវត្រមានការសម្របសម្រួលមួយដើម្របីស្វ្រងរកដំណោះស្រ្រយ និងអនុវត្តន៍ឲ្រយសមស្រប 

និងគោរពតាមគោលការណ៍ណ្រនាំន្រះ។

សារៈសំខាន់ន្រការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនៅនឹងកន្ល្រងមនការកើនឡើង

មានការយល់ស្របកាន់ត្រច្រើនឡើងក្នងុចំណោមអ្នកធ្វើការសម្រ្រចចិត្តដ្រលថការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនៅ 

នឹងកន្ល្រង គួរត្រត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពជាជាងការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មមិននៅនឹងកន្ល្រង។ ការប្រើប្រ្រស់បង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រគឺ

ជាបច្ច្រកវិទ្រយោដ៏សមស្របបំផុតសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនៅនឹងកន្ល្រង។ មានអង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល

មួយចំនួនបាន និងកំពុងអនុវត្តសកល្របង និងក្រលម្អរបច្ច្រកទ្រសបង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់ន្រះអោយកាន់ត្រប្រសើរឡើង ហើយ

បាននឹងកំពង់គាំទ្រដល់អាជីវកម្មបង្គន់ ដើម្របីដក់បញ្ចូលគំនូសប្លង់បង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រន្រះ ទៅក្នុងខ្រស្រសង្វ្រក់ផលិតកម្ម 

របស់ពួកគ្រ ដ្រលបានកំពុងអភិវឌ្រឍន៍ និងអនុវត្តយុទ្ធសស្ត្របង្កើតតម្រូវការទីផ្រសារ។ ខណៈព្រលគំនូសប្លង់បង្គន់លូភ្ល្រះ

ឆ្ល្រស់គា្ន្រ ត្រូវបានដក់បញ្ចូលក្នុង សៀវភៅណ្រនាំសាងសង់បង្គន់របស់ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ (នាយកដ្ឋ្រនថ្រទាំ 

សុខភាព ជនបទ ឆ្ន្រំ២០១០)។ អ្នកធ្វើអាជីវកម្មបង្គន់ មិនបានដឹងអំពីគំនូសប្លង់បង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រនះទ្រ ហើយក៏  

បានមិនដឹងពីរបៀបសងសង់បង្គន់ប្រភ្រទន្រះដ្ររ លុះត្រ្រត្រពួកគ្របានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលស្តីពីគំនូសប្លង់បង្គន់

លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រជាមុនសិន។

ដំណោះស្រ្រយរវាងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនៅនឹងកន្ល្រង និងមិននៅនឹងកន្ល្រង

ទោះបីជាការពិតដ្រលថអ្នកធ្វើស្រចក្តីសម្រ្រចចិត្ត និងអ្នកធ្វើគោលនយោបាយបានព្រញចិត្តទៅនឹងដំណោះស្រ្រយ

ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនៅនឹងកន្ល្រងក៏ដោយ ក៏ការសិក្រសាភាគច្រើន បានបង្ហ្រញថ មានគ្រួសរនៅតាមជនបទ 

មួយចំនួនបានព្រញចិត្ត ទៅនឹងដំណោះស្រ្រយការគ្រប់គ្រង កាកសំណល់លាមកមិននៅនឹងកន្ល្រងខ្លះដ្ររ  (Harper, 

2019) ។ ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក មិននៅនឹងកន្ល្រងន្រះ គឺផ្ត្រតទៅលើការជួលស្រវាឯកជន ដើម្របីស្ត្ររនិង 

សមា្អ្រតរណ្ត្របង្គន់របស់ពួកគ្រ។ ទោះជាយ៉្រងន្រះក្តី មានគ្រួសរនៅតាមទីជនបទភាគច្រើនក៏មិនមានបំណង ឬមិន ចង់ 

បង់ថ្ល្រស្រវាកម្មប្របន្រះក្នុងតម្ល្របច្ចុប្របន្ននះដ្ររ។ ជាលទ្ធផលន្រការសិក្រសាបានបង្ហ្រញថ តម្រូវការនិងលទ្ធភាពទិញ

ស្រវាកម្មពីឯកជនន្រះនៅមានកំរិតទាបនៅឡើយ។ រហូតមកដល់បច្ចុប្របន្នន្រះស្រវាគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកមិន

នៅ នឹងកន្ល្រង មិនទាន់មានបច្ច្រកទ្រសសមស្របសម្រ្រប់សហគមន៍ជនបទភាគច្រើននះទ្រ។ នាព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះការ

គ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកប្រកបដោយ សុវត្ថិភាពពុំទាន់មានការគ្រប់គ្រងដោយច្របាប់ទ្រ ដោយទំហំន្រការផ្តល់ស្រវា

កម្មន្រអាជីវកម្មន្រះនៅមានទំហំតូចនៅឡើយនៅតាមទីជនបទ ប៉ុន្ត្រកិច្ចការន្រះអាចកើនឡើងយ៉្រងឆប់រហ័សក្នុង 

ខណៈព្រល ដ្រលមានតម្រូវការខ្ពស់។



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ 7

4> ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក និង អនាម័យប្រកប

ដោយសុវត្ថភិាពនៅតាមជនបទន្រប្រទ្រសកម្ពជុា    

ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក អាចសម្រ្រចបានតាមរយៈវិធីសស្រ្ត និងដំណើរការនៅនឹងកន្ល្រង ឬមិននៅនឹង 

កន្ល្រង។ ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនៅនឹងកន្ល្រង គឺជាដំណោះស្រ្រយដ្រលបានណ្រនំាដោយការព្រញចិត្ត ក្នងុការ 

សម្រ្រចបានការគ្រប់គ្រងអនាម័យប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅតាមជនបទន្រប្រទ្រសកម្ពុជា។ ការពិពណ៌នាដោយសង្ខ្រប

ន្រដំណោះស្រ្រយការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក មិននៅនឹងកន្ល្រង គឺត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធខ ជាមួយនឹង 

ការទទួលស្គ្រល់ថ ដំណោះស្រ្រយទាំងន្រះកំពុងល្រចធ្ល្រ និងមានតម្រូវការផងដ្ររ ប៉ុន្ត្រវាមិនស្ថិតនៅក្នុងវិសលភាពន្រ

គោលការណ៍ណ្រនាំ ឬអាណត្តិរបស់ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទនៅឡើយ។

4>1 ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកតាមគ្រួសារ

គ្រសួរគួរត្រធ្វើការត្រតួពិនិត្រយជាប្រចំា នូវបរិមាណស្តកុលាមកនៅក្នងុរណ្ត្រស្តកុរបស់ពួកគ្រ នៅព្រលវ្រលាសមស្រប 

ដ្រលត្រវូធ្វើ និងមានសុវត្ថភិាព ក្នងុការធ្វើដូច្ន្រះ។ នៅព្រលរណ្ត្រស្តកុព្រញក្នងុកម្រតិ២ភាគ៣ ត្រវូមានវិធានការការពារ កំុ 

ឱ្រយកាកសំណល់ហៀរច្រញ ឬធ្វើឱ្រយបង្គន់មិនដំណើរការ។

គម្របលូស្តុកលាមកត្រូវទុកប្រហោងមួយសម្រ្រប់ "មើល" កម្រិតកម្ពស់លាមកនៅក្នុងរណ្ត្រ ស្តុក។ រណ្ត្រ ដ្រល 

មានគម្របសុីម៉ងត៍រឹងនះ មិនងយស្រួលត្រួតពិនិត្រយលាមកនះទ្រ។ ត្រយ៉្រងណាក៏ដោយ បរិមាណស្តុកលាមក អាច 

ពិនិត្រយមើលបានស្រួល នៅព្រលគម្របលូស្តុកដ្រលបិទនះ ត្រូវគ្រដំបំប្រកដោយញញួរ នៅព្រលត្រូវការត្រួតពិនិត្រយ។ វា

លើកល្រងត្រគម្របរណ្ត្រមានចោះប្រហោងសម្រ្រប់មើល។ គម្របរណ្ត្រដ្រលបានផ្រសាភ្ជិតដោយសុីម៉ងត៍ គម្របនះ  

ត្រវូបានបើកច្រញនៅព្រលដ្រលមានការត្រតួពិនិត្រយកាកសំណល់លាមក ហើយគម្របន្រះត្រវូផ្រសាភ្ជតិវិញឱ្រយបានល្អក្រ្រយ

ការត្រួតពិនិត្រយរួច។

ម៉្រយោងវិញទៀត ឧបករណ៍សម្រ្រប់តាមដនកម្រិតកម្ពស់កាកសំណល់លាមក ដក់ក្នុងរណ្ត្រស្តុកដោយមិនចាំបាច់ 

បើកគម្របព្រលរណ្ត្រព្រញ មិនថ្ល្រទ្រ ដ្រលឧបករណ៍ន្រះអាចរកទិញបាននៅលើទីផ្រសារ (អង្គការ iDE បានបង្កើត  

ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់សម្រ្រប់គោលបំណងន្រះ) ដ្រលអាចរកបានពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួន)។

នៅព្រលដ្រលកម្ពស់កាកសំណល់លាមក ខិតជិតដល់កម្រិត២ភាគ៣ន្របរិមាណស្តុករបស់ រណ្ត្រត្រូវបានណ្រនាំថ 

គ្រួសរគួរត្រសម្រ្រចចិត្តលើប្រភ្រទន្រដំណោះស្រ្រយការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដ្រលពួក

គ្រចង់អនុវត្ត។ សកម្មភាពនិងដំណោះស្រ្រយដ្រលបានជ្រើសរីស អាស្រ័យលើជម្រើសដ្រលមាននៅក្នុងសហគមន៍ 

ប្រភ្រទបង្គន់ដ្រលពួកគ្រមាន និងថវិការបស់គ្រួសរ។

4>2 ដំណោះស្រ្រយការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនៅនឹងកន្ល្រង

មធ្រយោបាយអនុវត្តជាក់ស្ត្រងបំផុតសម្រ្រប់គ្រួសរនៅតាមជនបទ ដើម្របីសម្រ្រចបាននូវការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់  

លាមកនៅនឹងកន្ល្រងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព គឺជាដំណើរការរំលាយកាកសំណល់ លាមកនៅលើដីដ្រលជាទ្រព្រយសម្របត្តិ 

របស់ពួកគ្រ។ ត្រទោះយ៉្រងណាក៏ដោយ ភាពងយស្រួលន្រការរំលាយកាកសំណល់លឿន អាស្រ័យលើប្រភ្រទបង្គន់ 

ដ្រលគ្រួសរមាន និងថតើអ្នកធ្វើស្រចក្តីសម្រ្រចចិត្តក្នុងគ្រួសរត្រូវបានទទួលការបណ្តុះបណា្ត្រល និងវិធីក្នុងការក្រឆ្ន្រ 
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កាកសំណល់លាមកន្រះក្នុងកម្រិតណា។

ប្រភ្រទបង្គន់នៅតាមជនបទនៅប្រទ្រសកម្ពុជា

ប្រភ្រទបង្គន់សំខាន់ៗនៅកម្ពុជា រួមមាន៖

 y បង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រ ពោលគឺបង្គន់ដ្រលមានរណ្ត្រស្តកុក្រ្រពីរ ឬច្រើន មានន័យថរណ្ត្រទំាងពីរប្រើឆ្ល្រស់ព្រលគា្ន្រ។

 y បង្គន់ចាក់ទឹកមានរណ្ត្រស្តុកក្រ្រមួយ

 y បង្គន់ចាក់ទឹកមានរណ្ត្រស្តកុលាមកពីរ ពោលគឺបង្គន់មានរណ្ត្រក្រ្រ២ ឬច្រើនជាងន្រះ ជាទូទៅបានភា្ជ្រប់ជាស៊្ររី។

 y បង្គន់ស្ងួតឬបង្គន់ចាក់ទឹករណ្ត្រផ្ទ្រល់ដ្រលស្ថិតនៅក្រ្រមចានបង្គន់ ឬមានបំពង់ខ្រយល់ច្រញចូល។

4>2>1 បង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គ្ន្រ-ជម្រើសសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក នៅនឹង កន្ល្រង  
ដោយ សុវត្ថិភាព ដ្រលត្រូវបានណ្រនាំជាលើកទី១

គំនូសប្លង់បង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រ គឺជាដំណោះស្រ្រយដ៏ព្រញចិត្ត ហើយ 

ត្រវូ បានគ្រណ្រនំាជាលើកដំបូង ក្នងុការសម្រ្រចនូវការគ្រប់ គ្រងកាកសំណល់

លាមកនៅនឹងកន្ល្រងដោយសុវត្ថភិាព ពីព្រ្រះវា ចៀសវាងបាននូវបញ្ហ្រ ដ្រល 

ទាក់ទងនឹងការបោះបង់ចោលរណ្ត្រស្តុកព្រញ ហើយទៅសងសង់ រណ្ត្រ 

ថ្មី។ ការស្ត្ររកាកសំណល់លាមក ច្រញពីរណ្ត្រស្តុកមានគ្រ្រះថ្ន្រក់ណាស់  

ដូច្ន្រះត្រូវកប់កាកសំណល់លាមកនះនៅទីតាំងមួយផ្រស្រងទៀត ដ្រលស្ថិត

នៅក្នុងដីដ្រលជាទ្រព្រយសម្របត្តិរបស់គ្រួសរខ្លួន។ បង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រ ជា 

បង្គន់  ចាក់  ទឹក និងមានលូស្តកុក្រ្រ២ជាជួរស្របគា្ន្រ។ នៅព្រលរណ្ត្រទី១ ព្រញ 

រណ្ត្រមួយទៀត មនិទានដ់ំណើរការភា្ល្រមនះទ្រ។ រណ្ត្រទ១ីដ្រលព្រញន្រះ 

ត្រូវបានផ្ត្រច់ច្រញពីបង្គន់ ហើយរណ្ត្រទំន្ររទី២ត្រូវបានគ្រភា្ជ្រប់ទៅបង្គន់ 

វិញម្តង។ ក្នងុកំឡុងព្រលនះ រណ្ត្រដ្រលស្តកុបរិមាណកាកសំណល់ លាមក 

ព្រញ ល្រងមានលាមកថ្មីទៀតហើយ បនា្ទ្រប់មកវានឹងរំលាយជា កំប៉ុស  ស្ងួត 

បន្តចិម្តងៗ ហើយនឹងកា្ល្រយទៅជាមមោក។  ដំណើរការន្រះត្រវូការព្រលយ៉្រងតិច២ឆ្ន្រ។ំ បច្ចបុ្របន្នមានគំនូសប្លង់ពីរប្រភ្រទ 

ដ្រលសំខាន់ ត្រូវបានសកល្របងផលិត និងលក់ដោយអាជីវកម្មបង្គន់ដ្រលមានការគាំទ្រ ពីអង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល 

(រូបភាពទី២, ៣ និង ៤)។ ព័ត៌មានលំអិតន្រគំនូសប្លង់បង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រទំាងន្រះត្រវូបានដក់បញ្ចលូក្នងុ ឧបសម្ពន័្ធគ។

គ្រួសរភាគច្រើនត្រូវការព្រលវ្រលាអប្របបរមា ពីរឆ្ន្រំ 

ដើម្របី  បំព្រញរណ្ត្រស្តុកលាមក។ ដូច្ន្រះ ព្រលរណ្ត្រ ស្តុក 

កាក សំណល់ទី២ត្រូវព្រញវិញម្តង។ ឯលាមកស្តុក ក្នុង 

រណ្ត្រទី១ នឹងត្រូវបានរំលាយជាកំប៉ុស ដ្រលព្រល នះ 

រណ្ត្រន្រះ ក៏ បាន ស្ត្រររួចរាល់ហើយដ្ររ។ ហើយរណ្ត្រ 

ទី១ដ្រលបានស្ត្ររ ត្រូវបានភា្ជ្រប់ទៅនឹងបង្គន់ ហើយ  

ដ ក់  ឱ្រយ ដំណើរការជាថ្មី ឡើង វិញ។ សកម្មភាពន្រះអាច  

ត្រូវបានអនុវត្តជាដដ្រលៗ តាម របៀប្រនះដោយ គា្ម្រន 

កំណត់។

Aerobic

Aerobic

Sludge
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រូបភាពទី២៖ បាភាទបង្គនា់ា ATP ដាល តភា្ជាប់ 
ជាមួយបំពង់ជ័រ  PVC

រូបភាពទី៣៖ ដំណើរការរំលាយកាកសំណល់លាមក   
របស់ ATPs  
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បង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រត្រវូបានគ្ររៀបចំប្លង់យ៉្រងពិស្រស ដើម្របី 

កាត់បន្ថយហានិភ័យ និងបញ្ហ្រប្រឈមដ្រលទាក់ទងនឹងដំណើរ  

រំលាយកាកសំណល់ជាកំបុ៉សនៅនឹងកន្ល្រង នៅ ព្រល ដ្រល រណ ្ត្រ 

មួយព្រញ បង្គន់នៅត្រប្រើប្រ្រស់បានជាមួយរណ្ត្រថ្មីមួយទៀត។ 

ទោះយ៉្រងណាក៏ដោយ ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនៅ 

នឹងកន្ល្រង អាចសម្រ្រចបានតាមរយៈដំណើរការរំលាយជាកំប៉ុស 

បើទោះបីជាមិនមានបង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រក៏ដោយ។

4>2>2 លទ្ធផលសម្រ្រចបានពីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកដោយសុវត្ថិភាពនៅនឹងកន្ល្រង 
ជាមួយ ប្រភ្រទបង្គន់ផ្រស្រងៗ

បង្គន់ចាក់ទឹករណ្ត្រស្តុកក្រ្រ

បង្គន់ចាក់ទឹកមានណ្ត្រស្តកុក្រ្រមួយ គឺជាបង្គន់ដ្រលគ្រសង់ភាគច្រនីនៅតាម

តំបន់ជនបទន្រប្រទ្រសកម្ពុជា (រូបភាពទី៥)។ តាមធម្មតា រណ្ត្រស្តុកក្រ្រន្រះ 

គ្រ ប្រើលូសុីម៉ងត៍។ ទឹកដ្រលគ្រចាក់ចូលទៅក្នុងចានបង្គន់ គឺដើម្របីឱ្រយលាមកធា្ល្រក់ 

ទៅក្នុងរណ្ត្របង្គន់តាមសន្ទះទ្រទឹកមួយ ហើយសន្ទះន្រះជាអ្នកទប់ក្លិន កុំឱ្រយ រុយ 

មកទុំបង្គន់។ រីឯបំពង់ខ្រយល់នៅលើរណ្ត្រស្តុក គឺសម្រ្រប់ឱ្រយឧស្ម័នភាយច្រញ។ 

ការ ត្រួតពិនិត្រយតាមដនកាកសំណល់លាមក ក្នុងរណ្ត្រស្តុករបស់គ្រួសរ ត្រូវបាន 

ធ្វើនៅព្រលដ្រលកាកសំណល់ លាមកព្រញបាន២ភាគ៣ ន្របរិមាណស្តុកលាមក 

ក្នុង រណ្ត្រ (ជម្រើសដ្រលព្រញចិត្តបំផុត)។ ដំណាក់កាលន្រះ បង្គន់ដ្រលស្ថិតនៅ 

ខាង ឆ្វ្រងដ្រ ល្រងដំណើរ ទៀត ហើយ (ឈប់ប្រើ)។ ដំណើរការរំលាយក្នុងការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មកាកសំណល់លាមកនៅក្នុង 

រណ្ត្រ គឺជាដំណើរការដ្រលប្រើបាក់ត្ររី ដើម្របីបំប្រកកាកសំណល់លាមកដោយប្រើខ្រយល់ (anaerobic) និងខណៈព្រល 

ដ្រលប្រើខ្រយល់ មិនអាចរំលាយបាន ព្រលដ្រលកាកសំណល់ជ្រ្របចូលទៅក្នុងដី(រូបភាពទី៦)។ ករណីខ្លះ បើគា្ម្រនបច្ច្រក

ទ្រសទប់ស្ក្រត់ជម្រ្របទឹករបស់លូ ស្តុកលាមក បានល្អទ្រ ទឹកអាចជ្រ្របចូលទៅក្នុងលូស្តុកបានតាម(រន្ធជម្រ្របលូ តំណលូ 

និងបាតលូស្តុកបិទមិនបានជិតល្អ។ល។) ទោះបីថដីដ្រលជីករណ្ត្រដក់លូស្តុកនះ មិនជ្រ្របទឹកក៏ដោយ ក៏មិនអាច

ការពារបានការជ្រ្របចូលក្នុង រណ្ត្របានដ្ររ ដ្រលជាហ្រតុនាំឱ្រយលូស្តុកងយនឹងព្រញលឿន។ កាក សំណល់ លាមកក្នុង 

លូស្តុក មានលក្ខណៈរាវខា្ល្រំងនិងគា្ម្រនសុវត្ថិភាពក្នុងការប៉ះពាល់ឡើយ។ 

ជម្រើសសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកល្អបំផុត គឺត្រូវសង់រណ្ត្រ 

ស្តុក ថ្មីបន្ថ្រម ដ្រលមានលក្ខណៈឆ្ល្រស់គា្ន្រ ដោយបង្វ្ររកាកសំណល់ទៅកាន់រណ្ត្រ

ទី២ថ្មីនះ។ បនា្ទ្រប់មកបរិមាណស្តុកកាកសំណល់លាមកក្នុងរណ្ត្រដំបូង ត្រូវបាន

រំលាយកា្ល្រយជាមមោកក្នុងរយៈព្រល២ឆ្ន្រំ  ហើយមមោក ទាំងនះ ត្រូវបានគ្រស្ត្ររ 

ច្រញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ បើករណី ការសងសង់រណ្ត្រថ្មី មិនអាចធ្វើ ទៅ 

បាន រណ្ត្រដ្រលព្រញ អាចត្រូវបានគ្រស្ត្ររដោយដ្រ ឬ បូមដោយមា៉្រសុីន ឬក៏ កប ់

រណ្ត្រព្រញនះចោលក៏បាន ត្រត្រូវយោងតាមពិធីសរណ្រនាំស្តីពីការស្ត្ររកាក

សំណល់លាមកដោយដ្រប្រកបដោយសុវត្ថិភាព (សូមមើលផ្ន្រក ៤�២�៣ ខាង 

ក្រ្រម ស្តីពី ការសា្ត្ររ និងការកប់កាកសំណល់លាមក)។

Aerobic

Anaerobic

Effluent

Sludge

រូបភាពទី៥៖ គំនូសប្លង់បង្គន់ចាក់ទឹកលូ
ស្តុកកាាមួយ

រូបភាពទី៦៖ ការរំលាយកាកសំណល់ 
លាមក បង្គន់ចាក់ទឹកលូស្តុកកាា

រូបភាពទី៤៖ បង្គន់ ATP  ភា្ជាប់បាអប់តាួតពិនិតាយលំហូរទៅ 
រណ្តាលូមួយផាសាងទៀត 



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ10

បង្គន់ចាក់ទឹកដ្រលមនរណ្ត្រស្តុកក្រ្រពីរ

ការក្រប្រ្របង្គន់ចាក់ទឹកដ្រលមានរណ្ត្រស្តកុក្រ្រមួយ គឺ ជា ការ បន្ថ្រម 

រណ្ត្រ ស្តុកមួយ ឬច្រើនជាជួរ (រូបភាព ទី៧)។ រណ ្ត្រ បន្ថ្រមទាំងន្រះ 

គឺដើម្របីបង្កើនបរិមាណ ស្តុក លាមក។ រណ្ត្រ ស្តុក និង អាងស្តុកលាមក 

អាចនឹងជ្រ្រប ទឹកបាន (សូម មើល ការពិពណ៌នាខាងក្រ្រម)។  ការ ក្រ 

ប្រ្របង្គន់ ចាក់ទឹក ប្រប ន្រះ ត្រូវបានធ្វើឡើង តាមការ ចង់ បាន នៅក្នុងតំបន់ 

ដ្រលរណ្ត្រស្តុកលាមកឆប់ព្រញ និង អ្នកប្រើប្រ្រស់ដ្រលមានបំណង 

កាត់បន្ថយការស្ត្រររណ្ត្រ បង្គន់ញឹកញាប់របស់ពួកគ្រ។ ត្រ យ៉្រង ណា 

ក៏ដោយ ការបន្ថ្រមរណ្ត្រជាស៊្ររី មិនម្រនជាជម្រើសដ្រលគ្របានណ្រនាំ

នះទ្រ ប៉ុន្ត្រជាជម្រើសសម្រ្រប់គ្រួសរ ដ្រលមានមានបញ្ហ្រដី។

អាងស្តុកលាមក

ដំណើរការមានលក្ខណៈដូចនឹងអាងស្តុកលាមកដ្ររ 

ហើយ វារក្រសាទុកវត្ថុរាវ និងសរធាតុរាវ (សូលុយស្រយង) 

ដ្រលមិនជ្រ្របច្រញមកខាងក្រ្រធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថ្រន 

ជុំវិញឡើយ (រូបភាពទី៨)។ ជាទូទៅកាកសំណល់រាវ ត្រូវ

ការបង្ហូរច្រញពីលូស្តុកលាមកជាប្រចាំ។ ទោះជាយ៉្រងណា 

ប្រព័ន្ធទឹកស្អុយនះ អាចហូរនាំកាកសំណល់រាវ ចូលទៅ 

ក្នុង អាងស្តុក ឬប្រឡាយដ្រលអាចជ្រ្របទឹកបាន (រូបភាព 

ទី៩)។  ជម្រើសល្អបំផុត ក្នងុការធ្វើប្រព្រតឹ្តកម្មកាកសំណល់ 

រាវពីរណ្ត្រស្តុកលាមក គឺជាការបន្ថ្រមរណ្ត្រស្តុក ឬ 

ប្រឡាយ ដ្រលអាចជ្រ្របទឹកបាន ដើម្របីឱ្រយចម្រ្រះតាមរយៈ 

ដី (ប្រសិទ្ធភាពន្រការធ្វើរណ្ត្រលូជ្រ្រប និងប្រឡាយ ក្នុង

ការធ្វើប្រព្រិត្តកម្មកាកសំណល់រាវ កំពុងត្រូវបានសកល្របង 

ដោយអង្គការ iDE និង អង្គការ EWB ដ្រលជាផ្ន្រកមួយ ន្រ 

ការរៀបចំ ដំណោះស្រ្រយការគ្រប់គ្រងកាកសំណល ់

លាមក ដោយសុវត្ថិភាព ដ្រលសមស្របសម្រ្រប់បរិបទ 

តំបន់ទឹកជំនន់ និងតំបន់នីវ៉ូទឹកក្រ្រមដីខ្ពស់)។

រណ្ត្រស្ងួត រណ្ត្រផ្ទ្រល់ ឬរណ្ត្រក្រលម្អរមនបំពង់ខ្រយល់ច្រញចូល

ប្រភ្រទបង្គន់ន្រះសំដៅលើការប្រើប្រ្រស់បង្គន់រណ្ត្រស្តកុមួយ (រណ្ត្រស្តកុន្រះ ស្ថតិនៅផ្ទ្រល់ពីក្រ្រមចានបង្គន់) ដើម្របី 

ប្រមូល និង រក្រសាទុកកាកសំណល់លាមក (លាមកនិងទឹកនម )។ ប្រព័ន្ធន្រះអាចត្រូវបានប្រើដោយមាន ឬគា្ម្រនទឹកបង្ហូរ 

លាងក៏បាន គឺអាស្រ័យលើបង្គន់។ កាកសំណល់លាមកដ្រលហូរចូលទៅក្នុងរណ្ត្របង្គន់រួមមានទឹកនម, លាមក, 

ទឹកលាងសមា្អ្រត, ទឹកចាក់បង្ហូរ និងក្រដសអនាម័យស្ងួតៗផ្រស្រង ទៀត។ ការប្រើប្រ្រស់ទឹកចាក់បង្ហូរ ទឹកលាងសមា្អ្រត 

និងសមា្ភ្ររៈសមា្អ្រតផ្រស្រងៗ នឹងផ្អ្រកទៅតាមលទ្ធភាពន្រទឹកដ្រលអាចរកបាន និងទំលាប់ន្រការប្រើប្រ្រស់ទឹកក្នុងតំបន់។ 

បង្គន់អនាម័យសម្រ្រប់ប្រភ្រទបង្គន់ន្រះអាចជាបង្គន់ស្ងួត ឬក៏បង្គន់ចាក់ទឹកដ្ររ។ ការនមក៏ត្រូវបានគ្រអនុញ្ញ្រតឱ្រយប្រើ

Anaerobic
Scum

Effluent

Sludge

Anaerobic

Effluent

Sludge

Anaerobic
Scum

Effluent

Sludge

Anaerobic Aerobic

Effluent
Effluent

Sludge

Aerobic Anaerobic

Anaerobic
Scum

Effluent

Sludge

Anaerobic

Effluent

Sludge

រូបភាពទី៨៖ បង្គន់ចាក់ទឹកលូភ្លាះ ស្តុកខាងកាាជាសារី 
ដាលយើងសា្គាល់ថាជាលូស្តុកលាមក

រូបភាពទី៩៖ បង្គន់រណ្តាស្តុកកាាពីរ តភា្ជាប់រណ្តាទី៣ 
ដាលជាាបទឹកបាន

រូបភាពទី៧៖ បង្គន់ចាក់ទឹករណ្តាស្តុកជាាប ទឹក 
កាាពីរជាជួរ
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បង្គន់ន្រះដ្ររ។ បង្គន់ត្រូវបានភា្ជ្រប់ផ្ទ្រល់ទៅនឹង រណ្ត្រត្រមួយ ឬរណ្ត្រក្រលម្អរដ្រលមានបំពង់ខ្រយល់ច្រញចូល គឺសម្រ្រប់ 

ស្តុក កាកសំណល់លាមក។ ខណៈព្រលរណ្ត្រព្រញ ជម្រ្របអាចជ្រ្របច្រញពីរណ្ត្រស្តុកចូលក្នុងដីជុំវិញនះបាន លើក

ល្រងត្របង្គន់អនាម័យត្រូវបានភា្ជ្រប់ទៅនឹងលូស្តុកលាមក។

ប្រព្រឹត្តកម្ម និងការគ្រប់គ្រង៖ គ្រ្រដ្រលរណ្ត្រស្តុកបង្គន់ជិតព្រញ  

បង្គន់ ន្រះ មិនអាចដំណើរការទៀតឡើយ។ ការរំលាយកាកសំណល់លាមក

នៅក្នុងរណ្ត្រស្ងួត ជាមុខងរចម្របងរបស់ aerobic ប៉ុន្ត្រមុខងរ រំលាយ 

របស់ anaerobic កាន់ត្រខា្ល្រំងនៅក្នុងជម្រ្រកាន់ត្រជ្រ្រជាមួយនឹង  

បរិមាណសំណើមខ្ពស់ (រូបភាពទី១០ខាងឆ្វ្រងដ្រ)។ បរិមាណកាបូន 

តិចតួច (ឧ..ស្លឹក) នះវាបង្កើនសីតុណ្ហភាពរណ្ត្រខ្ពស់ ហើយផ្រះ បង្កើន 

PH ដើម្របីជួយក្នុងការបំផ្ល្រញភា្ន្រក់ងរបង្កជម្ងឺ។ 

ព្រលរណ្ត្រព្រញ គ្រអាចជីកដីកប់ ហើយបិទឱ្រយជិត។ នៅលើរណ្ត្រ 

ដ្រលបានកប់កាកសំណល់លាមកនះ គ្រអាចដំដើមឈើលម្អរឬឈើ 

ហូបផ្ល្របាន (ដ្រលន្រះ ជាអនុសសន៍ បានណ្រនាំនៅក្នុងសៀវភៅណ្រនាំ 

របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកស្តីពីអនាម័យនិងសុខភាព។ ជាមួយគា្ន្រន្រះ បរិមាណស្តុកលាមកនៅក្នុងរណ្ត្រ ត្រូវបាន 

គ្រទុកចោល ដើម្របីឱ្រយវារំលាយជាកំប៉ុសយ៉្រងហោចក៏២ឆ្ន្រំដ្ររ ហើយបើមមោកស្ងួត គ្រអាចយកទៅប្រើប្រ្រស់ ជាជី 

បាន(Howards ២០០២)។

ការរំលាយកាកសំណល់លាមកនៅក្នុងរណ្ត្រសើម គឺភាគច្រើនជាមុខងររបស់ anaerobic (រូបភាពទី១០ខាង 

សា្ត្រំដ្រ)។ ជម្រ្របបានល្រចពីជញ្ជ្រំងរណ្ត្រ វាត្រូវបានប៉ះពាល់ទៅនឹងដំណើរការន្រការរំលាយកាកសំណល់លាមកន្រ 

មុខងររបស់ anaerobic។ តាមធម្មតារណ្ត្រទាំងន្រះព្រញលឿន ហើយបរិមាណកាកសំណល់លាមកសើម មិនមាន 

សុវត្ថិភាពក្នុងការប៉ះពាល់ឡើយ។

វាជាការល្អបំផុតដ្រលសង់រោងបង្គន់ទាំងរណ្ត្រស្ងួត និងរណ្ត្រសើម ដ្រលអាចរុះរីនិងផ្ល្រស់ទីនៅព្រលក្រ្រយបាន។ 

ការសងសង់រោងបង្គន់របៀបន្រះ មានលក្ខណៈងយស្រួលដល់ការផ្ល្រស់ប្តូរទីតាំងរោងបង្គន់ទៅ  រណ្ត្រថ្មី នៅព្រលដ្រល

រណ្ត្រដើមបានព្រញនិងត្រូវបានបិទ។ រណ្ត្របង្គន់ផ្ទ្រល់ (ស្ងួត ឬ សើម) មិនគួរត្រូវបានស្ត្ររទ្រ បើការស្តុកកាកសំណល់

លាមកក្នុងរណ្ត្រមិនបានទុកចោលក្នុងរយៈព្រល២ឆ្ន្រំនះ។

ទោះបីជាគ្រួសរខ្លះ បានអនុវត្តការតម្លើងរណ្ត្រស្តុកពីរក្រ្រក៏ដោយ ក៏ការចោះរន្ធតភា្ជ្រប់ទៅរណ្ត្រទី២ មិនគួឲ្រយប្រក 

ឬខូចដ្ររ បើមិនដូចោ្ន្រះទ្រ វាអាចហូរនាំច្រញនូវកាកសំណល់រាវ ដ្រលមិនទាន់បានធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មទៅកាន់បរិស្ថ្រនជុំវិញ

នះមិនខានឡើយ។ 

ទោះជាយ៉្រងណាក៏ដោយការសងសង់រណ្ត្រថ្មី ប្រហ្រលជាមិនម្រនជាដំណោះស្រ្រយដ្រលអាចឱ្រយគ្រួសរខ្លះធ្វើ 

បាននះឡើយ។ មកដល់បច្ចុប្របន្នន្រះ ការបោះបង់ចោលរណ្ត្រស្តុកដ្រលព្រញ មិនត្រូវបានគ្រអនុវត្តជាទូទៅនះឡើយ

។ ករណីន្រះទំនងដោយសរត្របញ្ហ្រប្រឈមជាក់ស្ត្រងក្នុងការសងសង់រណ្ត្រថ្មី ទាក់ទងនឹង (ការបញ្ហ្រថ្ល្រឈ្នួលជាង) 

និងការលំបាកក្នុងការតភា្ជ្រប់រណ្ត្រថ្មីទៅបង្គន់ដ្រលមានស្រ្រប់។

មិនថរណ្ត្របង្គន់ស្តុកព្រញ ត្រូវបានគ្របោះបង់ចោល មិនបានស្ត្ររកាកសំណល់លាមកចាក់ក្នុងរណ្ត្រ ឬប្រឡាយ 

(ដូចបានពិពណ៌នាក្នុងផ្រ្នក ៤.២.៣) ឬក៏មិនបានធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មក៏ដោយ ក៏សកម្មភាពន្រះ ត្រូវអនុវត្តដូចការប្រើប្រ្រស់ 

បង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រដ្ររ។ ដំណើរការរំលាយជាទៅកំប៉ុស ដ្រលអាចគ្រប់គ្រងបាន គឺ តម្រូវឱ្រយបុគ្គលទទួលបានការ  

បណ្តុះបណា្ត្រលខាងអនាម័យដូចខាងក្រ្រមន្រះ៖
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រូបភាពទី១០៖ បង្គន់រណ្តាស្ងួត និងរណ្តាសើម
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 y ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាកមដោយសុវត្ថិភាព

 y ដំណាក់កាលន្រការរំលាយកាកសំណល់លាមកទៅជាកំប៉ុស 

 y ការស្ត្ររ និងគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកដោយសុវត្ថិភាព ក្នុងកំឡុងព្រលដឹកជញ្ជូនពីរណ្ត្រស្ត្ររទៅទីតាំងធ្វើ

ជាកំប៉ុស។ ដូច្ន្រះការផ្ល្រស់ប្តូរឥរិយបថនិងសមាសធាតុដ្រលនាំឱ្រយមានការយល់ដឹងដល់ការសម្រ្រចបាននូវការ

គ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តក្នុងកម្មវិធីអនាម័យ។ ដើម្របីឆ្ព្រះទៅ 

សម្រ្រច បានកិច្ចការន្រះ សមា្ភ្ររៈទំនាក់ទំនង ដើម្របីផ្ល្រស់ប្តូរឥរិយបថ ត្រូវបានបង្ហ្រញនៅក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធឃ។

4>2>3 ការសា្ត្ររបង្គន់ដោយដ្រ និងការធ្វើប្រព្រតឹ្កកម្មកាកសំណល់លាមកនៅនឹងកន្ល្រង-ជម្រើសទី២
ដ្រលត្រូវបានណ្រនាំក្នុងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់នៅនឹងកន្ល្រងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព 

ក្នុងករណីការសង់បង្គន់ឬតភា្ជ្រប់ទៅរណ្ត្រថ្មី មិនអាចធ្វើទៅកើត ឬមិនចង់ធ្វើ កាកសំណល់លាមកដ្រលស្ត្ររច្រញពីរ

ណ្ត្របង្គន់ដ្រលព្រញត្រូវកប់នៅកន្ល្រងផ្រស្រង ដ្រលស្ថិតលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសរផ្ទ្រល់។ ស្រចក្តីសង្ខ្របន្រគោលការណ៍

ណ្រនាំស្តីពីការស្ដ្រររណ្ត្រស្តុកព្រញដោយដ្រ និង ការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មកាកសំណល់លាមក នៅនឹងកន្ល្រងដូចបានបង្ហ្រញ 

ក្នុងរូបភាពទី១១ខាងក្រ្រម៖

រូបភាពទី១១៖ ការណានាំក្នុងការសា្តាររណ្តាស្តុកដោយដាសមាាប់កប់កាកសំណល់នៅនឹងកន្លាង

ទិញសមា្ភ្ររៈការពារខ្លួននិង 

ឧបករណ៏បូមស្ត្ររលូ

ពាក់សមា្ភ្ររៈការពារខ្លួន

ស្ដ្រររណ្ត្រដោយប្រើធុងដើម្របីដួស

ការជញ្ជូនកាកសំណល់លាមកច្រញ ដោយដក់ក្នុងធុងបិទជិត

ដក់កាកសំណល់ក្នុងរណ្ត្រ ឬរណ្ត្រថ្មី  ឬប្រឡាយសម្រ្រប់កប់នៅនឹងកន្ល្រង

ទុកចោលរយៈព្រល២ឆ្ន្រំ

ប្រើប្រ្រស់ធ្វើជីកំប៉ុស្ត៏សម្រ្រប់វិស័យកសិកម្ម

បើករណ្ត្រស្តុក ហើយទុក 
អោយឧស្ម័នភាយច្រញ 
មុនបូម ឬស្ត្ររលូស្តុក

ជីករណ្ត្រថ្មី ឬប្រឡាយ

សម្រ្រប់កប់នៅនឹងកន្ល្រង
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រូបភាពទី១២៖ បាឡាយដាលបានជីក 
សមាាប់កប់កាកលាមក រូបថតៈ  
Wetlands Work

កាកសំណល់លាមកដ្រលគ្រស្ត្ររច្រញពីរណ្ត្រដ្រលព្រញ មានហានិភ័យសុខភាពដ្រលអាចកើតមានចំពោះអ្នកស្ត្ររ

កាកសំណល់លាមកផ្ទ្រល់ និងសហគមន៍នៅតំបន់ជុំវិញនះផងដ្ររ។ ការណ្រនាំស្តីពីការទុកដក់និងការដឹកជញ្ជូនកាក

សំណល់លាមក ត្រូវបានបង្ហ្រញនៅក្នុងផ្ន្រក ៤.៣។ 

ការកប់កាកសំណល់លាមកក្នុងប្រឡាយលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារ

បនា្ទ្រប់ពីការស្ត្ររច្រញ ព្រលនះកាកសំណល់លាមកត្រូវយកទៅដក់នៅទី

កន្ល្រងកំណត់មួយ ទុករយៈព្រល យ៉្រង ហោច ២ឆ្ន្រំ ក្នុងការរំលាយ ជាកំប៉ុស។ 

ជាធម្មតាទីកន្ល្រងស្តុកន្រះ មានទម្រង់ជារណ្ត្រ ឬប្រឡាយ ដ្រលអាចឱ្រយលាមក 

ដ្រលបានស្ត្ររច្រញ ងយស្រួលក្នុងការកប់ និង គ្រប (រូបភាពទី១២)។ ការ 

សិក្រសាស្តីពីការកប់កាកសំណល់លាមក ទៅ ក្នុងប្រឡាយបានរកឃើញថ មាន

ភាពអសកម្មន្រធាតុបង្កជម្ងឺដ៏សំខាន់ក្នុងរដូវប្រ្រំងក្នុងរយៈព្រលតិចជាងមួយខ្រ

កន្លះ (១,៥ខ្រ)។ ទោះជាយ៉្រងណាក៏ដោយ លក្ខខណ្ឌ ស្ងួតកម្រត្រូវបានធានា។ 

ដូច្ន្រះកាកសំណល់លាមក គួរត្រូវបានកប់នៅក្នុងប្រឡាយយ៉្រងហោចណាស់

២ឆ្ន្រំ។ អនុសសន៍សម្រ្រប់ការកប់កាកសំណល់លាមកក្នុងប្រឡាយនៅនឹង 

កន្ល្រង មានដូចខាងក្រ្រម (អង្គការ Wetlands Work, ២០១៩)៖

 y កប់កាកសំណល់លាមកនៅឆ្ង្រយពីផ្លូវដើរ ក្នុងបរិវ្រណផ្ទះ ឬលើដីជា 

កម្មសិទិ្ធ របស់គ្រួសរ (យ៉្រងហោច១៥ ម៉្រត្រ ពីទន្ល្រ ប្រភពទឹក និង 

ពីផ្ទះ) ដ្រលន្រះជាអនុសសន៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ។

 y ជីកប្រឡាយកប់ ទទឹង៤០សង់ទីម៉្រត្រ បណោ្ត្រយ៣ម៉្រត្រ និង ជំរៅ ២០ 

សង់ទីម៉្រត្រ។

 y ចាក់កាកសំណល់លាមកចូលក្នុងប្រឡាយ ដោយប្រើធុង ឬបំពង់បូម ហើយកប់ដីពីលើ។

 y កុំប៉ះពាល់ដល់ទីតាំងនះយ៉្រងហោច២ឆ្ន្រំ ដើម្របីទុកឱ្រយវាធ្វើប្រព្រឹត្ត កម្មសមា្ល្រប់ម្ររោគ។

 y រយៈព្រលពី២ឆ្ន្រំ ក្រ្រយ ទីតាំងនះអាចដំដំណាំបាន។

ការកប់កាកសំណល់លាមកក្នុងរណ្ត្រលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារ

កាកសំណល់លាមកក៏អាចត្រូវបានគ្រកប់នៅក្នុងរណ្ត្របានផងដ្ររ (រូប ភាព ទី១៣)។ រណ្ត្រកប់កាក សំណល ់

លាមក គឺជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រ្រប់គ្រួសរដ្រលមិនមានដីគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់ជីកប្រឡាយ។ អនុសសសន៏ក្នុងការកប់កាក

សំណល់លាមក ក្នុងរណ្ត្រមានដូចខាងក្រ្រម៖

 y កប់កាកសំណល់លាមកនៅរដូវប្រ្រំង

 y កប់កាកសំណល់លាមកនៅឆ្ង្រយពីផ្លូវដើរ ក្នុងបរិវ្រណផ្ទះ ឬលើដីដ្រលជាកម្មសិទិ្ធរបស់គ្រួសរ (អនុសសន៍  

របស ់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្ហ្រញថ ការកប់កាកសំណល់យ៉្រងហោចណាស់មានចមា្ង្រយ១៥ម៉្រត្រពីដង 

ទន្ល្រ ពីប្រភពទឹក ពីផ្ទះ  និង១.៥ម៉្រត្រពីលើនីវ៉ូទឹកក្រ្រមដី។

 y ចាក់កាកសំណល់លាមកចូលក្នុងរណ្ត្រ ដោយប្រើធុង ឬបំពង់បូម ហើយកប់ដីពីលើ។

 y កុំប៉ះពាល់ដល់ទីតាំងនះយ៉្រងហោច២ឆ្ន្រំ ដើម្របីទុកឱ្រយវាធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មសមា្ល្រប់ម្ររោគ។

 y រយៈព្រលពី២ឆ្ន្រំ ក្រ្រយ ទីតាំងនះអាចដំដំណាំបាន។



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ14

រូបភាពទី១៣៖ ការកប់កាកសំណល់លាមកដោយដាបាកបដោយសុវត្ថិភាពទៅក្នុងរណ្តា រូបថតៈ SNV/Martin Jacquemin

ប្រព្រឹត្តកម្មកាកសំណល់លាមក កាន់ត្រប្រសើរឡើង ដោយការបន្ថ្រម  និងលាយកំបោរឱ្រយបានត្រឹមត្រូវ ក្នុងកំឡុង 

ព្រល កប់កាកសំណល់លាមក។ ពត៌មានពិស្ត្ររស្តីពីការប្រើប្រ្រស់កំបោរ និង បរិមាណលាយសម្រ្រប់ចាក់ចូលក្នុងរណ្ត្រ

កប់កាកសំណល់លាមក អាចត្រូវបានរកបាននៅក្នុងគោលការណ៍ណ្រនាំបច្ច្រកទ្រសស្តីពីបង្គន់ភ្ល្រះសុវត្ថិភាព រៀបចំ 

ដោយ អង្គការ អាយឌីអីុ (iDE) ដ្រលផ្តល់ជូនក្នុងឧបសម្ព័ន្ធគ។

4>2>4 ការធ្វើស្រចក្តសីម្រ្រចចិត្តក្នងុការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក នៅ នឹង កន្ល្រង ប្រកប ដោយ 
សុវត្ថិភាព

ដើម្របីពិនិត្រយឡើងវិញនិងការសង្ខ្របជម្រើសក្នុងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក នៅនឹងកន្ល្រងប្រកបដោយ 

សុវត្ថិភាព (រូបភាពទី១៤) បង្ហ្រញអំពីការធ្វើស្រចក្តីសម្រ្រចចិត្តប្រកបដោយហ្រតុផលដ្រលពិពណ៌នាអំពីការអនុវត្តការ

គ្រប់គ្រងល្អបំផុតស្របតាមប្រភ្រទបង្គន់អនាម័យនីមួយៗ។
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4>3 គោលការណ្រនាំសម្រ្រប់ការសា្ត្ររកាកសំណល់ដោយសុវត្ថិភាព ការគ្រប់គ្រង 
និង ការដឹកជញ្ជូនកាកសំណល់លាមក

នៅព្រលដ្រលកាកសំណល់លាមកត្រូវស្ត្ររច្រញពីរណ្ត្រ ហើយយកទៅរក្រសាទុកនៅនឹងកន្ល្រង មួយផ្រស្រងទៀត (នៅ

លើដីដ្រលជាកម្មសិទិ្ធរបស់គ្រសួរ)។  ដោយសរមានជម្រើសសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកផ្រស្រងៗគា្ន្រ  ដូច្ន្រះ 

ការយកចិត្តទុកដក់ត្រូវបានអនុវត្ត ដើម្របីការពារបុគ្គលដ្រលស្ត្រររណ្ត្របង្គន់ ក៏ដូចជាសហគមន៍ជុំវិញផងដ្ររ។ ការ  

ណ្រនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកស្ថិតនៅក្រ្រមកាលៈទ្រសៈន្រះ រួមមាន៖

 y ទុកព្រលឲ្រយខ្រយល់ឧស្ម័នក្នុងបង្គន់បាត់ខ្លិនបនា្ទ្រប់ពីបើកគម្របលូ។

 y ពាក់សមា្ភ្ររៈការពារខ្លួន រួមមាន ស្រ្រមដ្រ ស្រប្រកជើងកវ្រង មួក ខោអៀម របាំងមុខ និងស្លៀកពាក់ឱ្រយបានគត់មុតល្អ 

កុំឲ្រយកាកសំណល់កខ្វក់ខា្ទ្រតប៉ះនឹងស្រប្រក។

 y ដឹកជញ្ជូនកាកសំណល់លាមក នៅក្នុងធុង ឬធុងដ្រលមានគម្រប ជៀសវាងការកំពប់។

 y សមា្អ្រត និងកប់កាកសំណល់លាមកដ្រលកំពប់នះឱ្រយបានល្អ។

ធានាឱ្រយមានអនាម័យល្អសម្រ្រប់កម្មករស្ត្រររណ្ត្របង្គន់ ទាំងក្នុងព្រល  និងក្រ្រយព្រលទុក ដក់កាកសំណល់លាមក  

រួមមាន ដុសលាងខ្លួនប្រ្រណជាមួយសប៊ូ បោកខោអាវសម្លៀកបំពាក់ដ្រលប្រលាក់  លាងសមា្អ្រតដក់ថ្ន្រំសមា្ល្រប់ម្ររោគ  

ចំពោះឧបករណ៍ដ្រលបានប្រើប្រ្រស់ក្រ្រយព្រលស្ត្ររ ដូចជា (បោ៉្រត ដំបងឈើ មា៉្រសុីនបូម ទុយោ) ហើយបនា្ទ្រប់មកយក

ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនៅនឹងកន្ល្រងក្នុងបរិសា្ថ្រនប្រឈម

ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនៅនឹងកន្ល្រងក្នងុបរិស្ថ្រនប្រឈម បង្កើនកម្រតិន្រការលំបាកខា្ល្រងំ។ តំបន់បរិស្ថ្រន 

ប្រឈមត្រូវបានកំណត់ថ ជាតំបន់សហគមន៍អណ្ត្រតទឹក សហគមន៍ដ្រលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ (កម្រិត 

ស្រ្រល និងធ្ងន់ធ្ងរ) តំបន់នីវ៉ូទឹកក្រ្រមដីខ្ពស់ តំបន់ដីរឹងខា្ល្រំង ឬតំបន់ខ្វះខាតទឹក (ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ ឆ្ន្រំ 

២០១៩)។

គោលការណ៍គ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក ត្រវូអនុវត្តដូចគា្ន្រសម្រ្រប់បង្គន់អនាម័យដ្រលស្ថតិនៅក្នងុតំបន់បរិស្ថ្រន

ប្រឈម និង តំបន់បរិស្ថ្រនមិនប្រឈម។ ទោះជាយ៉្រងណាក៏ដោយបច្ច្រកទ្រស និងរបៀបដំណោះស្រ្រយអាចខុសគា្ន្រ

ក្នុងករណីជាច្រើន។

ប្រភ្រទបង្គន់ដ្រលទាក់ទងនឹងការជ្រ្របទឹក (ឧទាហរណ៍៖ បង្គន់ចាក់ទឹកមានរណ្ត្រស្តុកក្រ្រមួយ  ឬបង្គន់ មាន 

រណ្ត្រស្តុកក្រ្រ២ជាជួរ និងបង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រ) គឺមិនសមស្របទៅនឹងតំបន់ដ្រលមាននីវ៉ូទឹកក្រ្រមដីខ្ពស់នះ

ទ្រ។ បង្គន់អនាម័យដ្រលត្រូវបានសងសង់ក្នុងតំបន់ប្របន្រះ ចាំបាច់ត្រូវមានគំនូសប្លង់ធ្វើយ៉្រងណា ឱ្រយបាតរណ្ត្រ 

បង្គន់ខ្ពស់ជាង២ម៉្រត្រ ន្រកម្រិតកម្ពស់នីវ៉ូទឹកក្រ្រមដីប្រចាំឆ្ន្រំអតិបរមា។ រណ្ត្របង្គន់ដ្រលត្រូវបានសងសង់នៅ 

តំបន់ងយរងគ្រ្រះទឹកជំនន់ ឬតំបន់អណ្ត្រតទឹក ត្រូវផ្រសាលូភា្ជ្រប់ឲ្រយជិតល្អ ដើម្របីការពារបរិមាណលាមកអណ្ត្រតតាម 

ទឹកជំនន់ ហើយគំនូសប្លង់សងសង់បង្គន់ប្រភ្រទន្រះ អាចប្រើប្រ្រស់ព្រញមួយឆ្ន្រំ។ គ្រួសរទាំងអស់មិនគួរប្រើឱកាស

ន្រះ  ដើម្របីស្ត្ររលូស្តុកលាមក ខណៈព្រលមានទឹកជំនន់ជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់នះឡើយ។ 

ការរៀបចំគំនូសប្លង់បង្គន់ប្រកបដោយភាពច្ន្រប្រឌិត  សម្រ្រប់សហគមន៍ អណ្ត្រតទឹក និងទឹកជំនន់ ដោយរាប់  

បញ្ចូលទាំងប្លង់ធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មរបស់អង្គការ Wetlands (ឧទាហរណ៏ Handypod ) និងផលិតកម្មជីវឧស្ម័ន (ឧ. 

ATEC ជីវឧស្ម័ន) ។ (ព័ត៌មានបន្ថ្រមអំពីការរៀបចំគំនូសប្លង់ន្រះ យោងតាមគោលការណ៍ណ្រនាំថ្ន្រក់ជាតិស្តីពី 

អនាម័យ ក្នុងតំបន់បរិស្ថ្រនប្រឈមសម្រ្រប់គ្រួសរនៅជនបទ (ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ ឆ្ន្រំ២០១៩)។ 



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ 17

ឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូនកាកសំណល់លាមកទាំងនះ រូមមាន បោ៉្រត ធុង សុីទ្រន ឬកុងតឺន័រទៅរក្រសាទុក។

ធុងទឹក,  ខ្រស្រពួរ,   និងឧបករណ៍កសិកម្មផ្រស្រងៗ គ្រប្រើសម្រ្រប់ការស្ត្ររលូបង្គន់ដោយដ្រ។ ធុងទឹក,  មា៉្រសុីនបូមទឹក 

និង ទុយោ គ្រប្រើសម្រ្រប់ការស្ត្ររលូបង្គន់ដោយប្រើមា៉្រសុីនបូមស្ត្ររ។ តាមវិធីសស្រ្តដ្រលបានអនុវត្តកន្លងទៅ រាល់ 

ឧបករណ៍ ទាំងអស់ដ្រលប្រើរួច ត្រូវបានលាងសមា្អ្រតច្រញ ដីដ្រលប្រឡាក់កាកសំណល់លាមក និងទឹកលាងសមា្អ្រត់នះ  

ត្រូវបានកប់ ដើម្របីជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់មនុស្រស។

ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រង  និងដឹកជញ្ជូនកាកសំណល់លាមកដ្រលមានសុវត្ថិភាព និងគា្ម្រនសុវត្ថិភាពត្រូវបានបង្ហ្រញនិង

ប្រៀបធៀបនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធង។

4>4 ស្រចក្តីសង្ខ្របពីជម្រើសដ្រលបានណ្រនាំសំខាន់ៗ  ហើយអ្វីត្រូវធ្វើ និង អ្វីមិន  
ត្រូវ ធ្វើក្នុងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក

ការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មនៅក្នុងរណ្ត្រនៅនឹងកន្ល្រង គឺជាវិធីសស្រ្តន្រការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មកាកសំណល់លាមកដ្រលគ្រព្រញ 

ចិត្ត និងមានការណ្រនាំសម្រ្រប់គ្រួសរនៅតាមជនបទ។ ហ្រតុន្រះ កាកសំណល់ត្រូវបានធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មល្អបំផុតដោយទុក

វានៅក្នុងរណ្ត្រយ៉្រងហោចរយៈព្រល២ឆ្ន្រំ មុនព្រលស្ត្ររច្រញ។ លាមកដ្រលបានស្ត្ររច្រញពីរណ្ត្រគួរត្រូវបានយកច្រញ

ឱ្រយឆ្ង្រយតាមដ្រលអាចធ្វើទៅបាន  ហើយធ្វើក្នុងរដូវប្រ្រំង។

ជម្រើសដ្រលត្រូវបានណ្រនាំសម្រ្រប់គ្រួសរ គឺធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវបង្គន់ដ្រលមានស្រ្រប់ឱ្រយទៅជាបង្គន់លូភ្ន្រះ 

ឆ្ល្រស់គា្ន្រ។ ការស្ត្ររបង្គន់ និង ការកប់កាកសំណល់លាមកនៅនឹងកន្ល្រង គឺជាជម្រើសល្អបំផុតទី២។ សមា្ភ្ររៈការពារ ខ្លួន 

គួរត្រូវពាក់ជានិច្ចកាល។  កាកសំណល់ត្រូវដឹកក្នុងធុងគ្របឱ្រយជិត ហើយត្រូវកប់វា។ កាកសំណល់មិនគួរ ជីកយក ច្រញ 

ឡើយ យ៉្រងហោចណាស់ក៏មានរយៈព្រល២ឆ្ន្រំដ្ររ ហើយការស្ត្រររណ្ត្របង្គន់ គួរត្រូវបានអនុវត្តតាមលទ្ធភាពដ្រលអាច

ធ្វើបាន ជាពិស្រសត្រវូអនុវត្តការស្ត្ររន្រះនៅរដូវប្រ្រងំ។ អ្វតី្រវូធ្វើ ឬ អ្វមិីនត្រវូធ្វើសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក 

គឺបានបង្ហ្រញតាមតារាងខាងក្រ្រម៖

តារាង ២ ៖ អ្វីត្រូវធ្វើ និងអ្វីមិនត្រូវធ្វើសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក

អ្វីត្រូវធ្វើ អ្វីមិនត្រូវធ្វើ

ការគ្រប់គ្រងបង្គន់ និងបង្គន់អនាម័យ

 y សងសង់បង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រ ព្រ្រះវាជាវិធីល្អបំផុតក្នុង 
ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក។  y កុំព្រងើយកន្តើយចំពោះការសម្រ្រចចិត្តអំពីរបៀបគ្រប់គ្រង

កាកសំណល់ល្អបំផុត តាមមធ្រយោបាយមានសុវត្ថិភាព។ y ពិគ្រ្រះជាមួយម្រភូមិប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីរបៀប 
គ្រប់គ្រងកាកសំណល់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

 y ត្រួតពិនិត្រយជាប្រចាំនូវបរិមាណស្តុកលាមកនៅក្នុងរណ្ត្រ 
បង្គន់របស់អ្នក។

 y កុំទុកឱ្រយរណ្ត្របង្គន់ព្រញហៀរ ឬល្រចធា្ល្រយ។

 y ប្រើបង្គន់របស់អ្នកជិតខាង ប្រសិនបើបង្គន់របស់អ្នកព្រញ 
ហើយមិនអាចប្រើទៀតបាន។

 y កុំផ្តើមបន្ទ្របង់នៅទីវាល បើសិនរណ្ត្របង្គន់អ្នកព្រញ។

 y សង់រណ្ត្របង្គន់ស្តុកក្រ្រ (កំណត់ចមា្ង្រយ មិនឆ្ង្រយប៉ុនា្ម្រន) 
ពីចានក្រ្រមបង្គន់។

 y កុំសង់បង្គន់ចាក់ទឹក ដ្រលមានរណ្ត្រនៅក្រ្រមចានបង្គន់ 
ផ្ទ្រល់ ព្រ្រះវាធ្វើឱ្រយមានការពិបាកត្រួតពិនិត្រយនិងចូល មើល។

 y រក្រសាបង្គន់ដោយគ្របរណ្ត្រគ្រប់ព្រលវ្រលា លើកល្រងត្រវា 
ចាំបាច់ត្រូវបើក ក្នុងការត្រួតពិនិត្រយ ឬស្ត្ររ។ រាល់ព្រល បើក 
គម្របរណ្ត្របង្គន់ គឺសម្រ្រប់ត្រព្រលត្រួតពិនិត្រយ ប៉ុណោ្ណ្រះ។

 y កុំទុករណ្ត្របង្គន់ចោលមិនបានគ្រប ឬមិនបានយកចិត្តទុក 
ដក់ឱ្រយសោះ ព្រ្រះវាអាចមានគ្រ្រះថ្ន្រក់នៅព្រលណាមួយ 
(ឧ.កុមារធា្ល្រក់ចូលរណ្ត្រ) និង ហានិភ័យសុខភាពតាមរយៈ
ភា្ន្រក់ងរចម្លង(រុយ) ។
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ការសា្ត្រររណ្ត្របង្គន់ និងការទុកដក់កាកសំណល់

 y ពាក់សមា្ភ្ររៈការពារផ្ទ្រល់ខ្លួនសមស្រប ដូចជា  សម្លៀក 
បំពាក់ ឱ្រយគត់មុតល្អ មានស្រ្រមដ្រ មា៉្រស និងវ៉្រនតា ប្រសិន 
បើអាច ចៀសវាងការប៉ះពាល់កាកសំណល់លាមក និង 
ភា្ន្រក់ងរ បង្កជម្ងឺ។

 y កុំឱ្រយកាកសំណល់លាមក ខា្ទ្រតប្រលាក់រាងកាយ និងស្រប្រក 
របស់អ្នក, ដោយសរត្រវាមានសកា្ត្រនុពលខា្ល្រំងទៅលើ 
ហានិភ័យ សុខភាព។

 y ប្រើមា៉្រសុីនបូមទឹក ឬធុង ដើម្របីបូមយកកាកសំណល់លាមក
ច្រញពីរណ្ត្រ។

 y កុំចូលក្នុងរណ្ត្របង្គន់ ទោះក្នុងស្ថ្រនភាពណាក៏ដោយ

 y សូមប្រ្រកដថមានត្រមនុស្រស ដ្រលមានសុខភាពល្អ រឹងមាំ  
និងមានកាយសម្របទាគ្រប់គ្រ្រន់ប៉ុណោ្ណ្រះដ្រលអាចធ្វើការ 
ស្ត្រររណ្ត្របង្គន់បាន។

 y កុំឱ្រយមនុស្រសចាស់ ឈឺ ឬជនពិការ ស្ត្រររណ្ត្របង្គន់ ព្រ្រះវា 
លំបាក និងមានគ្រ្រះថ្ន្រក់។

ការដឹកជញ្ជូនកាកសំណល់

 y ប្រើធុងទឹកសម្រ្រប់ដឹកជញ្ជូនកាកសំណល់ ដ្រលការពារ 
ការជ្រ្រប ឬល្រចធា្ល្រយបាន។

 y កុំប្រើធុងទឹក សម្រ្រប់ដឹកជញ្ជូនកាកសំណល់ ដ្រលមិនមាន 
គម្រប មិនបានបិទជិត ឬងយនឹងល្រច ធា្ល្រយ។

 y សមា្អ្រតកន្ល្រងមានល្រចធា្ល្រយ និងកំពប់ ដោយការជីកកប់វា។
 y កុំទុកកន្ល្រងមានល្រចធា្ល្រយ និងកំពប់ដោយមិនបានលាង 
សមា្អ្រតច្រញនះឡើយ។

 y លាង និងសមា្អ្រតសម្លៀកបំពាក់ និងរបស់របរប្រើប្រ្រស់ 
ផ្រស្រងៗរបស់គ្រួសរ ដ្រលប្រលាក់កាកសំណល់ 
ដោយប្រើថ្ន្រំរំងប់ម្ររោគ ឬថ្ន្រំសមា្ល្រប់ម្ររោគផ្រស្រងទៀត 
ដ្រលមានតម្ល្រសមរម្រយ។

 y កុំទុកសម្លៀកបំពាក់ និង សំភារៈដ្រលប្រលាក់ដោយមិនបាន
លាងសមា្អ្រត និងរមា្ង្រប់ម្ររោគនះឡើយ។

ការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្ម និង ការចោលកាកសំណល់លាមក

 y ចោលកាកសំណល់លាមក នៅក្រ្រមដី ដោយយោងតាម
គោលការណ៍ណ្រនាំស្តីពីការកប់កាកសំណល់លាមក។

 y កុំចោលកាកសំណល់លាមក នៅលើដីពាសវាលពាសកាល 
ឬតាមដងទន្ល្រ ពីព្រ្រះធាតុបង្កជំងឺអាចចូលក្នុងបរិស្ថ្រនបាន
យ៉្រងងយ ហើយទីបំផុតត្រូវឆ្លងទៅមនុស្រស។

 y ធានាថប្រភពផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅក្រប្ររនះ ត្រូវបានការពារពីការ
កប់កាកសំណល់លាមក។ ការកប់ន្រះ ត្រូវធានាចមា្ង្រយសម 
ល្មម ពីប្រភពន្រការចម្លងរោគដ្រលមានសកា្ត្រនុពល 
(យ៉្រងហោច ណាស់១៥ម៉្រត្រ) និង ធានាថប្រភពផ្គត់ផ្គង់  
ទឹកនៅក្រប្ររនះពិតជាការពារបានសុវត្ថិភាព (អណ្តូងជីក 
បំពង់ទុយោអណ្តូង និងអណ្តូងខួង)។

 y កុំសន្មត់ថកាកសំណល់លាមក មិនបំពុលបរិស្ថ្រន 
ក្រ្រយពីការកប់។

ការប្រើប្រ្រស់កាកសំណល់ឡើងវិញ

 y រង់ចាំកាកសំណល់រលួយជាកំប៉ុស ហើយស្ងួត - ទាំងនៅ
ក្រ្រមដីក្រ្រយពីការកប់កាកសំណល់ ក៏ដូចជានៅក្នុងរណ្ត្រ
ស្តុកលាមកន្របង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្របិទជិត - យ៉្រងហោច 
ណាស់រយៈព្រល២ឆ្ន្រំ មុនព្រលយកច្រញ។

 y កុំយកកាកសំណល់ ដ្រលបានកប់ ឬរក្រសាទុកនៅក្នុងរណ្ត្រ 
បង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្របិទជិត ដ្រលមិនទាន់ស្ងួត ត្រូវទុក 
យ៉្រង ហោច ២ឆ្ន្រំ។

 y គ្រប់គ្រងដោយសុវត្ថិភាព និងចោលកាកសំណល់លាមក 
រាវទៅតាមអនុសសន៍ដ្រលបានណ្រនាំ នៅក្នុងគោល 
ការណ៍ ណ្រនាំន្រះ។

 y កុំប្រើកាកសំណល់លាមករាវធ្វើជាជី ព្រ្រះវាគា្ម្រនសុវត្ថិភាព 
ឡើយ។
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5> បរិសា្ថ្រនអំណោយផលសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ 

លាមកនៅតំបន់ជនបទ

ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក ទាក់ទងនឹងការអនុវត្ត ដើម្របីផ្ល្រស់ប្តូរអាកប្របកិរិយ ភាគច្រើនគឺមិនទាន់មានសុវត្ថិ

ភាពនៅឡើយទ្រ រហូតមកដល់ព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ វាមានការពិបាកក្នុងការផ្ល្រស់ប្តូរ បើគា្ម្រនការជួយអន្តរាគមន៍ពីខាងក្រ្រ

នះទ្រ។ ការគាំទ្រពីខាងក្រ្រ និងតួអង្គផ្រស្រងៗដ្រលទទួលខុសត្រូវសម្រ្រប់ការផ្ល្រស់ប្តូរ ត្រូវរួមបញ្ចូលបរិស្ថ្រនអំណោយ

ផលដ្រលចាំបាច់សម្រ្រប់ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកដោយសុវត្ថិភាពដូចខាងក្រ្រម៖

ដំណោះស្រ្រយផ្ន្រកឯកជន

អ្នកផលិតបង្គន់ភាគច្រើនដ្រលបម្រើស្រវាកម្មនៅតាមជនបទន្រប្រទ្រសកម្ពុជា មិនស្គ្រល់គំនូសប្លង់បង្គន់លូភ្ល្រះ 

ឆ្ល្រស់គា្ន្រនះទ្រ។ នៅក្នុងតំបន់ដ្រលគ្រចង់បានបង្គន់អនាម័យលូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រ និងត្រូវបានគ្រផ្រសព្វផ្រសាយ។ អ្នកផលិត  

បង្គន់ត្រូវទទួលការបណ្តុះបណា្ត្រលស្តីពីគំនូសប្លង់ បង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រ វិធីសស្រ្តសងសង់ និងមុខងរ។ ការក្រច្ន្រនូវ 

បង្គន់ប្របបុរាណទៅបង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រក៏អាចត្រូវការការបណ្តុះបណា្ត្រលបន្ថ្រមផងដ្ររ។ សមា្ភ្ររៈបណ្តុះបណា្ត្រលបង្គន់

លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រសម្រ្រប់អ្នកផលិតបង្គន់ត្រវូបានផលិតរួចហើយ (ឧបសម្ពន័្ធគ) រួមជាមួយសមា្ភ្ររៈទីផ្រសារនិងព័ត៌មានផ្រស្រងៗ 

សម្រ្រប់អ្នកប្រើប្រ្រស់ និងអតិថិជនសំខាន់ៗ។ បទពិសោធន៍រហូតមកដល់បច្ចុប្របន្នន្រះ (រួមទាំងការបង្ហ្រញការអនុវត្ត

សកល្របងបង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រ និងសកម្មភាពបង្កើតតម្រវូការ នៅខ្រត្តកំពត និងខ្រត្តកំពង់ស្ព ឺដោយអង្គការ SNV) បាន 

បង្ហ្រញថគុណភាពន្រការសងសង់ចាំបាច់ត្រូវមានការត្រួតពិនិត្រយបនា្ទ្រប់ពីការបណ្តុះបណា្ត្រលបានបញ្ចប់ ហើយ អ្នក 

ផលិត  បង្គន់ និងជាងតាមភូមិត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការអប់រំអ្នកប្រើបង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រអំពីមុខងរត្រឹមត្រូវន្របង្គន់របស់

ពួកគ្រ។

ជាមួយនឹងការប្រើប្រ្រស់បង្គន់អនាម័យនៅតំបន់ជនបទន្រប្រទ្រសកម្ពុជាព្រលបច្ចុប្របន្ន កំពុងកើនឡើងជាលំដប់

លើដំណោះស្រ្រយអនាម័យដ្រលកំពុងរីកចម្រើន តាមរយៈការផ្តល់បង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រដោយអ្នកផលិតបង្គន់ ដ្រលជា 

ផលិតផលថ្មីមួយ ដើម្របីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជន។ ការលើកកម្ពស់ការលក់ផលិតផលន្រះ អាចជួយអ្នក 

ផលិតបង្គន់ទទួលបាននូវលំហូរប្រ្រក់ចំណូល ក៏ដូចជាប្រ្រក់កម្រ្រផងដ្ររ។ 

ការពង្រឹងសមត្ថភាពអាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន

អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន  និងអ្នកធ្វើស្រចក្តីសម្រ្រចចិត្តនៅតំបន់ជនបទកម្ពុជា ទំនងជាមិនបានឆ្លើយតប ឬចាត់វិធានការក្នុង

ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនះនៅឡើយទ្រ បើទោះបីជាបញ្ហ្រការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់កំពុងល្រចធ្ល្រក៏ដោយ 

តម្រូវការ និងស្រចក្តីត្រូវការនៅត្រមានកំរិតទាបនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើន។ ដូច្ន្រះ ដើម្របីត្រៀមនូវអ្វីដ្រលមិនអាចជៀសរួច 

អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន ត្រវូការការកសងសមត្ថភាពនិងចំណ្រះដឹងលើបញ្ហ្រគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក និងដំណោះស្រ្រយ 

របស់ពួកគ្រស្របតាមគោលការណ៍ណ្រនាំទាំងន្រះ។

អាជា្ញ្រធរ និង ថ្ន្រក់ដឹកនាំមូលដ្ឋ្រនមានតួនាទីសំខាន់ ក្នុងការសម្រ្រចបាននូវការផ្ល្រស់អាកប្របកិរិយ នៅក្នុង សហគមន៍ 

របស់ពួកគ្រ។ ដូច្ន្រះអាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិអំណាចឱ្រយទទួលយកភាពជាមា្ច្រស់ន្របញ្ហ្រការគ្រប់គ្រងកាក 

សំណល់លាមក និង ជំរុញសហគមន៍របស់ពួកគ្រឱ្រយយកចិត្តទុកដក់លើបញ្ហ្រន្រះឱ្រយបានមុឺងមា៉្រត់ និង ដឹកនាំពួកគ្រឆ្ព្រះ



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ20

ទៅរកដំណោះស្រ្រយការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក នៅនឹងកន្ល្រងជាក់ស្ត្រង។ ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង ដើម្របីផ្ល្រស់ប្តូរ 

ឥរិយបថ សម្រ្រប់ការសកល្របងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកដោយសុវត្ថិភាព ត្រូវបានផលិតរួចហើយ  ហើយ ត្រូវ 

បានបង្ហ្រញនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធឃ ។ អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនត្រូវបានចាត់តាំងឱ្រយអនុវត្តមុខងរអនាម័យតាមរយៈការធ្វើវិមជ្រឈការ 

ក៏មានសិទ្ធ ិក្នងុការគ្រ្រងផ្រនការ រៀបចំថវិកា និងការអនុវត្តសកម្មភាពដ្រលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក 

ន្រះផងដ្ររ។ មុខងរទាំងន្រះទំនងជា តម្រូវឱ្រយមានការអភិវឌ្រឍសមត្ថភាពជំនាញ។

ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយ

ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ ត្រតួពិនិត្រយមើលវឌ្រឍនភាព ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកប្រកបដោយ សុវត្ថភិាព ធៀប នឹង

គោលដៅដ្រលបានកំណត់នៅក្នុងផ្រនការសកម្មភាពជាតិ (NAP II)។ ជាលទ្ធផលក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ តម្រូវឱ្រយ  

មានឧបករណ៍និងវិធីសស្រ្តត្រួតពិនិត្រយ ដើម្របីតាមដនជាប្រចាំនូវសមាមាត្រន្រចំនួនប្រជាជននៅតាមជនបទ ដ្រលកំពុង 

អនុវត្តការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ ការស្ទង់មតិថ្ន្រក់ជាតិស្តីពីទឹកស្អ្រតនិងអនាម័យ ដ្រល 

ទាក់ទងនឹងចំណ្រះដឹង ឥរិយបថ និងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្ត្រង (KAP) អាចជាឧបករណ៍សមស្របបំផុត ដើម្របីតាមដន

ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ ទោះយ៉្រងណាក៏ដោយកម្រងសំណួរដ្រលត្រូវបាន

ប្រើក្នុងព្រលកន្លងមកនឹងត្រូវមានការប្រ្រប្រួលទៅតាមនះ។ ទិន្នន័យឃុំ-សង្ក្រត់ (CDB)  ក្នុងក្របខណ្ឌជាតិត្រូវបាន 

គ្រក្រសម្រួល ដើម្របីបញ្ចូលសូចនាករន្រការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក។ ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយនៅទីន្រះ គឺសម្រ្រប់ 

គណន្រយ្រយភាព និង ជួយអាជា្ញ្រធរដ្រនដីក្នុងការសម្របសម្រួលកម្មវិធី និង វិធីសស្រ្តនានាដ្រលមិនទាន់សម្រ្រចបាននូវ

លទ្ធផលដ្រលពួកគ្រចង់បាន។

ឧបករណ៍និងការលើកទឹកចិត្តផ្ន្រកច្របាប់

ឧបករណ៍ច្របាប់ដូចជាបទប្របញ្ញត្តិថ្ន្រក់ស្រុកអាចត្រូវបានប្រើ ដើម្របីបង្កើនការយល់ដឹងពីសរៈសំខាន់ ន្រការគ្រប់គ្រង 

កាកសំណល់លាមក និង ជម្រុញសកម្មភាពអនុវត្តដោយអាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន។ ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ និង រដ្ឋ្រភិបាល  

ថ្ន្រក់ ក្រ្រមជាតិក៏អាចពិចារណាបញ្ចូលការផកពិន័យ ឬការលើកទឹកចិត្តទៅក្នុងកម្មវិធីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក 

ដើម្របីលើកទឹកចិត្តដល់ការយល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកប្រកបដោយសុវត្ថភិាពតាមគ្រសួរ និង សហគមន៍។

ការតស៊ូមតិសម្រ្រប់ការគំទ្រការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក

ការពិគ្រ្រះយោបល់ស្នើសុំការគាំទ្រ និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ លាមក ត្រូវបាន

គ្រដក់បញ្ច្រ្របចូលតាមសកម្មភាព  និងព្រឹត្តិការណ៍ស្តីពី ទឹកស្អ្រត និង អនាម័យនៅថ្ន្រក់ជាតិ និងថ្ន្រក់តំបន់។ ការ 

ពិគ្រ្រះ យោបល់ស្នើសុំការគាំទ្រ មានសរសំខាន់សម្រ្រប់ការចូលរួមរបស់សហគមន៍លើបញ្ហ្រគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ 

លាមក និងគៀរគរការគាំទ្រក្នុងការអនុវត្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងច្រករំល្រកដំណោះស្រ្រយនានា។
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6> តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រង 

កាក សំណល់លាមកនៅតំបន់ជនបទ

ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក នៅតាមតំបន់ជនបទ គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋ្រភិបាលគ្រប់កម្រិត ទីភា្ន្រក់ងរ 

នានា និងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀត ដ្រលស្ថ្រប័ននីមួយៗមានតួនាទីជាក់លាក់របស់ពួកគ្រ ដើម្របីបំព្រញ។ ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ន្រតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថ្រប័នសម្រ្រប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អ្រត ការសមា្អ្រត និងអនាម័យជនបទគឺមាននៅក្នុង

ការវាយតម្ល្រលើវិស័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អ្រត  ការសមា្អ្រត និង អនាម័យរបស់ធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី យុទ្ធសស្ត្រ និង ផ្រនទី 

បង្ហ្រញផ្លូវ(ធនាគរអភិឌ្រឍន៍អាសុី ឆ្ន្រំ ២០១២)។ 

ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ

ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទគឺទទួលខុសត្រូវ ដើម្របីធានា ថការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក ត្រូវបានដក់បញ្ចូល ទៅក្នុង 

យុទ្ធសស្រ្ត និង គោលនយោបាយវិស័យទឹកស្អ្រត ការសមា្អ្រត និងអនាម័យជនបទ។ ក្រសួងក៏ទទួលខុសត្រូវផងដ្ររ 

ចំពោះការសម្របសម្រួលរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងវ្រទិកាសម្រ្រប់ការច្រករំល្រកចំណ្រះដឹងដូចជាក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រស

គ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក (ដ្រលមានក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទជាប្រធាន)។ ក្រសួងក៏មានការទទួលបន្ទុកផងដ្ររក្នុង 

ការអភិវឌ្រឍ និង ផ្រសព្វផ្រសាយគោលការណ៍ណ្រនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក (ដូចជាឯកសរន្រះ) និងស្តង់ដរ 

ពាក់ព័ន្ធនានា។ នាយកដ្ឋ្រនថ្រទាំសុខភាពជនបទ ដ្រលស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ គឺទទួលខុសត្រូវផ្ន្រក 

អនាម័យ ជនបទ នឹងធ្វើការបញ្ចូលការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកន្រះ។

ថា្ន្រក់ខ្រត្ត

ផ្រនការសកម្មភាពថ្ន្រក់ខ្រត្ត (PAPs ២) ត្រូវបានរៀបចំសម្រ្រប់ខ្រត្តនីមួយៗទាំង២៥ខ្រត្តន្រប្រទ្រសកម្ពុជា ដោយ

ក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រសទឹកស្អ្រត  ការសមា្អ្រត និងអនាម័យថ្ន្រក់ខ្រត្ត ដឹកនាំដោយមន្ទីរអភិវឌ្រឍន៍ជនបទខ្រត្តរៀងៗខ្លួន។ 

ក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រសទឹកស្អ្រត ការសមា្អ្រត និងអនាម័យជនបទថ្ន្រក់ខ្រត្ត គឺទទួលខុសត្រូវចំពោះការរៀបចំ និងការ 

អនុវត ្តផ្រនការទឹកស្អ្រត ការសមា្អ្រត និងអនាម័យនៅតាមជនបទ ហើយត្រួតពិនិត្រយតាមដនលើវឌ្រឍនភាព ដោយផ្អ្រកតា

មសូចនាករនៅក្នុងផ្រនការសកម្មភាពថ្ន្រក់ខ្រត្ត (PAPs) និងផ្រនការសកម្មភាពថ្ន្រក់ជាតិ-ជំហាន២ (NAP-II។ 

ផ្រនការ សកម្មភាពថ្ន្រក់ជាតិ-ជំហាន២ ទទួលស្គ្រល់ថសមត្ថភាពស្ថ្រប័នន្រមន្ទីរអភិវឌ្រឍន៍ជនបទខ្រត្ត ក្រុមការងរ 

បច្ច្រកទ្រស ទឹកស្អ្រត ការសមា្អ្រត និងអនាម័យជនបទថ្ន្រក់ខ្រត្ត និងអាជា្ញ្រធរ មូលដ្ឋ្រន នឹងត្រូវពង្រឹងឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរ 

ឡើង ដោយបញ្ចូលការយល់ដឹងឱ្រយកាន់ត្រច្របាស់អំពីគោលគំនិតន្រការគ្រប់គ្រងអនាម័យប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និង ការ 

គ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក។ ក្រសួង និង មន្ទីរអភិវឌ្រឍន៍ជនបទខ្រត្ត គឺទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ទ្ររចំណ្រះដឹង  និង ការ

យល់ដឹងអំពីគោលការណ៍ណ្រនាំទាំងន្រះ និងដំណោះស្រ្រយការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនៅទីន្រះ។ 

ថា្ន្រក់ស្រុក

ការិយល័យអភិវឌ្រឍន៍ជនបទស្រុក គាំទ្ររដ្ឋបាលស្រុក   និងក្រុមប្រឹក្រសាឃុំដោយមានការត្រួតពិនិត្រយនិងផ្តល់ការគាំទ្រ

បច្ច្រកទ្រសការិយល័យផ្រនការវិនិយោគ។ ដោយសរមានមន្ត្រីច្រើន រដ្ឋបាលស្រុក បានបង្កើតក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រស

ទឹកស្អ្រតនិងអនាម័យជនបទថ្ន្រក់ស្រុក និងបានត្រងតាំងជនបង្គ្រលទឹកស្អ្រតនិងអនាម័យជនបទថ្ន្រក់ស្រុក (ស្រុក 

ចំនួន១៥ បានទទួលយកការផ្ទ្ររមុខងរ ដ្រលទាក់ទងនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អ្រត ការសមា្អ្រត និងអនាម័យជនបទក្រ្រម  

គំនិតផ្តួចផ្តើមវិមជ្រឈការរបស់ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ)។   ជនបង្គ្រលទឹកស្អ្រត ការសមា្អ្រត និងអនាម័យជនបទស្រុក 
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ក្រមុការងរបច្ច្រកទ្រសទឹកស្អ្រត ការសមា្អ្រត និងអនាម័យជនបទថ្ន្រក់ស្រកុ និងការិយល័យអភិវឌ្រឍន៍ជនបទស្រកុ គឺទទួល

ខុសត្រូវក្នុងការសម្របសម្រួលគំនិតផ្តួចផ្តើម សម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក និងទំនាក់ទំនងដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ 

អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល  និង វិស័យឯកជនពាក់ព័ន្ធ។

ថា្ន្រក់ឃុំនិងភូមិ

ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ គឺជាផ្ន្រកមួយន្ររដ្ឋ្រភិបាលមូលដ្ឋ្រន ហើយធ្វើការយ៉្រងជិតស្និទ្ធជាមួយម្រភូមិ និងសហគមន៍។ ក្រុម

ប្រកឹ្រសាឃំុគឺទទួលខុសត្រវូក្នងុការអនុវត្តគោលការណ៍ណ្រនំានៅថ្ន្រក់សហគមន៍ នៅក្នងុដ្រនសមត្ថកិច្ចរបស់ពួកគ្រ រួមមាន

ការដក់ពង្រ្រយនូវយុទ្ធសស្រ្តទំនាក់ទំនង និង ជម្រុញការអនុវតឱ្រយបានល្អបំផុត។ សកម្មភាពនិងដំណើរការផ្រស្រងៗ ត្រូវ

បានគ្រពង្រ្រយទូទាំងប្រទ្រសកម្ពុជាសម្រ្រប់តួអង្គសំខាន់ក្នុងមូលដ្ឋ្រន  ដើម្របីលើកកម្ពស់វិស័យអនាម័យ។  សកម្មភាព   

និងដំណើរការជាច្រើនត្រូវបានគ្រប្រើ ដើម្របីសម្របសម្រួលក្នុងការជម្រុញឱ្រយមានការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក។ 

ជាពិស្រស តួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ-សង្ក្រត់ ក្នុងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក រួមមាន៖

 y រៀបចំផ្រនការសកម្មភាពការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក តាមរយៈគណៈកមា្ម្រធិការអនាម័យឃុំ-ស្រុក។

 y បញ្ចូលសកម្មភាពការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក (ស្របតាមគោលការណ៍ណ្រនាំទាំងន្រះ) ទៅក្នុងផ្រនការ 

វិនិយោគឃុំ (CIP) ឬផ្រនការអភិវឌ្រឍន៍ឃុំ (CDP) ។

 y រៀបចំយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ដើម្របីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីគំនិតនិងដំណោះស្រ្រយការគ្រប់គ្រង 

កាកសំណល់លាមក ក្នុងចំណោមប្រជាជនក្នុងឃុំដោយប្រើប្រ្រស់ឧបករណ៍ ដ្រលមានក្នុងគោលការណ៍ណ្រនាំ

ទាំងន្រះ។

 y គៀរគរការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជន ដើម្របីផ្តល់នូវដំណោះស្រ្រយការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក  សមស្រប 

និងដើម្របីគាំទ្រដល់ការបង្កើតតម្រូវការសម្រ្រប់ស្រវាកម្មទាំងន្រះ។

 y ចូលរួម និង គាំទ្រការបណ្តុះបណា្ត្រលការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមករបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងស្រុក។

 y ស្នើសុំជំនួយបច្ច្រកទ្រសនិងការបណ្តុះបណា្ត្រលការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក ពីមន្ទីរអភិវឌ្រឍន៍ជនបទខ្រត្ត 

និង ការិយល័យអភិវឌ្រឍន៍ជនបទស្រុកតាមតម្រូវការ។

គ្រួសារ និងអ្នកគ្រប់គ្រងសា្ថ្រប័នសាធារណៈ (សាលារៀន វត្តអារាម កន្ល្រងថ្រទាំសុខភាព។ ល។ )

ប្រជាពលរដ្ឋ និង ថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងស្ថ្រប័ន និង ទីកន្ល្រងសធារណៈនានា គឺមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រតិបត្តិការ 

ការថ្រទាំ និងគ្រប់គ្រងបង្គន់អនាម័យ និង កាកសំណល់ស្តុកលាមក ដ្រលគ្របានបន្ទ្របង់។ ពួកគ្រគួរត្រធ្វើឱ្រយប្រ្រកដថ 

កាកសំណល់លាមកត្រូវបានរក្រសាទុក ប្រមូល ដឹកជញ្ជូន និង បោះចោលដោយសុវត្ថិភាពតាមគោលការណ៍ណ្រនាំទាំង

ន្រះ។ ពួកគ្រក៏ទទួលខុសត្រូវផងដ្ររ ក្នុងការធានាថនីតិវិធីប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ត្រូវបានអនុវត្តតាមក្នុងកំឡុងព្រល

ស្ត្រររណ្ត្របង្គន់។

អាជីវកម្មបង្គន់អនាម័យនិងជាងតាមភូមិ

អ្នកផលិតបង្គន់មានឥទ្ធិពលដល់ការសម្រ្រចចិត្តរបស់អតិថិជន អំពីការផ្តល់ប្លង់បង្គន់តាមរយៈប្រភ្រទផលិតផល 

ដ្រលពួកគ្រផ្តល់ឱ្រយ។ ការសម្រ្រចចិត្តលើប្លង់បង្គន់ ត្រូវបានធ្វើឡើង តួយ៉្រង ប្រភ្រទបង្គន់ ចំនួន និង ការកំណត់ ទម្រង់ 

ន្ររណ្ត្របង្គន់ ចំនួនលូសុីម៉ងត៍ ដ្រលបានទមា្ល្រក់ចូលក្នុងរណ្ត្រនីមួយៗ សមា្ភ្ររៈនៅបាតរណ្ត្រ ការសម្រ្រចចិត្តបិទបាត

ក្រ្រមរណ្ត្រឬអត់ ហើយថតើលូសុីម៉ងត៍នះ មានប្រហោងជ្រ្របអត់ និងការតម្លើងគម្របរណ្ត្រ។ កតា្ត្ររចនា គំនូស 

ប្លង់ទាំងន្រះ មានឥទ្ធិពលខា្ល្រំងណាស់ចំពោះមុខងរបង្គន់ ហើយអត្រ្រព្រញ និង ភាពងយស្រួលន្រការស្ត្ររកាកសំណល់

លាមកច្រញពីរណ្ត្រក៍ជាកតា្ត្រសំខាន់ផងដ្ររ។ 



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ 23

សមត្ថភាពរបស់អ្នកផលិតបង្គន់ និង ជាងក្នុងស្រុកគួរត្រត្រូវបានក្រលម្អរ ដើម្របីឱ្រយពួកគ្រអាចតម្លើង ឬធ្វើឲ្រយប្រសើរ

ឡើងនូវបង្គន់ដ្រលមានស្រ្រប់អោយកា្ល្រយជាបង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រ ឬបន្ថ្រមរណ្ត្រ ឬប្រឡាយចូលក្នុងរណ្ត្រអាងស្តុក។ 

អាជីវកម្មនិងជាងតាមភូមិគួរត្រត្រូវបានអប់រំ អំពីការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកដ្រលមានសុវត្ថិភាព និង 

គា្ម្រនសុវត្ថភិាព ហើយបនា្ទ្រប់មកពួកគ្រអាចណ្រនំាដល់គ្រសួតាមសហគមន៍ ពីរបៀបន្រការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក។ 

អ្នកផលិតបង្គន់ក៏គួរត្រស្តុកទុកនូវឧបករណ៍ និងសមា្ភ្ររះដ្រលគ្រួសរនៅតាមជនបទត្រូវការ ឬសមា្ភ្ររៈក្រលម្អរបង្គន់ 

ឬសមា្ភ្ររៈស្ត្ររបង្គន់របស់គ្រ ដូចជាស្រ្រមដ្រការពារ របាំងមុខ និងស្រប្រកជើង, ធុងដ្រលមានគម្រប មា៉្រសុីនបូមទឹក និង 

ទុយោ ប៉្រល និងឧបករណ៍ជីកនិងកំបោរ។

ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ និងអង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល

ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ គួរត្រគំាទ្រដល់ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ ដោយដក់បញ្ចលូដំណោះស្រ្រយលើការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់

លាមក ទៅក្នុងគោលនយោបាយ និងឧបករណ៍យុទ្ធសស្រ្តដ្រលមានស្រ្រប់ និងរួមចំណ្រកដល់ការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវអំពី

ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក ការច្ន្រប្រឌិតថ្មី និងការវាយតម្ល្រ។ អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាលដ្រលកំពុងអនុវត្តគម្រ្រង

គួរត្ររួមបញ្ចូល  និងលើកកម្ពស់ដំណោះស្រ្រយការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកស្របតាមគោលការណ៍ណ្រនាំន្រះ។

ទីភា្ន្រក់ងរជាតិផ្រស្រងទៀត

ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនៅតាមជនបទន្រប្រទ្រសកម្ពុជា នៅត្រមិនទាន់មានច្របាប់នៅឡើយ។ ក្រសួង 

សធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រមូល និង គ្រប់គ្រងទឹកសំណល់នៅទីក្រុង  និងមានអនុក្រឹត្រយមួយ

ស្តីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រាវតាមប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្កម្មទឹកស្អុយ។ មិនមានការបញ្ជ្រក់ឱ្រយបានជាក់លាក់ណាមួយលើការ

គ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក នៅក្នុងអនុក្រឹត្រយនះទ្រ។ វាបញ្ជ្រក់ថប្រសិនបើគ្រួសរនៅជិតបណា្ត្រញលូទឹកស្អុយ 

ដូចោ្ន្រះ  ពួកគ្រត្រូវត្រភា្ជ្រប់បណា្ត្រញនះ បើមិនដូច្ន្រះទ្រពួកគ្រត្រូវត្រសងសងអាងស្តុកទឹកស្អុយនៅនឹងកន្ល្រង។ ខណៈ 

ក្រសួងសធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូន បានបង្កើតគោលការណ៍ណ្រនាំស្តីពីប្រតិបត្តិការ និងការថ្រទាំប្រព័ន្ធទឹកស្អុយ 

(O&M) វាមិនបានលើកឡើងពីប្រព័ន្ធអនាម័យនៅនឹងកន្ល្រង និង ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនះឡើយ 

(ក្រសួង  សាធារណៈ ការ និង ដឹកជញ្ជូន ឆ្ន្រំ២០១៨។ 

ក្រសួងសុខាភិបាលទទួលខុសត្រូវក្នុងការកំណត់ស្តង់ដរគុណភាពទឹកស្អុយ។ ក្រសួងសុខាភិបាល ក៏ទទួលខុស ត្រូវ 

ផងដ្ររចំពោះ ស្រវាកម្មអនាម័យ និងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក នៅក្នុងមណ្ឌលសុខភា។ នាយកដ្ឋ្រនត្រួតពិនិត្រយ 

ការបំពុលបរិស្ថ្រនន្រក្រសួងបរិស្ថ្រន (រួមទំាងមន្ទរីខ្រត្ត) ទទួលខុសត្រវូត្រតួពិនិត្រយការបំពុលទឹក  និងត្រតួពិ និត្រយគុណភាព 

ដ្រលហូរចូលទៅក្នុងផ្លូវទឹកធម្មជាតិ ឬការបង្ហូរទឹកភ្លៀង។ ខណៈព្រលដ្រលការផ្តល់អាជា្ញ្រប័ណ្ណដល់ប្រតិបត្តិករគ្រប់គ្រង 

កាកសំណល់លាមក គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងបរិស្ថ្រន (ធនាគរអភិវឌ្រឍន៍អាសុី ឆ្ន្រំ២០១២ ។ បច្ចុប្របន្នមិន 

ទាន់មានប្រព័ន្ធផ្តល់អាជា្ញ្រប័ណ្ណសកម្មឡើយ   (Water Aid-Cambodia, 2018 )។  ជាផ្ន្រកមួយន្រការទទួល  

ខុសត្រូវរបស់ខ្លួនសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ ក្រសួងបរិស្ថ្រនបានកំណត់ស្តង់ដរបច្ច្រកទ្រសសម្រ្រប់ការក្រច្ន្រ  

កាកសំណល់មនុស្រសទៅជាកំប៉ុសដោយសុវត្ថិភាព(ក្រសួងបរិសា្ថ្រន ឆ្ន្រំ២០០៦)ដ្រលស្របតាមគោលការណ៍ណ្រនា ំ

របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក (World Health Organization, 2006)។ 



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ24

7> គមា្ល្រតចំណ្រះដឹងនិងអាទិភាពនាព្រលអនាគតសម្រ្រប់

ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកគ្រសួារនៅកម្ពជុា 

គម្ល្រតន្រការស្រ្រវជ្រ្រវ

នៅប្រទ្រសកម្ពុជាការគ្រប់គ្រងអនាម័យដោយសុវត្ថិភាព គឺជាគំនិតល្រចធ្ល្រមួយ ហើយការគ្រប់គ្រង កាកសំណល់ 

លាមក ក៏ជាបញ្ហ្រល្រចធ្ល្រមួយដ្ររ។ ដូច្ន្រះវាមានចន្ល្រះប្រហោងជាច្រើននៅក្នុងចំណ្រះដឹង និង ការយល់ដឹង។ ការ 

ស្រ្រវជ្រ្រវតម្រូវទៅផ្ន្រកខ្លះ ឧ.ចំណ្រះដឹង ការអនុវត្ត និងការយល់ឃើញចំពោះការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក (ដើម្របី 

ធានាថដំណោះស្រ្រយការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក ក្នងុបរិបទជនបទន្រប្រទ្រសកម្ពជុាគឺភាពទូលំទូលាយ)។  រហូត 

មកដល់បច្ចបុ្របន្នការសិក្រសានិងការស្ទង់មតិត្រវូបានកំណត់ចំពោះតំបន់និងបរិបទភូមិសស្ត្រជាក់លាក់។ គ្រត្រវូការ ទិន្នន័យ  

បន្ថ្រមទៀត ដើម្របីកំណត់ប្រសិទ្ធភាពនិងការសម្រ្រចបានលើវិធីសស្រ្តន្រដំណើរការ និង ការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មកាកសំណល់

លាមកសម្រ្រប់បរិបទកម្ពុជា។ ខណៈព្រលដ្រលបង្គន់លូភ្ល្រះឆ្ល្រស់គា្ន្រ កំពុងត្រូវបានផ្រសព្វផ្រសាយ ហើយប្រសិទ្ធភាពន្រការ

ធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មកាកសំណល់តាមរយៈការកប់ គឺត្រូវការការសិក្រសាបន្ថ្រមទៀត។

លើសពីន្រះទៀត នៅព្រលដ្រលការស្រ្រវជ្រ្រវត្រវូបានធ្វើនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា បង្ហ្រញថប្រសិទ្ធភាពន្រការធ្វើប្រព្រតឹ្ត 

កម្មកាកសំណល់ អាចប្រសើរឡើងជាមួយកំបោរ ប៉ុន្ត្រវានៅត្រមានគមា្ល្រតក្នុងការយល់ដឹងពីរបៀបប្រើកំបោរសម្រ្រប់  

អនុវត្តក្នុងការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មនះ (Chakraborty 2014)។ គោលការណ៍ណ្រនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក 

(WHO)  បានបង្ហ្រញថចំនួនសរធាតុរឹងក្នុង១ក្រ្រមមានពងព្រូនតិចជាង ≤ ១មុនព្រលការរំលាយទៅជាកំប៉ុស អាចត្រូវ 

បានប្រើឡើងវិញា (អង្គការសុខភាពពិភពលោក ឆ្ន្រំ២០០៦)។ ការសិក្រសាបន្ថ្រមត្រូវធ្វើការសកល្របង លើវិធីសស្រ្ត 

ជាក់ស្ត្រង ចំពោះការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មកាកសំណល់លាមក ដ្រលអះអាងថជាកាត់បន្ថយម្ររោគបង្កជម្ងឺ ដ្រលគ្របានរាប់ 

បញ្ចូលទាំងពងព្រូននានា ឃើញថមានកម្រិតសុវត្ថិភាព។ លើសពីន្រះទៀតសម្រ្រប់ស្រវាគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក 

មិននៅនឹងកន្ល្រង មានព័ត៌មានតិចតួចបំផុតដ្រលអាចរកបាននៅលើទំហំ និង វិសលភាពន្រប្រតិបត្តិករ ដ្រលមានស្រ្រប់  

វិធីសស្រ្តស្ត្ររបង្គន់និងការបោះចោលកាកសំណល់ ដ្រលពួកគ្របានផ្រសព្វផ្រសាយ គឺមាននៅត្រទីតាំងដ្រលពួកគ្រផ្តល់ 

ស្រវាប៉ុណោ្ណ្រះ។ គ្រត្រូវការការពិចារណាបន្ថ្រមទៀតចំពោះការផ្តល់អាជា្ញ្រប័ណ្ណ និង ការអនុវត្តរបស់អ្នកផ្តល់ស្រវា ហើយ  

ចុងក្រ្រយគ្រដឹងតិចតួចអំពីបញ្ហ្រសមធម៌ដ្រលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនៅនឹងកន្ល្រងដោយសុវត្ថិ

ភាព និង កតា្ត្រទ្រព្រយសម្របត្តិ វប្របធម៌ និងភាពក្រីក្រអាចជះឥទ្ធិពលដល់សមត្ថភាពរបស់គ្រួសរក្នុងការអនុវត្តសុវត្ថិភាពការ

គ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក។

តម្រូវការសម្រ្រប់ការច្ន្រប្រឌិត

ការច្ន្រប្រឌិតបន្ថ្រមទៀតទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក គឺតម្រូវតាមផ្ន្រកខ្លះៗត្រប៉ុណោ្ណ្រះ។ ការ សក 

ល្របង និងការក្រលម្អទីផ្រសារការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងវិធីសស្ត្រ ទំនាក់ទំនង ដើម្របី 

ផ្ល្រស់ប្តូរឥរិយបថ (BCC) ចាំបាច់ត្រូវកំណត់ថតើវាមានប្រសិទ្ធិភាពដ្ររឬទ្រ។ វិធីសស្រ្តសម្រ្រប់ការលើកទឹកចិត្តដល់

គ្រួសរ ដើម្របីតាមដនយ៉្រងសកម្មនូវកម្រិតកម្ពស់បរិមាណស្តុកកាកសំណល់លាមកនៅក្នុងរណ្ត្ររបស់ពួកគ្រ នៅត្រស្ថិត 

ក្នុង ការអភិវឌ្រឍនៅឡើយ។

ទោះបីជាគ្រួសរនៅតាមជនបទភាគច្រើនបានប្រើប្រ្រស់បង្គន់ មានរណ្ត្រស្តុក១  ឬ២ជួរ រួចទៅហើយក៏ដោយ ក ៏ 

ដំណោះស្រ្រយប្រកបដោយភាពច្ន្រប្រឌិត គឺត្រូវការជាចាំបាច់ ដើម្របីឱ្រយស្របតាមការកំណត់រូបសណា្ឋ្រនបង្គន់ ដូច្ន្រះការ

ទាញយកកាកសំណល់លាមកអាចត្រវូបានជៀសវាង។ ការស្រ្រវជ្រ្រវបន្ថ្រម ការច្ន្រប្រឌិត និង ការសកល្របងតម្រវូឱ្រយមាន
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ការស្វ្រងរកលទ្ធភាពផ្ន្រកពាណិជ្ជកម្ម សម្រ្រប់ការប្រើប្រ្រស់កាកសំណល់លាមកឡើងវិញ ដូចជាជី ឬផលិតជីវឧស្ម័ន 

សម្រ្រប់ការដក់បញ្ចូលក្នុងគំរូអាជីវកម្មដ្រលជាតម្រូវការសម្រ្រប់និរន្តរភាពពួកគ្រ។

គម្ល្រតគោលនយោបាយនិងបទប្របញ្ញត្តិ

ចុងក្រ្រយគមា្ល្រតគោលនយោបាយនិងបទប្របញ្ញត្តិនៅត្រមានពិស្រសទាក់ទងនឹងផ្ន្រកត្រួតពិនិត្រយ មើលការគ្រប់គ្រង 

កាកសំណល់លាមក ការអនុម័តគោលការណ៍ណ្រនំាតាមរយៈការអភិវឌ្រឍសមត្ថភាពនិងបង្កើតការគ្រប់គ្រងផ្ន្រក បរិស្ថ្រន។ 

ប្រព័ន្ធព័ត៌មានត្រតួពិនិត្រយព័ត៌មានដ្រលទើបបង្កើតថ្ម ី (MIS) គឺជាវ្រទិកាចម្របងសម្រ្រប់ការតាមដនវឌ្រឍនភាពក្នុងវិស័យ

ទឹកស្អ្រត  ការសមា្អ្រត និងអនាម័យ។  ទោះយ៉្រងណា ក៏ដោយសូចនាករដ្រលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងកាក សំណល់លាមក 

នៅត្រត្រូវបង្កើតនិងដក់បញ្ចូល។

ជាងន្រះទៅទៀត ផ្រនការលម្អិតត្រូវការជាចាំបាច់ ដើម្របីឱ្រយមានការផ្រសព្វផ្រសាយនាព្រលអនាគត សម្រ្រប់គោល  

ការណ៍ណ្រនាំជាតិស្តីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកគ្រួសរនៅតាមជនបទ និង ការ កសងសមត្ថភាពជាបន្តបនា្ទ្រប់

ន្រអ្នកពាក់ព័ន្ធ។ នៅក្នុងតួនាទីរបស់ខ្លួន ក្នុងការការពារគុណភាពន្រធនធានទឹក ក៏បានតម្រូវឱ្រយក្រសួងបរិស្ថ្រនបង្កើត 

ស្តង់ដរ ដ្រលមានប្រសិទ្ធិភាពសម្រ្រប់ទឹក និងវិស័យផ្រស្រងទៀតខុសៗគា្ន្រផងដ្ររ។ ស្រដៀងគា្ន្រន្រះដ្ររ វាមានប្រយោជន៍

សម្រ្រប់ក្រសួងកសិកម្មរុកា្ខ្រប្រមាញ់ និងន្រសទ (MAFF) ក្នុងការបង្កើតស្តង់ដរសម្រ្រប់ការប្រើប្រ្រស់ឡើងវិញនូវកាក

សំណល់លាមក សម្រ្រប់គោលបំណងកសិកម្ម ឬផលិតកម្មជី។ គោលការណ៍ណ្រនាំស្តីពីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងរ

សម្រ្រប់អ្នកផ្តល់ស្រវានៅនឹងកន្ល្រង (ឧ.អាជីវកម្មបង្គន់អនាម័យ) និងស្រវាកម្មស្ត្រររណ្ត្របង្គន់ ក៍គួរត្រត្រូវបានបង្កើត 

ឡើងដ្ររ។
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8> ឯកសារយោង

ធនាគរអភិវឌ្រឍន៍អាសុី ២០១២ ការវាយតម្ល្រលើវិស័យទឹកនិងអនាម័យ ការវាយតម្ល្រយុទ្ធសស្ត្រ និង ផ្រនទីបង្ហ្រញផ្លូវ។ 

មា៉្រនីលប្រទ្រសហ្វីលីពីន។ 

Chakraborty, I.(2014) ការដក់កំបោរលើកាកសំណល់លាមកតាមគ្រសួរសម្រ្រប់ការធ្វើប្រព្រតឹ្តកម្មនៅ នឹង កន្ល្រង

និងការប្រើកាកសំណល់លាមកក្នុងវិស័យកសិកម្ម ។ ហាណូយប្រទ្រសវៀតណាម៖ សន្និសីទអន្តរជាតិរបស់ WEDC ។

Harper, J. (2019) ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកសម្រ្រប់ចំណូលទាបនៅជនបទរក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាៈ ការ  

ពិនិត្រយ ឡើងវិញន្រចំណ្រះដឹងបច្ចុប្របន្ន។  សកលវិទ្រយោល័យខូឡូរា៉្រដូល។

Howards, G. (2002). ភូមិសុខភាព: មគ្គុទ្រសក៍សម្រ្រប់សហគមន៍និងបុគ្គលិកសុខភាពសហគមន៍-ជំពូក៤. 

ហ្រសឺណ្រវ៖ អង្គការសុខភាពពិភពលោក។

Kong, M., & Bartell, J. (2018) ឥរិយបថន្រការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកនៅតាមជនបទន្រប្រទ្រស 

កម្ពុជាៈ របាយការណ៍បច្ច្រកទ្រសពីការសិក្រសាគុណភាព ភ្នំព្រញ: WaterSHED

ក្រសួងបរិសា្ថ្រន ២០០៦� គោលការណ៍ណ្រនាំបរិស្ថ្រនស្តីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

ភ្នំព្រញ។

ក្រសួងផ្រនការ  ២០០៧� ការស្ទង់មតិស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជា (CSES)

ក្រសួងសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូន ២០១៨� គោលការណ្រនាំអំពីប្រព័ន្ធថ្រទាំនិងប្រតិបត្តិការទឹកស្អុយ ភ្នំព្រញ 

អគ្គនាយកដ្ឋ្រនកិច្ចការសធារណៈ នាយកដ្ឋ្រនគ្រប់គ្រងលូទឹកស្អុយនិងសំណង់

ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ ២០១៦� ផ្រនការសកម្មភាពជាត_ិការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អ្រតនិងអនាម័យជនបទ (២០ ១៤-

២០១៨) ភ្នំព្រញ ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ

ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ ២០១៩� គោលការណ៍ណ្រនាំថ្ន្រក់ជាតិស្តីពីអនាម័យនៅក្នុងបរិស្ថ្រនដ្រលប្រឈមសម្រ្រប់ 

គ្រួសរនៅជនបទ. ភ្នំព្រញ។

ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ នាយកដ្ឋ្រនថ្រទាំសុខភាពជនបទ ឆ្ន្រំ២០១០� សៀវភៅណ្រនាំអំពីការសងសង់បង្គន់តាម 

គ្រួសរ៖ ការណ្រនាំសម្រ្រប់សងសង់បង្គន់អនាម័យ ដូចដ្រលបានពិពណ៌នានៅក្នុងសៀវភៅណ្រនាំពីព័ត៌មាន ស្តីពីការ

ជ្រើសរីសបង្គន់តាមគ្រួសរ នៅតាមជន បទ. ភ្នំព្រញ។

ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ ២០១៩� ផ្រនការសកម្មភាពជាត_ិការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អ្រត និង អនាម័យជនបទជំហាន២ 

(២០១៩-២០២៣)។
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វិទ្រយាសា្ថ្រនជាតិស្ថិតិ ២០០៧�_ការស្ទង់មតិស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជា. ភ្នំព្រញ។ 

មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្របីកុមរ(UNICEF) និងអង្គការសុខភាពពិភពលោក(WHO) ២០១៩� វឌ្រឍនភាព 

លើទឹកផឹកសម្រ្រប់គ្រួសរ សុខភាពអនាម័យ ២០០០-២០១៧៖ ផ្ត្រតជាពិស្រស លើវិសមភាព. ញូវយ៉ក។

WaterAid Cambodia. (2018). របាយការណ៏SFD - កំពង់ឆ្ន្រំកម្ពុជា, ភ្នំព្រញ

Wetlands Work! (2019). ស្រ្រវជ្រ្រវអនាម័យក្នុងបរិស្ថ្រនដ្រលមានបញ្ហ្រប្រឈម (បង្ហ្រញជូនកិច្ចប្រជុំ ក្រុម

ការងរបច្ច្រកទ្រសការងរគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០១៩. ភ្នំេពញ។

អង្គការសុខភាពពិភពលោក  ២០០៦� គោលការណ៍ណ្រនំាសម្រ្រប់ការប្រើប្រ្រស់ទឹកសំណល់ដោយសុវត្ថភិាព Excreta 

and Greywater. Geneva
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ឧបសម្ព័ន្ធក ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកមិននៅនឹង

កន្ល្រង

ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក មិននៅនឹងកន្ល្រង គឺមិនម្រនជាអាណត្តិរបស់ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទទ្រ ដូច្ន្រះ 

គោលការណ៍ណ្រនាំន្រះ មិនមានគោលបំណងផ្តល់ការណ្រនាំទូលំទូលាយសម្រ្រប់ប្រធានបទន្រះឡើយ។ទោះជាយ៉្រង

ណាក៏ដោយ ក៏នៅត្រមានតម្រូវការសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រប់កាកសំណល់លាមកមិននៅនឹងកន្ល្រងដ្ររ ហើយក៏មានអ្នកផ្តល់

ស្រវាឯកជនកំពុងត្របំព្រញតាមតម្រូវការន្រះរួចហើយដ្ររ។ អនុសសន៍ស្តីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកមិននៅ 

នឹងកន្ល្រង ត្រូវបានគូសបញ្ជ្រក់ដោយសង្ខ្របនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធន្រះ។

អាជីវកម្មដ្រលផ្តល់ស្រវាកម្មលើការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់មិននៅនឹងកន្ល្រង ប្រតិបត្តិការជាធម្មតានៅក្នុងទីក្រុងនិង

តាមទីប្រជុំជននានាក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ ទោះយ៉្រងណាអ្នកផ្តល់ស្រវាមួយចំនួន ត្រូវបានគ្ររកឃើញថកំពុងត្រធ្វើស្រវា

កម្មនៅតាមតំបន់ជនបទន្រប្រទ្រសកម្ពុជា។ ការសិក្រសាថ្មីៗបានរកឃើញថភាគច្រើនន្រអ្នកផ្តល់ស្រវាស្ត្រររណ្ត្រស្តុក 

លាមក កំពុងបោះចោលកាកសំណល់លើដី ទៅក្នងុទន្ល្រ ឬវាលស្រ្រ ដោយមិនបានធ្វើប្រព្រតឹ្តកម្មនះឡើយ។ ការធ្វើរបៀប  

េនះ អាចនាំឱ្រយមានហានិភ័យដល់សុខភាពនិងបរិស្ថ្រន ជាពិស្រសដោយសរត្រអ្នកផ្តល់ស្រវាកម្ម ចាក់គរបរិមាណកាក

សំណល់លាមកយ៉្រងច្រើននៅទីតាំងត្រមួយ។

អនាគតខាងមុខ អាជីវកម្មស្រវាកម្មការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក មិននៅនឹងកន្ល្រង នឹងកា្ល្រយជាអាទិភាព ដើម្របី

ធានាថកាកសំណល់លាមកត្រូវបានធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងរក្រសាទុកបានត្រឹមត្រូវ សម្រ្រប់ការប្រើប្រ្រស់ 

ឡើងវិញ។ វិធីសស្រ្តន្រកាធ្វើប្រព្រិត្តកម្មមួយចំនួន ត្រូវបានសកល្របង ឬកំពុងប្រើប្រ្រស់ នៅក្នុងទីតាំងមួយចំនួន 

ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា រួមមាន៖ ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អុយ ប្របវិមជ្រឈការ រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មកាកសំណល់លាមក 

(WWTP) ការបំល្រងជាជីវឧស្ម័ន និងថ្ន្រលសម្ងួតលាមក។ ដំណើរការន្រការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មទាំងន្រះ ត្រូវបានរៀបរាប់ល

ម្អិតបន្ថ្រមទៀតនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធX។ ជាមួយគា្ន្រន្រះដ្ររ អ្នកប្រមូលកាកសំណល់លាមក គួរត្រជីករណ្ត្រ និងកប់កាក 

សំណល់លាមក។ ប្រសិនបើមិនអាចធ្វើទៅបានទ្រ កាកសំណល់លាមក  គួរត្រត្រូវបានយកទៅចោលឱ្រយបានត្រឹមត្រូវ 

និង ភ្ជួរកប់ដក់ទៅក្នុងដីសម្រ្រប់ធ្វើជីកសិកម្មឲ្រយនៅឆ្ង្រយពីសហគមន៍កាន់ត្រល្អ។ អាជា្ញ្រធរក្នុងតំបន់អាចចាត់វិធានការ 

ដើម្របីត្រួតពិនិត្រយ ឬតាមដនការចាក់ចោលកាកសំណល់លាមករបស់អ្នកផ្តល់ស្រវាកម្មគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកឲ្រយ

បានត្រឹមត្រូវ។

ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អុយតាមប្របវិមជ្រឈការ

ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្កកម្មទឹកស្អុយតាមប្របវិមជ្រឈការ គឺជាប្រព័ន្ធប្រមូល និង ធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មតាមប្របវិស្វកម្ម ដ្រលជាធម្មតា

ត្រូវបានគ្រពិចារណាសម្រ្រប់តំបន់ដ្រលមានដង់សុីត្រប្រជាជនមធ្រយម ដូចជាទីប្រជុំជនតូចៗ តំបន់ជាយក្រុង និង 

ទីក្រុងខា្ន្រតមធ្រយម។ ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អុយតាមប្របវិមជ្រឈការ (DEWATS) អាចសមស្របសម្រ្រប់ការធ្វើប្រព្រឹត្ត 

កម្មកាកសំណល់លាមកមនុស្រស នៅក្នុងបរិបទសហគមន៍ ឬនៅតាមស្ថ្រប័ន សធារណៈ ដូចជាសលារៀន មន្ទីរព្រទ្រយ 

ទីប្រជុំជនឃុំ សលាបុណ្រយ វត្តអារាម ឬមណ្ឌលកុមារកំព្រ្រជាដើម។ល។ ពួកគ្រក៏អាចធ្វើបានដ្ររ ដូចជាប្រើប្រ្រស់  ដើម្របី

ធ្វើប្រតិកម្មឧស្រសាហកម្មចំណីអាហារសរីរាង្គ ដ្រលកើតឡើងពីរោងចក្រ ចំណីអាហារ កន្ល្រងសត្វឃាត កសិដ្ឋ្រនចិញ្ចឹមសត្វ 

អ្នកផលិតតៅហ៊ូ ឬផ្រសារជាដើម។ ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អុយ តាមប្របវិមជ្រឈការ (DEWATS) មានសកា្ត្រនុពល ក្នុងការ 

ក្រច្ន្រ និងប្រើប្រ្រស់ធនធាន ឧទាហរណ៍ សម្រ្រប់ធ្វើជី ឬជីវឧស្ម័ន (ESC-BORDA ឆ្ន្រំ២០១៣)។
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រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អុយ

ក្នុងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អុយតាមប្របមជ្រឈការ នៅតាមទីក្រុងនិងតំបន់ទីប្រជុំជន កន្ល្រងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អុយ 

WWTP ជាទូទៅត្រូវបានតភា្ជ្រប់ទៅនឹងលូម្រសម្រ្រប់ការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អុយនៅតាមទីប្រជុំជនដ្រលហូរចូលតាមរយៈ

បណា្ត្រញបំពង់ម្រ។ នៅក្នុងប្រទ្រសខ្លះការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក តាមរយៈរថយន្ដបូមលូនិងធុងដក់លាមក អាច 

បញ្ច្រញកាកសំណល់ដ្រលប្រមូលបាន ទៅក្នុងកន្ល្រងធ្វើប្រព្រឹត្តកម្ម សម្រ្រប់ការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មរួមគា្ន្រជាមួយលូ។ ទោះជា 

យ៉្រងណាក៏ដោយ នៅប្រទ្រសកម្ពុជា មានកន្ល្រងដ្រលមានមុខងរធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អុយ WWTPs កំពុងដំណើរ ការ 

នៅខ្រត្តសៀមរាប ហើយក៏មានច្រើនកន្ល្រងទៀតដូចជានៅខ្រត្តបាត់ដំបង ខ្រត្តកំពង់ចាម និងខ្រត្តព្រះសីហនុ។ ដូច្ន្រះ 

មានជំរីសខ្លះដ្ររ ក្នុងការចាក់ចោល និងធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មឱ្រយបានត្រឹមត្រូវ ក្រ្រពីប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹក ស្អុយនៅកន្ល្រង ប្រព្រឹត្ត 

កម្មទឹកស្អុយWWTPs។ ការសិក្រសានានា ដោយអង្គការ PSI អង្គការ SNV និងអង្គការ WaterSHED បានបង្ហ្រញថ

ភាគច្រើនឡានដឹកជញ្ជូនកាកសំណល់លាមកតូចៗ បានចាក់ចោលកាកសំណល់លាមកទៅក្នុងទឹកបឹង ក្នុងវាលស្រ្រ 

ឬចោលលើដីពាសវាលពាសកាល ដ្រលបង្កឲ្រយមានគ្រ្រះថ្ន្រក់ដល់សុខភាព និង ហានិភ័យបរិស្ថ្រនសធារណៈ ។

ថា្ន្រលសម្ងួតកាកសំណល់លាមក

ថ្ន្រលសម្ងួតកាកសំណល់លាមក ជាការញ៉្រកកាកសំណល់រឹង និង រាវច្រញពីគា្ន្រ តាមរយៈការធ្វើរំហួត រក្រសាទុក និង 

ការ ច្រ្រះ។ ថ្ន្រលសម្ងួត គឺបានគ្ររៀបចំលើទីតាំងផ្ទ្ររាបធំទូលាយ ដ្រលមានជញ្ជ្រំងថ្ន្រលទាប ដ្រលក្រ្រលខ្រសាច់ និងគ្រួស 

ពីក្រ្រម ហើយនៅពីក្រ្រមមានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក ដើម្របីញ៉្រកកាកសំណល់រាវច្រញ។ ចំពោះកាកសំណល់លាមក ដ្រលមាន 

កំហាប់រឹងច្រើនជាង៥ភាគរយ (>៥%) ត្រូវបានបង្ហូរចូលទៅក្នុងថ្ន្រលសម្ងួត ឬស្រះថ្ន្រល ដើម្របីឱ្រយសំណល់រាវ ហូរច្រញ 

បាន ហើយកាកសំណល់រឹងទាំងនះអាចស្ងួតបានដោយពន្លឺព្រះអាទិត្រយ។ ថ្ន្រលសម្ងួតក៏ត្រូវការដីធំដ្ររ ហើយគួរត្រស្ថិត

នៅឆ្ង្រយពីតំបន់ដ្រលមានប្រជាជនរស់នៅ។ ថ្ន្រលសម្ងួត ជាញឹកញាប់គឺជាដំណើរការប្រព្រិត្តកម្មដ៏សំខាន់ នៅក្នុងកន្ល្រង

ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អុយ WWTP។ ប៉ុន្ត្រគ្រក៏អាចសងសង់ដច់ដោយឡ្រកផងដ្ររនៅកន្ល្រងដ្រលអាចស្តុកបរិមាណកាក 

សំណល់រាវមានទំហំតូច (<២០ម ៣/ថ្ង្រ) (Tyler, ២០១៨)។ បនា្ទ្រប់ពីការប្រព្រឹត្តកម្មរយៈព្រល២ឆ្ន្រំ (ដោយមិនមាន

ការបន្ថ្រមកាកសំណល់លាមកថ្មីទៅលើថ្ន្រលសម្ងួតទ្រ) ប្រសិនបើ មមោក humus ស្ងួត គ្រអាចប្រមូលនិងប្រើសម្រ្រប់

ការធ្វើជីកសិកម្មបាន។
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បង�ន់លូស���������ស់�� 
Alternating Twin Pits (ATPs) 

���������ំ���ង�ង់���ប់�ង�ង់បង�ន់ 

  
កម�វធីិនិរន�រ��អ�ម័យេដម�ី�ងំអស់�� @2019 
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1. ���������នល់សូ�ុ���� ��� ស�់� ? 

បង�ន់លូស�ុកេ�� ះ�� ស់��  គឺ��បេភទបង�ន់�ក់ទឹក �ន�បព័ន�លូ�� ស់
��  ែដលេគេ�បលូម�ងមួយរហតូេពញ។ េ�េពលលូមួយេពញ េគ�ត�វបិទ 
លែូដលេពញេ�ះទុក មិនេ�ប��ស់រយៈេពល�៉ងេ�ច ២ ��  ំេដម�ី
េ�យ�កសំណល់ទឹក��បចូលដី និង�ក�មកស�ួត។ េ�េពលេ�ះ 
េគ�ច�� រលូបង�ន់េ�យ��ន់ែតេ�បែប៉ល និង�ចេ�ប�កសណំល់
េ�ះ�ជីកំបុ៉ស�ក់ដីែ�ស�នេទ�ត។ ក�ុងកំឡុងេពល ២ ��  ំែដលេគបិទ
ទុកលូស�ុកទី១ ែដលេពញ េគប�ូរលំហរូ�មកេ�យចូលលសូ�កុទី ២ 
េ�យបិទមុខទុេ�(PVC)ចូលលូស�ុ�កទី១ និងេបកមុខទុេ�(PVC)ចូល
លូស�ុកទី២ ក�ុង�បអប់បង�ូរ�មក។ ដូចលូស�ុកេ��ង�េទ�តែដរ េមេ�គ
បង�ជំងឺ�គេ�ចន��បចូលក�ុងដី ឬ�� ប់ប�� ប់ពីបិទទុកេ�លមួយរយៈ 
ែតេ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ ក៏�េ�ែត�ន�និភ័យ�ចបំពុលទឹកេ��មដី �ពិេសសេ�តំបន់ទី�បជំុជនែដល�នមនុស�រស់េ�
េ�ចន និងតំបន់ែដល�នកំរតិទឹកេ��មដីខ�ស់។ េ�ះ��៉ង� េគ�ត�វែតេ�បស�� រៈ�រ�រ េ�េពល�� រ�មកេ�យ�ដ។ 
គុណសម�ត�ិ និងគុណវបិត�ិរបស់បង�ន់លូេ�� ះ�� ស់�� �នប�� ញដូច�ងេ��ម�      

គុណ���ត�ិ គុណវបិត� ិ
 េ�យ�រែតលូេ�� ះ�ងំ២ �ត�វ�នេគេ�បម�ងមួយ�� ស់��  ដូេច�ះ 

�យុេ�ប��ស់របសល់ូបង�ន់េ�ះគឺ�� នកំណត់ 
 �រ�� រ�មកស�ួតេចញពីលសូ�ុក�យ�ស�ល�ង�រ�� រ�មក�វ 
 �នស�� នុពល�ចេ�ប�កសណំល�់មក�ជី�ន 
 �ត់បន�យក�ិន និងសត�រុយ 
 េគ�ចសង់ និងជួសជុលបង�ន់េនះ េ�យេ�បស�� រៈក�ុងតំបន់�ន 
 ចំ�យទុន�ប (ែត�ចែ�ប�ប�ល) ��ស័យេលស�� រៈែដលេ�ប។ 

ចំ�យតិចេល�រ�� រលូ ឬមិន�នចំ�យេ�ះ �បសិនេប    
�� រ�មកេ�យខ�ួនឯង 

 �ត�វ�រទី�� តូចល�មស��ប់លទីូ ២ 
 �ត់បន�យេមេ�គបង�ជំងឺកំរតិម��ម។ 

 មិនសម�សបស��ប់តំបន់ែដល�នកំរតិទឹក
េ��មដីខ�ស់ (េ��ះ�មកនឹងមិន�ចរងីស�ួត
�ន) 

 េគ�ត�វ�� រ�មកស�ួតេ�យ�ដ 
 ថវ�ិចំ�យអស់ម��ម�បសនិេបេគែថមលូ
ស�ុកមួយេទ�ត�� ប់នឹងលូបង�ន់�ស់�ន��ប់ 

 េគ�ត�វ�រដីស��ប់សង់លសូ�ុកទី ២ និង�បអប់
បង�ូរ�មក 

 េគ�ត�វ�ម�នកំរតិ�មកក�ុងលូស�ុកទី១  �
េរ�យ� េដម�ីដឹង�េពល��ត�វប�ូរមកេ�បលូ
ស�ុកទី២។ 

�តិ� 
1. េតអ�ី�បង�ន់លូស�ុកេ�� ះ�� ស�់� ? 
2. ឧបករណ៍ និងស�� រៈ 
3. កំណត់ទី�ងំស��ប់សង់បង�ន់ 
4. �រ�ងសង់បង�ន់លសូ�ុកេ�� ះ�� ស់��  
5. មុខ�របង�ន់លូស�ុកេ�� ះ�� ស�់�  
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2. ឧបករណ ៍ន����� រៈ 
ឧបករណ៍ស��បស់ង�់��ី�ងំ�� ល ់ ស�� រៈ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ែម៉��ែដក 

ែកវនីវ ៉ូ 

ចប 

ែប៉ល 

ជ័រវ ី

ធុងកំេ�រ 

�� ប��បូកសីុម៉ង់ 

ញញួរ 

ដី��ច់ (2 �វ) ���ស (1 �វ) 
 

សីុម៉ង់ (1 �វ) ឥដ� (100 ដំុ) 

�នបង�ន់ និងេជងទ�ម 

លូសីុម៉ង់ (6 កង់) 

��មបលូសីុម៉ង់ (2) 

�ប�ប់បង�ូរ�មក 

(ប.40cm x ទ.40cm x ក.40cm) 

ទុេ� PVC  

0.8មម-100មម (4 ម) 
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3. កំណតទ់��ំងសងប់ង�ន ់ 

3.1 កំណតទ់ី�ងំ  

បង�ន់�គប់�បេ�ទគួរសង់ េ�ែក�រផ�ះ េដម�ីផ�ល់�ព�យ�ស�លក�ុង�រេ�ប��ស់ បុ៉ែន�សង់េ�យ�� យពី�ប�ពទឹកផឹក 
ដូ�� អណ�ូ ង ទេន� និង�សះ ឬបឹង �៉ងេ���ស់ ២០ ែម៉�ត។   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ��� យព�ី��ពទឹក����� ី

គ�� តពី�តលូស�ុក េ��ប�ពទឹកេ��មដីគួរែត�� តពី�� �៉ងេ���ស់ ១ ែម៉�តកន�ះ។ ែតគួរស�� ល់� �បេ�ទ
បង�ន់លូស�ុកេ�� ះ�� ស់�� េនះ មិនសម�សបេទស��ប់តំបន់ែដល�នកំរតិទឹកេ��មដីខ�ស់ដល់�តលូស�ុក (េ�ះបី�
េ�រដូ��ស�) េ�យ�រ�េសម មិន��េ�យ�មករងីស�ួត�ន េ�ះ�ទុកេ�ល ២ �� ក៏ំេ�យ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1.5 meter 

1,5 ែម៉�ត 
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4. ������ ់ 

4.1 �����ប�បំ�ង ់

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ���ងសងប់ង�នល់�ូ�� ��� ស់��   
4.2a ��� ���ង�ូ�ងំ ២ 

��� យរ�ងលូ�ងំពីរ គួរែ��៉ង����ស់ 
១,២ ែម៉��ពី�� ។ 

 

បំពង់ហឺុយ លូស�ុកទី១ និងទី២ 

លូស�ុកទី១ 

លូស�ុកទី២ 

1,2 ែម៉�� 

�ប�ប់បង�ូរ�មក 

គ�មបលូែ�ល���បក
�ន���ពល������ រលូ 
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4.2b �ប�បប់ង�ូ���� 

 �បអប់បង�ូរ�មកគឺ ស��ប់កំណត់ទិសេ�េ�យ�មកហូរចូលលូស�ុក�មួយ ែតមួយ�ក់�ក់ េហយ�ច
េ�យេគប�ូរទិសេ�លំហូរ�មកេ��មកចូលលូស�ុកមួយេទ�តេ�េពលែដលលូទីមួយេ��េពញ� 

 េដម�ីេ�យ�មកហូរចូលលូស�ុក�នល� េគគួរេធ�ជំ�លេ��ត�បអប់បង�ូរ�មក និងេធ�ចង�ូរ (ពីខ�ស់េ��ប) 
ពី�ត់ទុេ�ែដលត�� ប់ពីបង�ន់ េ��បេ�ងទុេ�ចូលលូស�ុកនីមួយៗ េ��ត�បអប់បង�ូរ�មក�   

 េគគួរែតេ�ប ឥដ� និងសីុម៉ង់ េដម�ីបិទ�ត់ទុេ�(PVC)ហូរចូលលូស�ុកែដលមិន�ត��េ�ប��ស់ េដម�ីកំុេ�យ 
�មក ឬទឹកហូរចូល�ន� �បសិនេប អ�កេ�ប��ស់ចង់េ�បលូស�ុកទី ២ េគ��ន់ែតេ�បញញួរ បំែបកសីុម៉ង់ែដល
បិត�ប់ឥដ�បិទមុខទុេ�(PVC)��រេ�សច េហយេគ�ចេ�បឥដ� និងសីុម៉ង់េ�បិទមុខទុេ�(PVC)េ�លូស�ុក
ែដលេពញេហយេ�� កំុេ�យ�មកហូរចូលេទ�ត�   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2c �����ុ�� (PVC)    

ឥដ� 

40ស.ម 

ៃផ�េលដី 

1 ែម៉�ត 

1,5 ែម៉�ត 

ជ��លទុេ�(PVC)េ� 
�បអប់បង�ូរ�មក 

(ជ��លអតិ. 7 ស.ម 
ស��ប់ទុេ��បែ�ង 1ម) 

11 ែែមម៉

ជ��លទុេ�(PVC)ពី  
�បអប់បង�ូរ�មកេ�លូស�ុក  
(ជ��លអតិ. 7 ស.ម  
ស��ប់ទុេ��បែ�ង 1ម) 

ជ��ល និងចង�ូរ
េ��ត�បអប់
បង�ូរ�មក 
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5. ម�ុ���បសប់ង�នល់�ូ�� ��� ស�់�  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ជំ�ន�ងេ��មែណ�ពីំវធីិ�តឹម�ត�វក�ុង�រេ�ប��ស់បង�ន់លូេ�� ះ�� ស់��  េ�េពលែដលលូស�ុកទី១េពញ៖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ទុេ�ទី១ 

ទុេ�ទី២ 

�បអប់បង�ូរ 
�មក 

េបក�បអប់បង�ូរ�មក។ �ក់ទឹក�ង
�បអប់បង�ូរ�មកេ�យ�� ត។ េ�បឥដ� 
និងសីុម៉ង់បិទមុខទុេ�(PVC)ទី១ កំុេ�យ 
ទឹក និង�មកហូរចូលលូស�ុកទី១ែដល  
េពញ។ 

េបកមុខទុេ�(PVC)ទី២ រួច
�ក់ទឹកចូលក�ុងទុេ�(PVC) 
េដម�ីពិនិត�េមល� ទុេ�
(PVC)មិនស�ះ។  
េ�េពលលូស�ុកទី២ 

េពញ ប�ូរមកេ�បលូស�ុក
ទិ១ វញិអនុវត�ន៍�ម
ដំ�ក់�លដូចមុន។ 

េបកគំរបលូស�ុកទី១ រួច�ក់ែថមេផះ ឬ
កំេ�រក�ុងលូស�ុក និងកូរេ�យសប់�មួយ
�មក េ�យេ�បេឈែវង។ ស�� ល់៖ �រ
�យកំេ�រឬេផះេដម�ី�ត់បន�យក�ិន និង
េមេ�គ ែត�មិន��ំច់េទ េគមិន�ច់
�យេផះ ឬកំេ�រក៏�ន។ បិទគំរបលូ ទុក
�េ�ល រយៈេពល 
�៉ងេ�ច ២ �� ។ំ 
 

ប�� ប់ពីទុក ២ ��  ំេគគួរពិនិត�េមល�េត�មកែដលទុកេ�ះ ស�ួតឬ
េ�។ �បសិនេបស�ួត េគ�ច�យេចញ�ន និង�ចេ�ប�ជី�ក់
ដំ��ំន។ េ�េពល�� រលូ េគគួរែតេ�បឧបករណ៍�រ�រដូច�៖  

 ���វ�រ�រ 
 ������ 
 ែស�ក�ជងជ័រកែវង 
 �ស៉់��ប��់ និង���ុះ 
 ែប៉ល និងធុង 

លូស�ុកទី២ លូស�ុកទី១ 

លូស�ុកទី១ 

លូស�ុកទី១ 
ទុេ�ទី១ 

ទុេ�ទី២ 

េ�បលូស�ុកម�ងមួយរហតូេពញ។ ទុេ�(PVC)បង�ូរ�មកេ�លសូ�ុក
មួយេទ�ត�ត�វបិទេ�យជិតកំុេ�យ�មកហរូចូល�ន។ េ�េពល
ែដលលសូ�ុកទីមួយេពញ េគ�ចប�ូរេ�យ�មកហរូចូលលសូ�កុទី 

២�ន �មរយៈ�បអប់បង�ូរ�មក។  

�ប�បប់ង�ូរ��� 
ស��ប់�គប់�គងលំហរូទឹក និង�កសណំល់�មកេ�លសូ�ុក�ែដលេគេ�ប��ស់។ 

េប�� រសំណល�់វ 
សំណល�់វ�ិន��  

“�រ�� រ����� នសវុត��ិ�េ�” 

េប�� រ���រងឹ 
����ិនស�ួត 
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ែខតុលា ឆា� ំ២០១៩
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ទំពរ័ 3 

 

ពាកយកាត់ 
 
ADP : Alternating Dual Pit (លូឆ្ល ស់សុវតថិភព) 
FSM : Fecal Sludge Management (ករ្រគប្់រគងកំ�ប�់�ក) 
PG : Pit Gauge (ឧបករណ៍�ស់រេ�្ត ) 
 

 

េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ 
 

 
អ្នកផ្តួចេផ្តើមបេង្កើត   Michel DAUGUET 

      Director, iDE Cambodia  
      mdauguet@ideglobal.org 
 

អ្នកេរៀបេរៀងនិពន្ធ   YOEM Vichet 
         Sanitation Engineer, CAD Specialist, iDE Cambodia 
         yvichet@ideglobal.org  
 

  Tyler KOZOLE 
      Innovation Manager, iDE Cambodia 
      tkozole@ideglobal.org     
 
 

អ្នក្របឹកសោរបេច្ចកេទស  PUN Soly 
         Senior Sanitation Engineer, iDE Cambodia 
         psoly@ideglobal.org  
    

  LAY Kimheng 
         Sanitation Engineer, SCE Specialist, iDE Cambodia 
         lkimheng@ideglobal.org  
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ទំពរ័ 2 

 

  

 
 
 

 
 

េគាលការណែ៍ណនាំបេច្ចកេទស 
ស្តីព ី

ការរចនា ការសាងសង់ នងិ តំែហទា ំ
របស ់

លូឆា�ស់សុវត្ថិភាព 
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ពាកយកាត់ 
 
ADP : Alternating Dual Pit (លូឆ្ល ស់សុវតថិភព) 
FSM : Fecal Sludge Management (ករ្រគប្់រគងកំ�ប�់�ក) 
PG : Pit Gauge (ឧបករណ៍�ស់រេ�្ត ) 
 

 

េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ 
 

 
អ្នកផ្តួចេផ្តើមបេង្កើត   Michel DAUGUET 

      Director, iDE Cambodia  
      mdauguet@ideglobal.org 
 

អ្នកេរៀបេរៀងនិពន្ធ   YOEM Vichet 
         Sanitation Engineer, CAD Specialist, iDE Cambodia 
         yvichet@ideglobal.org  
 

  Tyler KOZOLE 
      Innovation Manager, iDE Cambodia 
      tkozole@ideglobal.org     
 
 

អ្នក្របឹកសោរបេច្ចកេទស  PUN Soly 
         Senior Sanitation Engineer, iDE Cambodia 
         psoly@ideglobal.org  
    

  LAY Kimheng 
         Sanitation Engineer, SCE Specialist, iDE Cambodia 
         lkimheng@ideglobal.org  
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េគាលការណែ៍ណនាំបេច្ចកេទស 
ស្តីព ី

ការរចនា ការសាងសង់ នងិ តំែហទា ំ
របស ់

លូឆា�ស់សុវត្ថិភាព 
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ទំពរ័ 5 

 

េសចក្តីសេង្ខប  

អងគករ�យ�ីអុីបនរមួចំែណកកនុងករបេងកើនករេ្របើ្របស់បងគនអ់នមយ័េនកនុង្របេទសកមពុជ និង គ្ំរទដល់
ែផនករយុទធ��ស្តរបស់�ជរ�្ឋ ភបិលកមពុជ េដើមបេី�យសេ្រមចបន ៣៥% បែនថមៃនករ្រគប្់រគងអនមយ័
្របកបេ�យសុវតថិភពេនឆន ២ំ០២៣។ ករ្រគប្់រគងកំ�ប�់មក (FSM) គឺជ ែផនកមយួសំខនៃ់នករ្រគប្់រគង  
អនមយ័្របកបេ�យសុវតថិភព។ លូឆ្ល ស់សុវតថិភព (ADP) គឺជផលិតផលមយួែដលជួយ េ�ះ្រ�យប�្ហ  
FSM ែដលបចចុបបននអងគករ�យ�ីអុីបននឹងកំពុងគ្ំរទដល់មច ស់�ជីវកមម េដើមបផីលិត និង ផគតផ់គងផ់លិតផល
េនះ។ ADP គឺជផលិតផលមយួែដល្រតូវបនរចនេឡើង េ�យករភជ ប្់របពន័ធទុេយបង្ហូររបស់ចនបងគនេ់ទកន ់  
រេ�្ត លូថមី េដើមបជីំនួសេនេពលែដលរេ�្ត លូចស់េពញ។ ករេធ្វើែបបេនះគឺ�ចេ�យអនកេ្របើ្របស់�ចរក�រទុក
កកសំណល់កនុងរេ�្ត លូចស់ែដលេពញរបស់ពួកគត ់ រហូតដល់េពលែដលកកសំណល់េនះបនរ�ំយ និង 
�ច�្ត រេចញ្របកបេ�យសុវតថិភព និង �ច្រតឡបម់កេ្របើ្របស់រេ�្ត លូេនះម្តងេទៀត េ្រកយេពលែដលរេ�្ត
លូឆ្ល ស់េពញ។ ADP ្រតូវបនរចនេឡើង េ�យ�ចេ�យករេម្លើងបនេ្រចើនជេ្រមើស �្រស័យេទ�មទី�ងំភូមិ
��ស្តរបស់អតិថិជន និង ទំហំទីធ្ល ែដល្រតូវ�ងសង។់ �ល់ករតេម្លើង ADP មនបែនថមឧបករណ៍�ស់រេ�្ត  
(PG) ែដល�ចេ�យអនកេ្របើ្របស់បនដឹងជមុន េនេពលរេ�្ត លូរបស់ពួកគតជ់ិតេពញ។ េស�កមមមយួែផនក
េទៀតរបស់ ADP គឺករសម្ល បេ់មេ�គេនកនុងរេ�្ត លូចស់ េ�យករេ្របើេម�កំេបរសម្ល បេ់មេ�គ។ េម�កំេបរ
សម្ល បេ់មេ�គ្រតូវបនចកចូ់ល និង កូរកនុងរេ�្ត លូចស់ មុននឹង�្រតូវបនផ្អ កករេ្របើ្របស់។ 

១. លូឆា�ស់សុវត្ថិភាព  
លូឆា�ស់សុវត្ថិភាព ឬ ADP គឺជរេ�្ត លូបែនថមថមីែដលភជ ប្់របពន័ធទុេយជមយួនឹងចនបងគនែ់ដលមន្រ�ប។់ 
ADP ្រតូវបនលកស់្រមបេ់�ះ្រ�យប�្ហ  FSM ដល់អតិថិជនែដលែដលមនលូបងគនេ់ពញ។ មនែតរេ�្ត លូ
មយួប៉ុនេនះ ែដល្រតូវបនភជ បជ់មយួនឹងចនបងគន។់ ចំេពះលូែដលេពញ ្រតូវបនកតផ់្ត ចព់ីចនបងគន ់និង ្រគប
គ្រមបទុេយបង្ហូរទុកេចល រចួចកេ់ម�កំេបរសម្ល បេ់មេ�គចូល (េមើលរបូភពេនទំពរ័ខងេ្រកយ) េហើយចន
បងគន្់រតូវបនភជ បជ់មយួនឹង្របពន័ធលូថមី។ កកសំណល់េនកនុងលូចស់ែដលបិទជិតនឹងចបេ់ផ្តើមរលួយេ�យករ
រ�ំយ និង បំែបក�រធតុសរ�ីងគ។ ្របមណជ ២ឆន បំនទ ប ់កកសំណល់ែដលេនកនុងលូចស់េនះ�ចនឹង�្ត រ
េចញបន្របកបេ�យសុវតថិភព េហើយ�នឹងក្ល យជជីសរ�ីងគ ែដលមនជីជតិស្រមបដ់ំ�ំ�ដុំះេផ�ង�បន។1  
អតិថិជននឹង�ចផ្ល ស់ប្តូរ្របពន័ធលូេទមក េនេពលែដលលូមយួេពញ �មរយ�ករទទួលេស�កមមពីមច ស់�ជីវកមម
កនុងតំបន ់ែដលជអនកតំេឡើងផលិតផលជូនពួកគតព់ីដំបូង។  

                                                            
1 Guidelines on sanitation and health. Geneva: World Health Organization; 2018. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
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េសចក្តីសេង្ខប  

អងគករ�យ�ីអុីបនរមួចំែណកកនុងករបេងកើនករេ្របើ្របស់បងគនអ់នមយ័េនកនុង្របេទសកមពុជ និង គ្ំរទដល់
ែផនករយុទធ��ស្តរបស់�ជរ�្ឋ ភបិលកមពុជ េដើមបេី�យសេ្រមចបន ៣៥% បែនថមៃនករ្រគប្់រគងអនមយ័
្របកបេ�យសុវតថិភពេនឆន ២ំ០២៣។ ករ្រគប្់រគងកំ�ប�់មក (FSM) គឺជ ែផនកមយួសំខនៃ់នករ្រគប្់រគង  
អនមយ័្របកបេ�យសុវតថិភព។ លូឆ្ល ស់សុវតថិភព (ADP) គឺជផលិតផលមយួែដលជួយ េ�ះ្រ�យប�្ហ  
FSM ែដលបចចុបបននអងគករ�យ�ីអុីបននឹងកំពុងគ្ំរទដល់មច ស់�ជីវកមម េដើមបផីលិត និង ផគតផ់គងផ់លិតផល
េនះ។ ADP គឺជផលិតផលមយួែដល្រតូវបនរចនេឡើង េ�យករភជ ប្់របពន័ធទុេយបង្ហូររបស់ចនបងគនេ់ទកន ់  
រេ�្ត លូថមី េដើមបជីំនួសេនេពលែដលរេ�្ត លូចស់េពញ។ ករេធ្វើែបបេនះគឺ�ចេ�យអនកេ្របើ្របស់�ចរក�រទុក
កកសំណល់កនុងរេ�្ត លូចស់ែដលេពញរបស់ពួកគត ់ រហូតដល់េពលែដលកកសំណល់េនះបនរ�ំយ និង 
�ច�្ត រេចញ្របកបេ�យសុវតថិភព និង �ច្រតឡបម់កេ្របើ្របស់រេ�្ត លូេនះម្តងេទៀត េ្រកយេពលែដលរេ�្ត
លូឆ្ល ស់េពញ។ ADP ្រតូវបនរចនេឡើង េ�យ�ចេ�យករេម្លើងបនេ្រចើនជេ្រមើស �្រស័យេទ�មទី�ងំភូមិ
��ស្តរបស់អតិថិជន និង ទំហំទីធ្ល ែដល្រតូវ�ងសង។់ �ល់ករតេម្លើង ADP មនបែនថមឧបករណ៍�ស់រេ�្ត  
(PG) ែដល�ចេ�យអនកេ្របើ្របស់បនដឹងជមុន េនេពលរេ�្ត លូរបស់ពួកគតជ់ិតេពញ។ េស�កមមមយួែផនក
េទៀតរបស់ ADP គឺករសម្ល បេ់មេ�គេនកនុងរេ�្ត លូចស់ េ�យករេ្របើេម�កំេបរសម្ល បេ់មេ�គ។ េម�កំេបរ
សម្ល បេ់មេ�គ្រតូវបនចកចូ់ល និង កូរកនុងរេ�្ត លូចស់ មុននឹង�្រតូវបនផ្អ កករេ្របើ្របស់។ 

១. លូឆា�ស់សុវត្ថិភាព  
លូឆា�ស់សុវត្ថិភាព ឬ ADP គឺជរេ�្ត លូបែនថមថមីែដលភជ ប្់របពន័ធទុេយជមយួនឹងចនបងគនែ់ដលមន្រ�ប។់ 
ADP ្រតូវបនលកស់្រមបេ់�ះ្រ�យប�្ហ  FSM ដល់អតិថិជនែដលែដលមនលូបងគនេ់ពញ។ មនែតរេ�្ត លូ
មយួប៉ុនេនះ ែដល្រតូវបនភជ បជ់មយួនឹងចនបងគន។់ ចំេពះលូែដលេពញ ្រតូវបនកតផ់្ត ចព់ីចនបងគន ់និង ្រគប
គ្រមបទុេយបង្ហូរទុកេចល រចួចកេ់ម�កំេបរសម្ល បេ់មេ�គចូល (េមើលរបូភពេនទំពរ័ខងេ្រកយ) េហើយចន
បងគន្់រតូវបនភជ បជ់មយួនឹង្របពន័ធលូថមី។ កកសំណល់េនកនុងលូចស់ែដលបិទជិតនឹងចបេ់ផ្តើមរលួយេ�យករ
រ�ំយ និង បំែបក�រធតុសរ�ីងគ។ ្របមណជ ២ឆន បំនទ ប ់កកសំណល់ែដលេនកនុងលូចស់េនះ�ចនឹង�្ត រ
េចញបន្របកបេ�យសុវតថិភព េហើយ�នឹងក្ល យជជីសរ�ីងគ ែដលមនជីជតិស្រមបដ់ំ�ំ�ដុំះេផ�ង�បន។1  
អតិថិជននឹង�ចផ្ល ស់ប្តូរ្របពន័ធលូេទមក េនេពលែដលលូមយួេពញ �មរយ�ករទទួលេស�កមមពីមច ស់�ជីវកមម
កនុងតំបន ់ែដលជអនកតំេឡើងផលិតផលជូនពួកគតព់ីដំបូង។  

                                                            
1 Guidelines on sanitation and health. Geneva: World Health Organization; 2018. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
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 ៣. ឧបករណ៍វាស់រេណៅ្ដ 
�មរយៈចំេណះដឹងែដលទទួលបនពីែផនក្រ�វ្រជវ បទពិេ�ធន្៍របតិបតិ្តករ និងករចូលរមួជមយួអនកេ្របើ្របស់
េដើមបយីល់កនែ់តចបស់ពីត្រមូវកររបស់ពួកគត ់អងគករ�យ�ីអុី បនរកេឃើញថេនកនុងបរបិទ្របេទសកមពុជ ជ
ធមម�បញ្ហ  FSM ្រតូវបនេ�ះ្រ�យេនេពលែដលមនបញ្ហ បនទ នែ់តប៉ុនេនះ។ ជទូេទអនកេ្របើ្របស់�ចដឹង
ថលូបងគនរ់បស់ពួកគតេ់ពញ េនេពលែដល�េ្របើ្របស់ែលងេកើត។ េដើមប�ីចេ្របើ្របស់រេ�្ត លូបងគនប់នម្តង
េទៀត ពួកគតប់ន    អនុវត្តវធិីជេ្រចើនដូចជ ករ�្ត រ�មកេចញពីរេ�្ត លូ ឬ េចះរនធេនេលើលូេនះេដើមបបីង្ហូរ
ទឹកេចញេទេ្រក។ េហតុផលមយួ ែដលេធ្វើេ�យពួកគតម់នឥរយិបទ និង សកមមភពែបបេនះ ជជងករករពរ
ទុកជមុន ទំនងជេ�យ�រពួកគតម់និបនេមើលេឃើញពីបញ្ហ  និង ផលបះ៉ពល់របស់�។ ខណៈេពលែដលករ
សិក�រ្រ�វ្រជវបែនថម មនភពចបំចេ់ដើមបេី�យពួកគត ់មនក្រមតិយល់ដឹងកនែ់តចបស់អំពី ឥរយិបទ និង 
ករេលើកទឹកចិត្ត ចំេពះករ្រគប្់រគងកំ�ប�់មក (FSM) ។ ក្រមតិកំពស់ៃនកកសំណល់កនុងរេ�្ត លូគឺ ពិបក
ដងឹ�ស់ េបើសិនមនិបនេបើកគ្រមបេមើល។ 
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ទំពរ័ 6 

 

 

២. ការេ្រជើសេរីសទីតាំងសាងសង់ 
ទី�ងំរេ�្ត លូថមី្រតូវបនកំណតេ់ទ�ម�ថ នភពជកែ់ស្តងៃនទំហំទីធ្ល រែដលទំេនរ។ 
្របសិនេបើអាច គំ�តរ�ងរេ�្ត លូចស់ និង រេ�្ត លូថមី្រតូវមន្របែវងេសមើនឹងជេ្រមរបស់រេ�្ត លូ។ �ជួយ កត់
បនថយករហូរ្រជបកកសំណល់�វេច�ពីរេ�្ត លូែដលកំពុង្រតូវបនេ្របើ្របស់េទកនរ់េ�្ត លូែដលទុកេចល។ 
 
្របសិនេបើចាំបាច់ រេ�្ត លូ្រតូវែត�ងសងេ់គៀកគន  អនកគួរែតមនរនងំែដល�ចករ�រកុំេ�យកកសំណល់�វៃន
រេ�្ត លូទងំ២្រជបចូលគន បន។ 
 
ពុំគួរ �ងសងលូ់ឆ្ល ស់សុវតថិភពេនតំបនែ់ដលមនក្រមតិទឹកេ្រកមដីខពស់ ឬ តំបនែ់ដល�ចនឹងមនទឹកជំនន់
េកើតេឡើងេនះេទ។ លូឆ្ល ស់សុវតថិភព្រតូវមនគម្ល តយ៉ងតិច ១៥ែម្៉រត ពី្របភពទឹកេ្របើ្របស់ ឬក្៏របភពទឹក
ស្រមបប់រេិភគ។ 



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ 43
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ទំពរ័ 7 

 

 
  

 ៣. ឧបករណ៍វាស់រេណៅ្ដ 
�មរយៈចំេណះដឹងែដលទទួលបនពីែផនក្រ�វ្រជវ បទពិេ�ធន្៍របតិបតិ្តករ និងករចូលរមួជមយួអនកេ្របើ្របស់
េដើមបយីល់កនែ់តចបស់ពីត្រមូវកររបស់ពួកគត ់អងគករ�យ�ីអុី បនរកេឃើញថេនកនុងបរបិទ្របេទសកមពុជ ជ
ធមម�បញ្ហ  FSM ្រតូវបនេ�ះ្រ�យេនេពលែដលមនបញ្ហ បនទ នែ់តប៉ុនេនះ។ ជទូេទអនកេ្របើ្របស់�ចដឹង
ថលូបងគនរ់បស់ពួកគតេ់ពញ េនេពលែដល�េ្របើ្របស់ែលងេកើត។ េដើមប�ីចេ្របើ្របស់រេ�្ត លូបងគនប់នម្តង
េទៀត ពួកគតប់ន    អនុវត្តវធិីជេ្រចើនដូចជ ករ�្ត រ�មកេចញពីរេ�្ត លូ ឬ េចះរនធេនេលើលូេនះេដើមបបីង្ហូរ
ទឹកេចញេទេ្រក។ េហតុផលមយួ ែដលេធ្វើេ�យពួកគតម់នឥរយិបទ និង សកមមភពែបបេនះ ជជងករករពរ
ទុកជមុន ទំនងជេ�យ�រពួកគតម់និបនេមើលេឃើញពីបញ្ហ  និង ផលបះ៉ពល់របស់�។ ខណៈេពលែដលករ
សិក�រ្រ�វ្រជវបែនថម មនភពចបំចេ់ដើមបេី�យពួកគត ់មនក្រមតិយល់ដឹងកនែ់តចបស់អំពី ឥរយិបទ និង 
ករេលើកទឹកចិត្ត ចំេពះករ្រគប្់រគងកំ�ប�់មក (FSM) ។ ក្រមតិកំពស់ៃនកកសំណល់កនុងរេ�្ត លូគឺ ពិបក
ដឹង�ស់ េបើសិនមនិបនេបើកគ្រមបេមើល។ 
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ទំពរ័ 6 

 

 

២. ការេ្រជើសេរីសទីតាំងសាងសង់ 
ទី�ងំរេ�្ត លូថមី្រតូវបនកំណតេ់ទ�ម�ថ នភពជកែ់ស្តងៃនទំហំទីធ្ល រែដលទំេនរ។ 
្របសិនេបើអាច គំ�តរ�ងរេ�្ត លូចស់ និង រេ�្ត លូថមី្រតូវមន្របែវងេសមើនឹងជេ្រមរបស់រេ�្ត លូ។ �ជួយ កត់
បនថយករហូរ្រជបកកសំណល់�វេច�ពីរេ�្ត លូែដលកំពុង្រតូវបនេ្របើ្របស់េទកនរ់េ�្ត លូែដលទុកេចល។ 
 
្របសិនេបើចាំបាច់ រេ�្ត លូ្រតូវែត�ងសងេ់គៀកគន  អនកគួរែតមនរនងំែដល�ចករ�រកុំេ�យកកសំណល់�វៃន
រេ�្ត លូទងំ២្រជបចូលគន បន។ 
 
ពុំគួរ �ងសងលូ់ឆ្ល ស់សុវតថិភពេនតំបនែ់ដលមនក្រមតិទឹកេ្រកមដីខពស់ ឬ តំបនែ់ដល�ចនឹងមនទឹកជំនន់
េកើតេឡើងេនះេទ។ លូឆ្ល ស់សុវតថិភព្រតូវមនគម្ល តយ៉ងតិច ១៥ែម្៉រត ពី្របភពទឹកេ្របើ្របស់ ឬក្៏របភពទឹក
ស្រមបប់រេិភគ។ 



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ44
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ទំពរ័ 9 

 

ឧបករណ៍�ស់រេ�្ត  ផលិតពីបល់ែដលអែណ្ត ត េហើយ�ចេ�លរញុទុេយែដលមន្រកិតពណ៌េឡើងេលើ ��ច
ចង្អុលបង្ហ ញថកកសំណល់េនកនុងរេ�្ត លូេនះេកើនជិតដល់ក្រមតិអតិបរម។ ឧបករណ៍េនះ្រតូវបនផលិតពី  
វតថុធតុេដើមកនុង្រសុក េហើយតៃម្លសមភ រៈស្រមបផ់លិត��ឺ ្របែហល ៣ ដុ�្ល រ។  
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ទំពរ័ 8 

 

 
េដើមបេី�យក្រមតិកកសំណល់េនកនុងរេ�្ត លូ្រតូវបនេមើលេឃើញ អងគករ�យ�ីអុី បនបេងកើតឧបករណ៍�ម�ញ  
និង តៃម្លទបមយួែដលមនេឈម ះថ ឧបករណ៍�ស់រេ�្ត  (PG) ។ ឧបករណ៍�ស់រេ�្ត ្រតូវបនតេម្លើងេនកនុងរេ�្ត
លូថមីរបស់អនកេ្របើ្របស់។ េគលបំណងរបស់ឧបករណ៍�ស់រេ�្ត  គឺេដើមបជី“ នឡិកេ�ទិ៍” ែដលផ្តល់សញញ េន
េពលរេ�្ត លូថមីេនះជិតេពញ េហើយកដ៏ល់េពលែដល្រតូវផ្ល ស់ប្តូរ្របពន័ធលូែដរ។ េនេពលក្រមតិៃនទឹក និង កក
សំណល់េកើនេឡើងដល់កងទ់ី�ៃនរេ�្ត លូ ឧបករណ៍�ស់រេ�្ត  នឹងផុសេឡើង �មរយ�ករបង្ហ ញពណ៌ែដលចប់
េផ្តើមពពីណ៌េខៀវ េទពណ៌េលឿង េហើយេនេពលចុងេ្រកយពណ៌្រកហមកប៏នផុសេឡើង ែដលបង្ហ ញថរេ�្ត លូ
េពញេហើយ ។ 
 
ផលិតផលេនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ�យមនតំៃលទប េហើយេ្របើ្របស់បនយូរ េដើមបជីករផ្ល ស់ប្តូរ�កបបកិរយិ 
និង ជួយ គ្ំរទដល់អនកេ្របើ្របស់េដើមបេី�ះ្រ�យបញ្ហ  FSM មុនេពលបងគនរ់បស់ពួកគតឈ់បដ់ំេណើ រករ េហើយ
េ្របើ្របស់ែលងេកើត។ ផលិតផលេនះក�៏ចេដើរតួជសូចនករស្រមបអ់នកផ្តល់េស� FSM និង ភន កង់រលកេ់ដើមប ី
កំណតអ់ត្តសញញ ណអនកេ្របើ្របស់ែដលមនរេ�្ត លូបងគន្់រតូវករជួសជុល។’ 

 



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ 45
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ទំពរ័ 9 

 

ឧបករណ៍�ស់រេ�្ត  ផលិតពីបល់ែដលអែណ្ត ត េហើយ�ចេ�លរញុទុេយែដលមន្រកិតពណ៌េឡើងេលើ ��ច
ចង្អុលបង្ហ ញថកកសំណល់េនកនុងរេ�្ត លូេនះេកើនជិតដល់ក្រមតិអតិបរម។ ឧបករណ៍េនះ្រតូវបនផលិតពី  
វតថុធតុេដើមកនុង្រសុក េហើយតៃម្លសមភ រៈស្រមបផ់លិត��ឺ ្របែហល ៣ ដុ�្ល រ។  

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 8 

 

 
េដើមបេី�យក្រមតិកកសំណល់េនកនុងរេ�្ត លូ្រតូវបនេមើលេឃើញ អងគករ�យ�ីអុី បនបេងកើតឧបករណ៍�ម�ញ  
និង តៃម្លទបមយួែដលមនេឈម ះថ ឧបករណ៍�ស់រេ�្ត  (PG) ។ ឧបករណ៍�ស់រេ�្ត ្រតូវបនតេម្លើងេនកនុងរេ�្ត
លូថមីរបស់អនកេ្របើ្របស់។ េគលបំណងរបស់ឧបករណ៍�ស់រេ�្ត  គឺេដើមបជី“ នឡិកេ�ទិ៍” ែដលផ្តល់សញញ េន
េពលរេ�្ត លូថមីេនះជិតេពញ េហើយកដ៏ល់េពលែដល្រតូវផ្ល ស់ប្តូរ្របពន័ធលូែដរ។ េនេពលក្រមតិៃនទឹក និង កក
សំណល់េកើនេឡើងដល់កងទ់ី�ៃនរេ�្ត លូ ឧបករណ៍�ស់រេ�្ត  នឹងផុសេឡើង �មរយ�ករបង្ហ ញពណ៌ែដលចប់
េផ្តើមពពីណ៌េខៀវ េទពណ៌េលឿង េហើយេនេពលចុងេ្រកយពណ៌្រកហមកប៏នផុសេឡើង ែដលបង្ហ ញថរេ�្ត លូ
េពញេហើយ ។ 
 
ផលិតផលេនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ�យមនតំៃលទប េហើយេ្របើ្របស់បនយូរ េដើមបជីករផ្ល ស់ប្តូរ�កបបកិរយិ 
និង ជួយ គ្ំរទដល់អនកេ្របើ្របស់េដើមបេី�ះ្រ�យបញ្ហ  FSM មុនេពលបងគនរ់បស់ពួកគតឈ់បដ់ំេណើ រករ េហើយ
េ្របើ្របស់ែលងេកើត។ ផលិតផលេនះក�៏ចេដើរតួជសូចនករស្រមបអ់នកផ្តល់េស� FSM និង ភន កង់រលកេ់ដើមប ី
កំណតអ់ត្តសញញ ណអនកេ្របើ្របស់ែដលមនរេ�្ត លូបងគន្់រតូវករជួសជុល។’ 

 



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ46

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 11 

 

េគាលការណ៍បេច្ចកេទសស្រមាប់េមសៅកំេបារសមា�ប់េមេរាគ  

 �មពិតេ�េម�កំេបរសម្ល បេ់មេ�គ �ចបះ៉បន ែតយកល្អអនកេ្របើ្របស់ គួរែត
ពកេ់្រ�មៃដករពរ។ 

 គួរែតពកម៉់ស់ និង ែវន៉�ករពរេ�យបន្រតឹម្រតូវ កនុងេពលចកេ់ម�កំេបរ។ 
 េម�កំេបរសម្ល បេ់មេ�គ្រតូវកូរេ�យបនសព្វ េដើមបេី�យ�មន្របតិកមមជមយួ

នឹង�មកេនកនុងលូ។ 
 េដើមប�ីន�េមេ�គ (pathogen) េនកនុង�មក្រតូវបនកតប់នថយ គឺ្រតូវែតរក�រ 

ក្រមតិ PH=១២ េថរ កនុងរយៈេពល២៥ៃថងជបគ់ន ។ 
 េម�កំេបរសម្ល បេ់មេ�គ្រតូវែតរក�រទុកកនុងកែន្លងែដលបិទជិត េដើមបរីក�រគុណភពេ�យបនយូរ។ 
 បរមិណ�យេម�កំេបរសម្ល បេ់មេ�គជមយួទឹក គឺ ១:៣  េដើមបេី�យ�មន្របតិកមមេកើតេឡើង។ 

៥. ផលិតផល និង សមា�រៈស្រមាប់លូឆា�ស់សុវត្ថិភាព 

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 10 

 

៤. េមសៅកំេបារសមា�ប់េមេរាគ 
េម�កំេបរ (calcium hydroxide) គឺជ្របេភទេម�គីមែីដលបនមកពីករកិន
បំែបក ថមកំេបរ (Limestone) ែដល�ជួយ សម្ល បប់កេ់តរបីងកជមងពឺីកនុង�មក
មនុស�។ េនកនុង្របេទសកមពុជ េម�កំេបរ្រតូវបននិយមេ្របើ្របស់បំផុតេន
កនុង�ស�ហកមមសំណង ់ េដើមបផីលិតជសីុមងត់។៍ េម�កំេបរក្៏រតូវបនេ្របើ
្របស់កនុងែផនកអនមយ័ និង វស័ិយកសិកមមផងែដរ។ អងគករ�យ�ីអុី បនរក
េឃើញថ្រគួ�រទូេទភគេ្រចើន មនិបនដឹងថេម�កំេបរេនះ ្រតូវបនយកមក
េ្របើ្របស់ស្រមបែ់ផនកអនមយ័េនះេទ។ 

េម�កំេបរ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបស់ម្ល បេ់មេ�គកនុងលូចស់ េនេពលែដលកំពុង�ងសងលូ់ឆ្ល ស់សុវតថិភព 
េដើមបកីតប់នថយ�និភយ័ និង ផលបះ៉ពល់េផ�ងៗ ែដលេកើតមនេឡើងពីករ�្ត រលូេនះ។ ករសិក�្រ�វ្រជវថមីៗ
បនបង្ហ ញថ ករ�្ត រលូេន�មទីជនបទៃន្របេទសកមពុជ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ�យមនិមនសុវតថិភព េសទើរែត្រគប់
ករណីទងំអស់។2  េលើសពីេនះេទេទៀត េន�មទីជនបទៃន្របេទសកមពុជ មនិទនម់នដំេ�ះ្រ�យ្របកប
េ�យនិរន្តរភពខងពណិជជកមម និង បរ�ិថ ន ស្រមបក់រសម្ល បេ់មេ�គកនុង�មកមនុស� ពីរេ�្ត លូបងគនេ់ពញ
េនះេទ។ អងគករ�យ�ីអុីបនេធ្វើករសិក�រ្រ�វ្រជវ ែដលបនបង្ហ ញថេម�កំេបរេនេពលែដល�កចូ់លកនុង    
រេ�្ត លូបងគនែ់ដលេពញ ��ចកតប់នថយបកេ់តរបីងកជមង ឺនិង ក្លិន បនយ៉ងមន្របសិទធិភពបែនថមេលើករែកៃឆន
�មកមនុស�េទជជីសរ�ីងគស្រមបក់សិកមម។3 ដូចេចនះមុននឹងរេ�្ត លូបងគនម់យួ្រតូវបនបិទទុកេចល េម�
កំេបរសម្ល បេ់មេ�គ្រតូវបនចកចូ់ល និង កូរ�យប�ចូ លគន េទកនុង�កមក។ េដើមបកីតប់នថយ�និភយ័ៃនករ
្របឈមនឹងបកេ់តរបីងកជមងេឺនកនុង�មកមនុស� អនកេ្របើ្របស់្រតូវបនែណន ំ មនិេ�យ�្ត ររេ�្ត លូចស់េនះ
េទ រហូតដល់រេ�្ត លូថមីេពញ។  
  

                                                            
2 Household Pit Emptying and Sludge Reuse Practices in Rural Cambodia. Phnom Penh: Long D.; 2018 
3 Household-level application of hydrated lime for on-site treatment and agricultural use of latrine sludge. Hanoi: Chakraborty 
I., Capito M., Jacks C., Pringle R.; 2014 

េមសៅកំេបារសមា�ប់ 
េមេរាគ 



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ 47

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 11 

 

េគាលការណ៍បេច្ចកេទសស្រមាប់េមសៅកំេបារសមា�ប់េមេរាគ  

 �មពិតេ�េម�កំេបរសម្ល បេ់មេ�គ �ចបះ៉បន ែតយកល្អអនកេ្របើ្របស់ គួរែត
ពកេ់្រ�មៃដករពរ។ 

 គួរែតពកម៉់ស់ និង ែវន៉�ករពរេ�យបន្រតឹម្រតូវ កនុងេពលចកេ់ម�កំេបរ។ 
 េម�កំេបរសម្ល បេ់មេ�គ្រតូវកូរេ�យបនសព្វ េដើមបេី�យ�មន្របតិកមមជមយួ

នឹង�មកេនកនុងលូ។ 
 េដើមប�ីន�េមេ�គ (pathogen) េនកនុង�មក្រតូវបនកតប់នថយ គឺ្រតូវែតរក�រ 

ក្រមតិ PH=១២ េថរ កនុងរយៈេពល២៥ៃថងជបគ់ន ។ 
 េម�កំេបរសម្ល បេ់មេ�គ្រតូវែតរក�រទុកកនុងកែន្លងែដលបិទជិត េដើមបរីក�រគុណភពេ�យបនយូរ។ 
 បរមិណ�យេម�កំេបរសម្ល បេ់មេ�គជមយួទឹក គឺ ១:៣  េដើមបេី�យ�មន្របតិកមមេកើតេឡើង។ 

៥. ផលិតផល និង សមា�រៈស្រមាប់លូឆា�ស់សុវត្ថិភាព 

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 10 

 

៤. េមសៅកំេបារសមា�ប់េមេរាគ 
េម�កំេបរ (calcium hydroxide) គឺជ្របេភទេម�គីមែីដលបនមកពីករកិន
បំែបក ថមកំេបរ (Limestone) ែដល�ជួយ សម្ល បប់កេ់តរបីងកជមងពឺីកនុង�មក
មនុស�។ េនកនុង្របេទសកមពុជ េម�កំេបរ្រតូវបននិយមេ្របើ្របស់បំផុតេន
កនុង�ស�ហកមមសំណង ់ េដើមបផីលិតជសីុមងត់។៍ េម�កំេបរក្៏រតូវបនេ្របើ
្របស់កនុងែផនកអនមយ័ និង វស័ិយកសិកមមផងែដរ។ អងគករ�យ�ីអុី បនរក
េឃើញថ្រគួ�រទូេទភគេ្រចើន មនិបនដឹងថេម�កំេបរេនះ ្រតូវបនយកមក
េ្របើ្របស់ស្រមបែ់ផនកអនមយ័េនះេទ។ 

េម�កំេបរ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបស់ម្ល បេ់មេ�គកនុងលូចស់ េនេពលែដលកំពុង�ងសងលូ់ឆ្ល ស់សុវតថិភព 
េដើមបកីតប់នថយ�និភយ័ និង ផលបះ៉ពល់េផ�ងៗ ែដលេកើតមនេឡើងពីករ�្ត រលូេនះ។ ករសិក�្រ�វ្រជវថមីៗ
បនបង្ហ ញថ ករ�្ត រលូេន�មទីជនបទៃន្របេទសកមពុជ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ�យមនិមនសុវតថិភព េសទើរែត្រគប់
ករណីទងំអស់។2  េលើសពីេនះេទេទៀត េន�មទីជនបទៃន្របេទសកមពុជ មនិទនម់នដំេ�ះ្រ�យ្របកប
េ�យនិរន្តរភពខងពណិជជកមម និង បរ�ិថ ន ស្រមបក់រសម្ល បេ់មេ�គកនុង�មកមនុស� ពីរេ�្ត លូបងគនេ់ពញ
េនះេទ។ អងគករ�យ�ីអុីបនេធ្វើករសិក�រ្រ�វ្រជវ ែដលបនបង្ហ ញថេម�កំេបរេនេពលែដល�កចូ់លកនុង    
រេ�្ត លូបងគនែ់ដលេពញ ��ចកតប់នថយបកេ់តរបីងកជមង ឺនិង ក្លិន បនយ៉ងមន្របសិទធិភពបែនថមេលើករែកៃឆន
�មកមនុស�េទជជីសរ�ីងគស្រមបក់សិកមម។3 ដូចេចនះមុននឹងរេ�្ត លូបងគនម់យួ្រតូវបនបិទទុកេចល េម�
កំេបរសម្ល បេ់មេ�គ្រតូវបនចកចូ់ល និង កូរ�យប�ចូ លគន េទកនុង�កមក។ េដើមបកីតប់នថយ�និភយ័ៃនករ
្របឈមនឹងបកេ់តរបីងកជមងេឺនកនុង�មកមនុស� អនកេ្របើ្របស់្រតូវបនែណន ំ មនិេ�យ�្ត ររេ�្ត លូចស់េនះ
េទ រហូតដល់រេ�្ត លូថមីេពញ។  
  

                                                            
2 Household Pit Emptying and Sludge Reuse Practices in Rural Cambodia. Phnom Penh: Long D.; 2018 
3 Household-level application of hydrated lime for on-site treatment and agricultural use of latrine sludge. Hanoi: Chakraborty 
I., Capito M., Jacks C., Pringle R.; 2014 

េមសៅកំេបារសមា�ប់ 
េមេរាគ 



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ48
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ទំពរ័ 13 

 

៦. ការែណនាំអំពីការសាងសង់លូឆា�ស់សុវត្ថិភាព 
េសចក្តីែណនេំនះបេងកើតេឡើង េដើមបជីយួ ស្រមួលដល់ករតេម្លើង និង 
ករត្របពន័ធទុេយរបស់ផលិតផលលូឆ្ល ស់សុវតថិភព រមួមនរេបៀបត
តំណទុេយ។ ករត្របពន័ធទុេយលូឆ្ល ស់ ្រតូវករតំណទុេយមយួ
ចំនួនដូចជ ដឺម ីសុង និង គ្រមបទុេយ។ 
 
្រតូវកតទុ់េយបង្ហូរលូចស់ េហើយ្រគបគ្រមបទុេយេនះសិនេដើមប ី
េ្របើ្របស់ម្តងបនែតលូមយួរេ�្ត  ។  
 
 
 
 
 
 

៦.១. ការជីកតេម្លើងលូថ្ម ី
ឧបសគគដធ៏ំកនុងករតេម្លើងលូឆ្ល ស់សុវតថិភពគឺ ទឹកេ្រកមដី ដូចេនះ
មុនេពលតេម្លើង្រតូវែឆកេមើលទី�ងំជមុនសិន។ េដើមបេី�យរេ�្ត លូ
មនដំេណើ រករ្របកបេ�យសុវតថិភព ្រតូវ្របាកដថារេណៅ្ដលូថ្មីែដល
បានជីក ្រតូវមានគមា�តយា៉ងតិច ១៥ ែម៉្រតពី្របភពទឹកស្រមាប់បរិ
េភាគ។ 
ខួងរេ�្ត តូចមយួេ�យេ្របើម៉សីុនខួង េ�យបនជេ្រ� ១.៣ ែម្៉រត 
េនកនុងបរេិវណ ែដល្រតូវតេម្លើងលូឆ្ល ស់សុវតថិភព េដើមបែីឆកេមើល
ក្រមតិទឹកេ្រកមដី។  
េបើសិនមាន ទឹកដកេ់នកនុងរេ�្ត េនះ ករតេម្លើង្រតូវពនយរេពល ឬ ប្តូរ 
ទី�ងំតេម្លើងែដលមនិមនទឹក ឬកផ៏្អ កករតេម្លើងែតម្តង។ 
េបើសិនមិនមាន ទឹកដកក់នុងរេ�្ត េទ �ចចបេ់ផ្តើមតេម្លើងបន។ 
  

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 12 

 

សមា�រៈ រូបភាព លំអិត ទំហំ និង ្របែវង 

តំណ្រតង ់
/ សុង 

  

  
  

ជកំ�តទុ់េយខ្លីមយួែដល�ច
ស៊កទុេយពីរតភជ បគ់ន  
បន។ 

ទំហំ ៨ សងទ់ីែម្៉រត 

េសទើរែកង 
/ ដឺម ី

 

  

  
  

ស្រមបភ់ជ បទុ់េយពីរជមយួគន  
បេងកើតបនជមុ ំ៤៥ ដឺេ្រក 
 

ទំហំ ៨ សងទ់ីែម្៉រត 

គ្រមប 
ទុេយ 

 

  

  
  

ស្រមប្់រគបចុងទុេយករពរមនិ
េ�យទឹកហូរេចញចូល បន។ 

ទំហំ ៨ សងទ់ីែម្៉រត 

ទុេយជរ័   
  

ទុេយជរ័ស្តង�់រ  
ទំហំ ៨ សងទ់ីែម្៉រត។ 

• ្របែវង ១៤ សងទ់ីែម្៉រត 

• ្របែវង ៦ សងទ់ីែម្៉រត 

• ្របែវង ៧០ សងទ់ីែម្៉រត  

• ្របែវង ២២០សងទ់ីែម្៉រត  

លូសងួត   ទំហំ ៨០ សងទ់ីែម្៉រត ក្រមស់ 
៤ សងទ់ីែម្៉រត 
កំពស់ ៥០ សងទ់ីែម្៉រត។  

គ្រមបលូ  
 
 

 

មនភជ បជ់មយួនឹងសុង ទំហំ 
២.៧ សងទ់ីែម្៉រតមយួ្រគប ់
ស្រមប ់ភជ បឧ់បករណ៍�ស់រេ�្ត

ទំហំ ៨០ សងទ់ីែម្៉រត ក្រមស់ 
៤ សងទ់ីែម្៉រត 

ឧបករណ៍ 
�ស់រេ�្ត  

 

  

េម�កំេបរ 
សម្ល ប ់
េមេ�គ 

 

  



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ 49
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ទំពរ័ 13 

 

៦. ការែណនាំអំពីការសាងសង់លូឆា�ស់សុវត្ថិភាព 
េសចក្តីែណនេំនះបេងកើតេឡើង េដើមបជីយួ ស្រមួលដល់ករតេម្លើង និង 
ករត្របពន័ធទុេយរបស់ផលិតផលលូឆ្ល ស់សុវតថិភព រមួមនរេបៀបត
តំណទុេយ។ ករត្របពន័ធទុេយលូឆ្ល ស់ ្រតូវករតំណទុេយមយួ
ចំនួនដូចជ ដឺម ីសុង និង គ្រមបទុេយ។ 
 
្រតូវកតទុ់េយបង្ហូរលូចស់ េហើយ្រគបគ្រមបទុេយេនះសិនេដើមប ី
េ្របើ្របស់ម្តងបនែតលូមយួរេ�្ត  ។  
 
 
 
 
 
 

៦.១. ការជីកតេម្លើងលូថ្ម ី
ឧបសគគដធ៏ំកនុងករតេម្លើងលូឆ្ល ស់សុវតថិភពគឺ ទឹកេ្រកមដី ដូចេនះ
មុនេពលតេម្លើង្រតូវែឆកេមើលទី�ងំជមុនសិន។ េដើមបេី�យរេ�្ត លូ
មនដំេណើ រករ្របកបេ�យសុវតថិភព ្រតូវ្របាកដថារេណៅ្ដលូថ្មីែដល
បានជីក ្រតូវមានគមា�តយា៉ងតិច ១៥ ែម៉្រតពី្របភពទឹកស្រមាប់បរិ
េភាគ។ 
ខួងរេ�្ត តូចមយួេ�យេ្របើម៉សីុនខួង េ�យបនជេ្រ� ១.៣ ែម្៉រត 
េនកនុងបរេិវណ ែដល្រតូវតេម្លើងលូឆ្ល ស់សុវតថិភព េដើមបែីឆកេមើល
ក្រមតិទឹកេ្រកមដី។  
េបើសិនមាន ទឹកដកេ់នកនុងរេ�្ត េនះ ករតេម្លើង្រតូវពនយរេពល ឬ ប្តូរ 
ទី�ងំតេម្លើងែដលមនិមនទឹក ឬកផ៏្អ កករតេម្លើងែតម្តង។ 
េបើសិនមិនមាន ទឹកដកក់នុងរេ�្ត េទ �ចចបេ់ផ្តើមតេម្លើងបន។ 
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សមា�រៈ រូបភាព លំអិត ទំហំ និង ្របែវង 

តំណ្រតង ់
/ សុង 

  

  
  

ជកំ�តទុ់េយខ្លីមយួែដល�ច
ស៊កទុេយពីរតភជ បគ់ន  
បន។ 

ទំហំ ៨ សងទ់ីែម្៉រត 

េសទើរែកង 
/ ដឺម ី

 

  

  
  

ស្រមបភ់ជ បទុ់េយពីរជមយួគន  
បេងកើតបនជមុ ំ៤៥ ដឺេ្រក 
 

ទំហំ ៨ សងទ់ីែម្៉រត 

គ្រមប 
ទុេយ 

 

  

  
  

ស្រមប្់រគបចុងទុេយករពរមនិ
េ�យទឹកហូរេចញចូល បន។ 

ទំហំ ៨ សងទ់ីែម្៉រត 

ទុេយជរ័   
  

ទុេយជរ័ស្តង�់រ  
ទំហំ ៨ សងទ់ីែម្៉រត។ 

• ្របែវង ១៤ សងទ់ីែម្៉រត 

• ្របែវង ៦ សងទ់ីែម្៉រត 

• ្របែវង ៧០ សងទ់ីែម្៉រត  

• ្របែវង ២២០សងទ់ីែម្៉រត  

លូសងួត   ទំហំ ៨០ សងទ់ីែម្៉រត ក្រមស់ 
៤ សងទ់ីែម្៉រត 
កំពស់ ៥០ សងទ់ីែម្៉រត។  

គ្រមបលូ  
 
 

 

មនភជ បជ់មយួនឹងសុង ទំហំ 
២.៧ សងទ់ីែម្៉រតមយួ្រគប ់
ស្រមប ់ភជ បឧ់បករណ៍�ស់រេ�្ត

ទំហំ ៨០ សងទ់ីែម្៉រត ក្រមស់ 
៤ សងទ់ីែម្៉រត 

ឧបករណ៍ 
�ស់រេ�្ត  

 

  

េម�កំេបរ 
សម្ល ប ់
េមេ�គ 
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៦.២. ការេរៀបចំ កាត់ និង ត្របព័ន្ធទុេយាបង្ហូរ 

៦.២.១. ការបង្ហូរកាកសំណល់េចញខ្លះពីរេណៅ្ដលូ  
្របការគួរចងចាំ៖ ្រតូវពកឧ់បករណ៍ករពរសុវតថិភពដូចជ េ្រ�ម�ដ ម៉ស់ ែសបកេជើងកែវង និង ែវន៉�េនកនុង
ដំ�កេ់នះ កដូ៏ចជ្រគបដ់ំ�កក់លេ��ងេទ�ត�ងែដ។ 

 េបើសិនលូចស់មនទំហំ ១ែម្៉រត ឬកម៏ន ២រេ�្ត តភជ បគ់ន ្រ�ប ់ ្រតូវជីករេ�្ត មយួេ��ងេទ�តស្រមប់
�កក់លសំណល់េនះ ែដលមនទំហំ ១ែម្៉រត ជេ្រម ១ែម្៉រត និង គំ�ត ១ែម្៉រតពីលូចស់ េហើយចក់
េម�កំេបរសម្ល បេ់មេ�គចំនួន ២គីឡូ្រកមចូលកនុងរេ�្ត េនះ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ជីកជចង្អូរពីលូចស់េទកនរ់េ�្ត លូថមី
(ឬរេ�្ត ថមី)។ 

 ្រតូវេចះរនធតូចមយួេនេលើលូចស់េ�យ
្របុង្របយត័ន េដើមបបីង្ហូរកកសំណល់ខ្លះ
េចញពីលូចស់�មចង្អូរេទរេ�្ត ថមី។ 
 

 
 
 
 

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 14 

 

៦.១.១. ការេ្របើ្របាស់មា៉សុីនខួងដី  
 គូសជង�ងរង្វងទ់ំហំ ០.៩ ែម្៉រត េលើដីែដលនឹង្រតូវតេម្លើងលូឆ្ល ស់ ។ 

 េ្របើម៉សីុនខួងដីេនកនុងរង្វងេ់នះ (ខួង១៣ រនធតូចៗ ឬ ខួងរហូតដល់េពញៃផទរង្វងែ់ដលគូសេនះ)។ 

 េ្របើចបកយបំែណកដីេចញពីរនធទងំេនះ កយជេ្រមេ�យបន ០.៥ែម្៉រត េហើយ្របកដ��មន�ង
ជងរង្វងម់ូល�ច�កលូ់ទំហំ ០.៨ ែម្៉រតចូលបន។ 

 អនុវត្ត�មវធីីេនះរហូតដល់រេ�្ត លូបនជេ្រម១.៣៥ ែម្៉រត។ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៦.១.២. ការទំលាក់លូចូលក្នុងរេណៅ្ដ  
 កយព្រ�បបតរេ�្ត េ�យបន�បេសមើល្អ មុនេពលទំ�កលូ់ចូលកនុងរេ�្ត ។ 

 េលើកលូ�កចូ់លរេ�្ត េ�យ្របុង្របយត័ន េច�ស�ងករ�្ល កប់កែ់បក េហើយ�កប់ន្រតងល់្អ។ 

 អនុវត្ត�មវធិីដូចគន ស្រមបលូ់កងទ់ី២ និង លូកងទ់ី៣។  
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                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
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៦.២. ការេរៀបចំ កាត់ និង ត្របព័ន្ធទុេយាបង្ហូរ 

៦.២.១. ការបង្ហូរកាកសំណល់េចញខ្លះពីរេណៅ្ដលូ  
្របការគួរចងចំា៖ ្រតូវពកឧ់បករណ៍ករពរសុវតថិភពដូចជ េ្រ�ម�ដ ម៉ស់ ែសបកេជើងកែវង និង ែវន៉�េនកនុង
ដំ�កេ់នះ កដូ៏ចជ្រគបដ់ំ�កក់លេ��ងេទ�ត�ងែដ។ 

 េបើសិនលូចស់មនទំហំ ១ែម្៉រត ឬកម៏ន ២រេ�្ត តភជ បគ់ន ្រ�ប ់ ្រតូវជីករេ�្ត មយួេ��ងេទ�តស្រមប់
�កក់លសំណល់េនះ ែដលមនទំហំ ១ែម្៉រត ជេ្រម ១ែម្៉រត និង គំ�ត ១ែម្៉រតពីលូចស់ េហើយចក់
េម�កំេបរសម្ល បេ់មេ�គចំនួន ២គីឡូ្រកមចូលកនុងរេ�្ត េនះ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ជីកជចង្អូរពីលូចស់េទកនរ់េ�្ត លូថមី
(ឬរេ�្ត ថមី)។ 

 ្រតូវេចះរនធតូចមយួេនេលើលូចស់េ�យ
្របុង្របយត័ន េដើមបបីង្ហូរកកសំណល់ខ្លះ
េចញពីលូចស់�មចង្អូរេទរេ�្ត ថមី។ 
 

 
 
 
 

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 14 

 

៦.១.១. ការេ្របើ្របាស់មា៉សុីនខួងដី  
 គូសជង�ងរង្វងទ់ំហំ ០.៩ ែម្៉រត េលើដីែដលនឹង្រតូវតេម្លើងលូឆ្ល ស់ ។ 

 េ្របើម៉សីុនខួងដីេនកនុងរង្វងេ់នះ (ខួង១៣ រនធតូចៗ ឬ ខួងរហូតដល់េពញៃផទរង្វងែ់ដលគូសេនះ)។ 

 េ្របើចបកយបំែណកដីេចញពីរនធទងំេនះ កយជេ្រមេ�យបន ០.៥ែម្៉រត េហើយ្របកដ��មន�ង
ជងរង្វងម់ូល�ច�កលូ់ទំហំ ០.៨ ែម្៉រតចូលបន។ 

 អនុវត្ត�មវធីីេនះរហូតដល់រេ�្ត លូបនជេ្រម១.៣៥ ែម្៉រត។ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៦.១.២. ការទំលាក់លូចូលក្នុងរេណៅ្ដ  
 កយព្រ�បបតរេ�្ត េ�យបន�បេសមើល្អ មុនេពលទំ�កលូ់ចូលកនុងរេ�្ត ។ 

 េលើកលូ�កចូ់លរេ�្ត េ�យ្របុង្របយត័ន េច�ស�ងករ�្ល កប់កែ់បក េហើយ�កប់ន្រតងល់្អ។ 

 អនុវត្ត�មវធិីដូចគន ស្រមបលូ់កងទ់ី២ និង លូកងទ់ី៣។  
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៦.២.៤. ការកាត់ទុេយាបង្ហូររបស់លូចាស់ 
 �បប់យអរែដលបិទទុេយជមយួនឹងលូចស់ ជមុនសិន មុននឹងចបេ់ផ្តើមកតទុ់េយេនះ។ 

 កតទុ់េយបង្ហូរេ�យ្របុង្របយត័នេ�យេ្របើរ�រ េ�យទុកគម្ល ត ០.៣៥ែម្៉រតពីមតលូ់ចស់ េដើមប ី
ងយ្រសួលេពលេធ្វើករភជ បទុ់េយេនះម្តងេទៀតេនេពលេ្រកយ។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៦.២.៥. ការ្រគបគ្រមប
ទុេយាចាស់ 

 ្រតូវជូតសម្អ តចុងទុេយមុននឹងស៊កចូលកនុងគ្រមប េដើមបេី�យទុេយស៊កចូលគ្រមបបនេ�យងយ
្រសួល។ 

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 16 

 

៦.២.២. ការលាងសមា�តទុេយាបង្ហូរ 
 ចកទ់ឹក២េទ៣ផ្តិលចូលកនុងចនបងគន ់េដើមបេី�យកំេទចកកសំណល់ែដលេនជបន់ឹងទុេយ ហូរចូល

េទកនុងលូ។ 

 រកឺអ៏នក�ច�យេម�កំេបរសម្ល បេ់មេ��ជមយួនឹងទឹកបន្តិចចកចូ់លេទកនុងចនបងគន ់ េដើមបជីួយ កត់
បនថយក្លិនមនិល្អ កនុងេពលេធ្វើករកតទុ់េយ។ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៦.២.៣. ការបិទ
បាយអររន្ធេលើលូែដលបានេចាះ និង លុបដីចង្អូរវិញ 

 េ្របើបយអរសីុមង៉ប់ិទរនធេលើលូែដលបនចុះេនះ េដើមបកុីំេ�យមនកកសំណល់ហូរេចញេទៀត។ 

 បនទ បម់កជីកដីលុបបំេពញចង្អូរ និងបង្ហ បដ់ីេ�យេសមើល្អ។ 



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ 53
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៦.២.៤. ការកាត់ទុេយាបង្ហូររបស់លូចាស់ 
 �បប់យអរែដលបិទទុេយជមយួនឹងលូចស់ ជមុនសិន មុននឹងចបេ់ផ្តើមកតទុ់េយេនះ។ 

 កតទុ់េយបង្ហូរេ�យ្របុង្របយត័នេ�យេ្របើរ�រ េ�យទុកគម្ល ត ០.៣៥ែម្៉រតពីមតលូ់ចស់ េដើមប ី
ងយ្រសួលេពលេធ្វើករភជ បទុ់េយេនះម្តងេទៀតេនេពលេ្រកយ។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៦.២.៥. ការ្រគបគ្រមប
ទុេយាចាស់ 

 ្រតូវជូតសម្អ តចុងទុេយមុននឹងស៊កចូលកនុងគ្រមប េដើមបេី�យទុេយស៊កចូលគ្រមបបនេ�យងយ
្រសួល។ 

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 16 

 

៦.២.២. ការលាងសមា�តទុេយាបង្ហូរ 
 ចកទ់ឹក២េទ៣ផ្តិលចូលកនុងចនបងគន ់េដើមបេី�យកំេទចកកសំណល់ែដលេនជបន់ឹងទុេយ ហូរចូល

េទកនុងលូ។ 

 រកឺអ៏នក�ច�យេម�កំេបរសម្ល បេ់មេ��ជមយួនឹងទឹកបន្តិចចកចូ់លេទកនុងចនបងគន ់ េដើមបជីួយ កត់
បនថយក្លិនមនិល្អ កនុងេពលេធ្វើករកតទុ់េយ។ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៦.២.៣. ការបិទ
បាយអររន្ធេលើលូែដលបានេចាះ និង លុបដីចង្អូរវិញ 

 េ្របើបយអរសីុមង៉ប់ិទរនធេលើលូែដលបនចុះេនះ េដើមបកុីំេ�យមនកកសំណល់ហូរេចញេទៀត។ 

 បនទ បម់កជីកដីលុបបំេពញចង្អូរ និងបង្ហ បដ់ីេ�យេសមើល្អ។ 



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ54

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 19 

 

៦.៣.២. ការេរៀបចំ្របព័ន្ធទុេយា 

 គូសសំគល់ជុំវញិទុេយនូវ្របែវង ែដលស៊កចូលកនុងគន្ល កដ់ឺមេី�យបន្រតឹម្រតូវជក�់ក។់  
 

 

 

  ចបេ់ផ្តើមស៊កទុេយចូលកនុងដឺម ីេហើយែឆកេមើលេ�យ្របកដ�ទុេយចូលកនុងគន្ល កដ់ឺមបីន្រតឹម្រតូវ។ 
 

 
 
 
 
 
 

 េ្របើដឺមេីដើមបភីជ ប្់របពន័ធទុេយបង្ហូរ
ថមីរបស់លូឆ្ល ស់សុវតថិភព។ 

 ែឆកេមើលជ្រមលរបស់ទុេយបង្ហូរម្តងេទៀត េដើមបធីនទឹក�ចហូរចុះមកលូថមីបនល្អ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

៦.៤. ការតេម្លើងឧបករណវ៍ាស់រេណៅ្ដ 
៦.៤.១. ការតេម្លើងឧបករណ៍វាស់រេណៅ្ដ  
 ស៊កទុេយទំហំ ២៧ មលីីែម្៉រត កនុងសុងែដលបនចកភ់ជ បេ់នេលើគ្រមបលូរចួជេ្រសច។ 

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 18 

 

 ភជ បទុ់េយែដលេចញពីជញជ ំងបងគនែ់ដលមនគម្ល ត ០.១៤ែម្៉រត ជមយួនឹងសុង។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៦.៣. ្របព័ន្ធទុេយា
បង្ហូរថ្ម ី

៦.៣.១. ការេចាះរន្ធេលើលូថ្មី  
 ជីកដីខ្លះេចញពីែកបរមតលូ់ េដើមបមីនជ្រមល្រគប្់រគនស់្រមបត់េម្លើង្របពន័ធទុេយបង្ហូរថមី។ 

 ែឆកេមើលជ្រមលេ�យេ្របើែម្៉រតសទងទ់ឹក េដើមបេី�យ្របកដ�ទឹក�ច�ូរចុះបនល្អ។ យ៉ងេ�ច ្រតូវ
មនជ្រមល ៣% (ទុេយ្របែវង១ែម្៉រត ្រតូវមនជ្រមលចុះេ្រកម ០.០៣ែម្៉រត)។ 

 េចះរនធេលើលូថមីេន្រតងទ់ី�ងំែដល្រតូវស៊កទុេយបង្ហូរចូល។  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ 55
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ទំពរ័ 19 

 

៦.៣.២. ការេរៀបចំ្របព័ន្ធទុេយា 

 គូសសំគល់ជុំវញិទុេយនូវ្របែវង ែដលស៊កចូលកនុងគន្ល កដ់ឺមេី�យបន្រតឹម្រតូវជក�់ក។់  
 

 

 

  ចបេ់ផ្តើមស៊កទុេយចូលកនុងដឺម ីេហើយែឆកេមើលេ�យ្របកដ�ទុេយចូលកនុងគន្ល កដ់ឺមបីន្រតឹម្រតូវ។ 
 

 
 
 
 
 
 

 េ្របើដឺមេីដើមបភីជ ប្់របពន័ធទុេយបង្ហូរ
ថមីរបស់លូឆ្ល ស់សុវតថិភព។ 

 ែឆកេមើលជ្រមលរបស់ទុេយបង្ហូរម្តងេទៀត េដើមបធីនទឹក�ចហូរចុះមកលូថមីបនល្អ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

៦.៤. ការតេម្លើងឧបករណវ៍ាស់រេណៅ្ដ 
៦.៤.១. ការតេម្លើងឧបករណ៍វាស់រេណៅ្ដ  
 ស៊កទុេយទំហំ ២៧ មលីីែម្៉រត កនុងសុងែដលបនចកភ់ជ បេ់នេលើគ្រមបលូរចួជេ្រសច។ 

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 18 

 

 ភជ បទុ់េយែដលេចញពីជញជ ំងបងគនែ់ដលមនគម្ល ត ០.១៤ែម្៉រត ជមយួនឹងសុង។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៦.៣. ្របព័ន្ធទុេយា
បង្ហូរថ្ម ី

៦.៣.១. ការេចាះរន្ធេលើលូថ្មី  
 ជីកដីខ្លះេចញពីែកបរមតលូ់ េដើមបមីនជ្រមល្រគប្់រគនស់្រមបត់េម្លើង្របពន័ធទុេយបង្ហូរថមី។ 

 ែឆកេមើលជ្រមលេ�យេ្របើែម្៉រតសទងទ់ឹក េដើមបេី�យ្របកដ�ទឹក�ច�ូរចុះបនល្អ។ យ៉ងេ�ច ្រតូវ
មនជ្រមល ៣% (ទុេយ្របែវង១ែម្៉រត ្រតូវមនជ្រមលចុះេ្រកម ០.០៣ែម្៉រត)។ 

 េចះរនធេលើលូថមីេន្រតងទ់ី�ងំែដល្រតូវស៊កទុេយបង្ហូរចូល។  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ56

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
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៦.៥.២. ការកូរេមសៅកំេបារសមា�ប់េមេរាគ  

 េបើកគ្រមបក�្ត លលូចស់ េហើយចកេ់ម�កំេបរសម្ល បេ់មេ�គ�យជមយួទឹកចូលកនុងលូ។ 

 �កែ់ផ្លម៉សីុនខួងចូលេទកនុងលូេនះេ�យដល់បតរេ�្ត  េហើយចបេ់ផ្តើមបេញឆ ះម៉សីុនកូរ។ េដើមប ី   
េ�យ�កូរបនសព្វល្អគឺ្រតូវេ្របើេពលយ៉ងតិច ៥នទី។ 

 ្រតូវបង្វិលបន្ល ស់ទីែផ្លកូរកនុងលូេនះេដើមបេី�យ្របកដ��បនកូរេម�កំេបរបនសព្វជមយួនឹង�មក
េនកនុងលូេនះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៦.៥.៣. ការលាងសមា�តសមា�រៈេ្របើ្របាស់  
ចំណាំ៖ ្រតូវ�ងសម្អ តសមភ រៈ ែកបររេ�្ត លូថមី េហើយបង្ហូរទឹកចូលកនុងរេ�្ត លូែដលមនិទនលុ់បដីេនះ េដើមប ី
ករពរកុំេ�យបះ៉ពល់ដល់បរ�ិថ ន និង ករពរអនកេ្របើ្របស់ពីបកេ់តរជីមងេឺផ�ង�។  

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 20 

 

 េហើយស៊កទុេយទំហំ ២១ មលីីែម្៉រត កនុងទុេយទំហំ ២៧ មលីីែម្៉រត ពីេ្រកមគ្រមបលូ។ 

 បនទ បម់កយកគ្រមប្រគបទុេយទំហំ ២១ មលីីែម្៉រត េ�យបិទកវេ�យជប។់  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៦.៤.២. ការបិទបាយអរលូថ្មី 
 េ្របើបយអរសីុមង៉តប៍ិទភជ បទុ់េយជមយួនឹងលូ េធ្វើែបបេនះេដើមបកីរពរកុំេ�យកកសំណល់េហៀរេចញ

មកេ្រក េហើយទុេយមនិរលុង។ 

 លូកងខ់ងេលើ្រតូវមនកំពស់ ០.១៥ែម្៉រតផុតពីដី េដើមបកីរពរកុំេ�យទឹកេភ្ល�ងហូរចូល ឬទឹកជំននលិ់ច។ 

 លុបបំេពញដីជុំវញិលូ េ�យទុកេ�យសល់យ៉ងតិច ០.២ែម្៉រត េ្រកមនីវ ៉ដូីខងេលើ។ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៦.៥. ការចាក់េមសៅកំេបារសមា�ប់េមេរាគក្នុងលូចាស ់

៦.៥.១. ការេរៀបចំតេម្លើងមា៉សុីន និង ដងែផ្លខួង  

 ចបប់៊ូឡុងភជ បត់ួម៉សីុនជមយួនឹងេជើងម៉សីុន។  
 បនទ បម់កយកម៉សីុនមកភជ បជ់មយួនឹងែផ្លងខួង (ែផ្លកូរ) និង ដងត។     



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ 57
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៦.៥.២. ការកូរេមសៅកំេបារសមា�ប់េមេរាគ  

 េបើកគ្រមបក�្ត លលូចស់ េហើយចកេ់ម�កំេបរសម្ល បេ់មេ�គ�យជមយួទឹកចូលកនុងលូ។ 

 �កែ់ផ្លម៉សីុនខួងចូលេទកនុងលូេនះេ�យដល់បតរេ�្ត  េហើយចបេ់ផ្តើមបេញឆ ះម៉សីុនកូរ។ េដើមប ី   
េ�យ�កូរបនសព្វល្អគឺ្រតូវេ្របើេពលយ៉ងតិច ៥នទី។ 

 ្រតូវបង្វិលបន្ល ស់ទីែផ្លកូរកនុងលូេនះេដើមបេី�យ្របកដ��បនកូរេម�កំេបរបនសព្វជមយួនឹង�មក
េនកនុងលូេនះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៦.៥.៣. ការលាងសមា�តសមា�រៈេ្របើ្របាស់  
ចំណាំ៖ ្រតូវ�ងសម្អ តសមភ រៈ ែកបររេ�្ត លូថមី េហើយបង្ហូរទឹកចូលកនុងរេ�្ត លូែដលមនិទនលុ់បដីេនះ េដើមប ី
ករពរកុំេ�យបះ៉ពល់ដល់បរ�ិថ ន និង ករពរអនកេ្របើ្របស់ពីបកេ់តរជីមងេឺផ�ង�។  

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
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 េហើយស៊កទុេយទំហំ ២១ មលីីែម្៉រត កនុងទុេយទំហំ ២៧ មលីីែម្៉រត ពីេ្រកមគ្រមបលូ។ 

 បនទ បម់កយកគ្រមប្រគបទុេយទំហំ ២១ មលីីែម្៉រត េ�យបិទកវេ�យជប។់  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៦.៤.២. ការបិទបាយអរលូថ្មី 
 េ្របើបយអរសីុមង៉តប៍ិទភជ បទុ់េយជមយួនឹងលូ េធ្វើែបបេនះេដើមបកីរពរកុំេ�យកកសំណល់េហៀរេចញ

មកេ្រក េហើយទុេយមនិរលុង។ 

 លូកងខ់ងេលើ្រតូវមនកំពស់ ០.១៥ែម្៉រតផុតពីដី េដើមបកីរពរកុំេ�យទឹកេភ្ល�ងហូរចូល ឬទឹកជំននលិ់ច។ 

 លុបបំេពញដីជុំវញិលូ េ�យទុកេ�យសល់យ៉ងតិច ០.២ែម្៉រត េ្រកមនីវ ៉ដូីខងេលើ។ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៦.៥. ការចាក់េមសៅកំេបារសមា�ប់េមេរាគក្នុងលូចាស ់

៦.៥.១. ការេរៀបចំតេម្លើងមា៉សុីន និង ដងែផ្លខួង  

 ចបប់៊ូឡុងភជ បត់ួម៉សីុនជមយួនឹងេជើងម៉សីុន។  
 បនទ បម់កយកម៉សីុនមកភជ បជ់មយួនឹងែផ្លងខួង (ែផ្លកូរ) និង ដងត។     



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ58

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 23 

 

៧. ៃថ្លេដើម  និង តៃម្លលក់របស់លូឆា�ស់សុវត្ថិភាព 

េលខេរៀង េលខេរៀង ចំនួន ឯកតា� ចំនួន្រតូវការ តៃម្លរាយ តៃម្លសរុប 
TP.1  ្របពន័ធទុេយជរ័ទំហំ ៨សងទ់ីែម្៉រត $5.50 

TP.1.1 ទុេយជរ័ទំហំ ៨សងទ់ីែម្៉រត 1 ែម្៉រត 2.2 $1.25 $2.75 

TP.1.2 េសទើរែកង ទំហំ ៨សងទ់ីែម្៉រត 1 ្រគប ់ 1 $1.00 $1.00 

TP.1.3 គ្រមបទុេយ ទំហំ ៨សងទ់ីែម្៉រត 1 ្រគប ់ 1 $1.00 $1.00 

TP.1.4 តំណ្រតង ់ទំហំ ៨សងទ់ីែម្៉រត 1 ្រគប ់ 1 $0.75 $0.75 

TP.2  សមភ រៈបែនថម $12.25 
TP.2.1  លូសងួតទំហំ ៨០សងទ់ីែម្៉រត 1 កង ់ 3 $3.29 $9.87 
TP.2.2 គ្រមបលូរ ទំហំ ៨០សងទ់ីែម្៉រត 1 គ្រមប 1 $2.38 $2.38 
TP.3  ឧបករណ៍�ស់រេ�្ត  $3.00 
TP.3.1 ឧបករណ៍�ស់រេ�្ត  1 េដើម 1 $2.00 $3.00 
TP.4  េម�កំេបរ     $1.50 
TP.4.1 េម�កំេបរស្រមបស់ម្ល បេ់មេ�គ 1 គីឡូ្រកម 6 $0.25 $1.50
TP.5  ៃថ្លឈនួលម្ល ងំពលកមម $10.00 
TP.5.1 ករងរ្របពន័ធទុេយ 1 ឈុត 1 $1.00 $1.00 
TP.5.2 ជីក និង តេម្លើងលូ 1 ឈុត 1 $9.00 $9.00 
TP.6 ៃថ្លឈនួលដឹកជញជូ ន $3.25 
TP.6.1  ៃថ្លឈនួលដឹកជញជូ ន 1 ឈុត 1 $1.25 $1.25 
TP.6.2 ៃថ្លឈនួលេលើក�ក ់ 1 ឈុត 1 $2.00 $2.00 
TP.7 កៃ្រមេជើង�រ $4.00 
TP.7.1 ភន កង់រលក ់ 1 ឈុត 1 $3.00 $3.00 
TP.7.2 េមភូម ិ 1 ឈុត 1 $1.00 $1.00 
តៃម្លសរុបស្រមាប់លូឆា�ស់សុវត្ថិភាពមួយឈុត $39.50 

 
កំណត់សំគាល់៖ តៃម្លសមភ រៈទងំអស់យក�មតៃម្លទី��រកនុង្របេទសកមពុជ ឆន  ំ២០១៩។  

លូឆ្ល ស់សុវតថិភពមនតៃម្ល ៤៩ ដុ�្ល រ កនុងមយួឈុតែដលមច ស់�ជីវកមមលូឆ្ល ស់សុវតថិភព�ចចំេណញបន 
៩.៥ ដុ�្ល រ។ 
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 ចកទ់ឹកជំរះកកសំណល់ ែដលជបែ់ផ្លខួងេនេលើដីែដលមនិទនលុ់ប មុននឹងេធ្វើករេ�ះែផ្លខួង និង ដងត 
េចញពីតួម៉សីុន។ 

 ដុះ�ងសម្អ តកកសំណល់ជបន់ឹងែផ្លខួងេ�យេ្របើទឹក�ប៊ូ និង ្រចសដងែវង។ 
 ពិនិតយេមើលកុំេ�យមនសល់កំេទចកំទីេនជបន់ឹងែផ្លខួងេ�យេ�ះ។ 
 បញ់�ល់កុលេលើែផ្លខួង រចួទុកែផ្លខួងេ�យសងួតសិនមុននឹងយកេទទុក�ក។់ 
 បំេពញដីែដលេនសល់ េដើមបលុីបកែន្លង�ងសម្អ តេនះ ។ 
 ្រតូវែតធនថអនក្រគបគ់ន  ែដលបនបះ៉ពល់ែផ្លខួង និង ម៉សីុន ឬ សមភ រៈេផ�ង�ែដល្រប�ក ់បន�ង

សម្អ តខ្លួន្របណ ៃដ េជើង េ�យេ្របើទឹក�ប៊ូបន្រតឹម្រតូវ។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

្របការគួរយល់ដឹងអំពី សុវត្ថិភាព និង អនាម័យ 
១) ្រគបដ់ំ�កក់លទងំអស់ ជពិេសសកនុងេពលកតត់ទុេយបង្ហូរ និង េពល�យេម�កំេបរ អនក្រតូវពក ់

ឧបករណ៍ករពរដូចជម៉ស់ ែវន៉� េ្រ�មៃដ េដើមបកីរពរសុវតថិភពផទ ល់ខ្លួន និង អនកជំុវញិ។ 
២) ្រតូវេ្របើ�ប៊ូ និង ទឹក�្អ ត សម្អ តៃដេជើងរបស់អនកបនទ បព់ីអនកេធ្វើកររចួ។ 

៣) ្រគបស់មភ រៈ និង ឧបករណ៍ទងំអស់្រតូវែត�ងសម្អ តេ�យបន�្អ ត និង ទុក�កេ់�យបនល្អ បនទ បព់ីេ្របើ
្របស់រចួ។ 

៤) ទឹកែដល�ងសម្អ តសមភ រៈទងំេនះ ្រតូវបង្ហូរេចលេទកែន្លងែដលមនសុវតថិភព។ 
  



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ 59

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 23 

 

៧. ៃថ្លេដើម  និង តៃម្លលក់របស់លូឆា�ស់សុវត្ថិភាព 

េលខេរៀង េលខេរៀង ចំនួន ឯកតា� ចំនួន្រតូវការ តៃម្លរាយ តៃម្លសរុប 
TP.1  ្របពន័ធទុេយជរ័ទំហំ ៨សងទ់ីែម្៉រត $5.50 

TP.1.1 ទុេយជរ័ទំហំ ៨សងទ់ីែម្៉រត 1 ែម្៉រត 2.2 $1.25 $2.75 

TP.1.2 េសទើរែកង ទំហំ ៨សងទ់ីែម្៉រត 1 ្រគប ់ 1 $1.00 $1.00 

TP.1.3 គ្រមបទុេយ ទំហំ ៨សងទ់ីែម្៉រត 1 ្រគប ់ 1 $1.00 $1.00 

TP.1.4 តំណ្រតង ់ទំហំ ៨សងទ់ីែម្៉រត 1 ្រគប ់ 1 $0.75 $0.75 

TP.2  សមភ រៈបែនថម $12.25 
TP.2.1  លូសងួតទំហំ ៨០សងទ់ីែម្៉រត 1 កង ់ 3 $3.29 $9.87 
TP.2.2 គ្រមបលូរ ទំហំ ៨០សងទ់ីែម្៉រត 1 គ្រមប 1 $2.38 $2.38 
TP.3  ឧបករណ៍�ស់រេ�្ត  $3.00 
TP.3.1 ឧបករណ៍�ស់រេ�្ត  1 េដើម 1 $2.00 $3.00 
TP.4  េម�កំេបរ     $1.50 
TP.4.1 េម�កំេបរស្រមបស់ម្ល បេ់មេ�គ 1 គីឡូ្រកម 6 $0.25 $1.50
TP.5  ៃថ្លឈនួលម្ល ងំពលកមម $10.00 
TP.5.1 ករងរ្របពន័ធទុេយ 1 ឈុត 1 $1.00 $1.00 
TP.5.2 ជីក និង តេម្លើងលូ 1 ឈុត 1 $9.00 $9.00 
TP.6 ៃថ្លឈនួលដឹកជញជូ ន $3.25 
TP.6.1  ៃថ្លឈនួលដឹកជញជូ ន 1 ឈុត 1 $1.25 $1.25 
TP.6.2 ៃថ្លឈនួលេលើក�ក ់ 1 ឈុត 1 $2.00 $2.00 
TP.7 កៃ្រមេជើង�រ $4.00 
TP.7.1 ភន កង់រលក ់ 1 ឈុត 1 $3.00 $3.00 
TP.7.2 េមភូម ិ 1 ឈុត 1 $1.00 $1.00 
តៃម្លសរុបស្រមាប់លូឆា�ស់សុវត្ថិភាពមួយឈុត $39.50 

 
កំណត់សំគាល់៖ តៃម្លសមភ រៈទងំអស់យក�មតៃម្លទី��រកនុង្របេទសកមពុជ ឆន  ំ២០១៩។  

លូឆ្ល ស់សុវតថិភពមនតៃម្ល ៤៩ ដុ�្ល រ កនុងមយួឈុតែដលមច ស់�ជីវកមមលូឆ្ល ស់សុវតថិភព�ចចំេណញបន 
៩.៥ ដុ�្ល រ។ 

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 22 

 

 ចកទ់ឹកជំរះកកសំណល់ ែដលជបែ់ផ្លខួងេនេលើដីែដលមនិទនលុ់ប មុននឹងេធ្វើករេ�ះែផ្លខួង និង ដងត 
េចញពីតួម៉សីុន។ 

 ដុះ�ងសម្អ តកកសំណល់ជបន់ឹងែផ្លខួងេ�យេ្របើទឹក�ប៊ូ និង ្រចសដងែវង។ 
 ពិនិតយេមើលកុំេ�យមនសល់កំេទចកំទីេនជបន់ឹងែផ្លខួងេ�យេ�ះ។ 
 បញ់�ល់កុលេលើែផ្លខួង រចួទុកែផ្លខួងេ�យសងួតសិនមុននឹងយកេទទុក�ក។់ 
 បំេពញដីែដលេនសល់ េដើមបលុីបកែន្លង�ងសម្អ តេនះ ។ 
 ្រតូវែតធនថអនក្រគបគ់ន  ែដលបនបះ៉ពល់ែផ្លខួង និង ម៉សីុន ឬ សមភ រៈេផ�ង�ែដល្រប�ក ់បន�ង

សម្អ តខ្លួន្របណ ៃដ េជើង េ�យេ្របើទឹក�ប៊ូបន្រតឹម្រតូវ។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

្របការគួរយល់ដឹងអំពី សុវត្ថិភាព និង អនាម័យ 
១) ្រគបដ់ំ�កក់លទងំអស់ ជពិេសសកនុងេពលកតត់ទុេយបង្ហូរ និង េពល�យេម�កំេបរ អនក្រតូវពក ់

ឧបករណ៍ករពរដូចជម៉ស់ ែវន៉� េ្រ�មៃដ េដើមបកីរពរសុវតថិភពផទ ល់ខ្លួន និង អនកជំុវញិ។ 
២) ្រតូវេ្របើ�ប៊ូ និង ទឹក�្អ ត សម្អ តៃដេជើងរបស់អនកបនទ បព់ីអនកេធ្វើកររចួ។ 

៣) ្រគបស់មភ រៈ និង ឧបករណ៍ទងំអស់្រតូវែត�ងសម្អ តេ�យបន�្អ ត និង ទុក�កេ់�យបនល្អ បនទ បព់ីេ្របើ
្របស់រចួ។ 

៤) ទឹកែដល�ងសម្អ តសមភ រៈទងំេនះ ្រតូវបង្ហូរេចលេទកែន្លងែដលមនសុវតថិភព។ 
  



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ60

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 25 

 

 ៩. ការផា�ស់ប្តូរ្របព័ន្ធទុេយាលូឆា�ស់មកកាន់លូចាស់វិញ 

លូឆ្ល ស់សុវតថិភពនឹង្រតូវេពញ េនេពលែដលេ្របើ្របស់អស់រយៈេពល្របែហល ៣ េទ ៥ ឆន  ំ��្រស័យនឹងករេ្របើ
្របស់របស់អនកេ្របើ្របស់ និង បរបិទភូម�ិ�ស្ត ែដលត្រមូវេ�យអនកេ្របើ្របស់េធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរ្របពន័ធទុេយលូឆ្ល ស់
មកកនលូ់ចស់វញិ។ កំឡុងេពលែដលអតិថិជនបនបញជ រទិញលូឆ្ល ស់សុវតថិភព ពួកគត្់រតូវបនផ្តល់ដំណឹង
េ�យទកទ់ងេទកនម់ច ស់�ជីវកមមលូឆ្ល ស់សុវតថិភព េដើមបេីធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរ្របពន័ធទុេយ េនេពលលូេនះេពញ។  
 

៩.១ ការែណនាំអពំីការផា�ស់ប្តូរ្របព័ន្ធទុេយា 

េដើមប�ីចេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរ្របពន័ធទុេយបន គឺត្រមូវេ�យេបើកគ្រមប និង �្ត រលូចស់សិន។ កកសំណល់ែដលេន
កនុងលូចស់ �ចនឹង្រតូវ�្ត រយកេចល ឬ េ្របើ្របស់កនុងេគលបំណងស្រមបវ់ស័ិយកសិកមម។ ែតេទះជយ៉ង
�កេ៏�យ្រតូវែតមនករ្របុង្របយត័នខពស់ េដើមបធីនថ្រកុម្រគួ�រអនកេ្របើ្របស់ ឬក ៏អនកែដល�្ត រលូេនះ បន
អនុវត្ត�មករែណន ំ េដើមបកីតប់នថយផលបះ៉ពល់េ�យ�រកកសំណល់�មកេនះ។ បនទ បព់ីផ្ល ស់ប្តូរ្របពន័ធ
ទុេយ និង បិទបយអរគ្រមបវញិេហើយេនះ លូចស់�ចេ្របើ្របស់បនម្តងេទៀតធមម�។  
 

៩.១.១. ការគាស់ទុេយាេចញពីលូចាស់   
 ជីកកយដីែដលកបទុ់េយេចញពីលូចស់។ 

 បនទ បម់ក�បគ់ស់បយអរេចញពីទុេយែដលជបជ់មយួនឹងលូេនះ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៩.១.២. ការលាងសមា�តទុេយា  
 ចកទ់ឹក ២ េទ ៣ ផ្តិលចូលេទកនុងចនបងគន ់េ�យផទ ល់ េដើមប�ីងសម្អ តកំេទចកំទីកកសំណល់ែដល

េនជបន់ឹងទុេយបង្ហូរកកសំណល់។ 

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 24 

 

៨. ការេ្របើ្របាស់ និង តំែហទាំ ំ 
លូចស់នឹងមនិ្រតូវបន�្ត រេនះេទ រហូតដល់លូថមីេពញ (ជមធយមចេន្ល ះពី ៣ េទ ៥ឆន )ំ។ េនេពលែដល�្ត រលូ 
អនកេ្របើ្របស់ ឬ អនកផ្តល់េស�កមម�្ត រលូ ្រតូវ្របកដថ េទះបីជមនផលបះ៉ពល់តិចតួចពីបកេ់តរបីងកជមងែឺដល
មនេនកនុង�មកក្តី កព៏ួកគត្់រតូវែតពកឧ់បករណ៍ករពរដូចជ េ្រ�មៃដ ម៉ស់ជេដើមផងែដរ។ កកសំណល់
�មក្រតូវែតយកេទេចលេ�យបនឆង យ ែដលមនិបះ៉ពល់ដល់អនកេ្របើ្របស់ រ ឺអនកជិតខង។ 
 
េនេពលែដលផ�ព្វផ�យលកលូ់ឆ្ល ស់សុវតថិភព ភន កង់រលកប់នផ្តល់ជូនអតិថិជននូវបណ័្ណ ពតម៌នមយួ ែដល
និយយអំពីចំណុចសំខន់ៗ ៃនតំែហទរំបស់លូឆ្ល ស់សុវតថិភព។  ចំណុចសំខន់ៗ ស្រមបអ់តិថិជន្រតូវដឹងមន៖ 
១) អនកមនិ្រតូវបង្់របកេ់�យជងេទ េបើអនកមនិេឃើញពួកគតច់កេ់ម�សម្ល បេ់មេ�គចូលកនុងលូ 
 ែដលេពញ និង កូរ�ជមយួ�មកដូចកនុងរបូភពេនះ។ 
២)  សូមកំុ�្ត រ�មកេចញពីលូចស់េ�យេ�ះ រក�រទុកលុះ្រ�ែតលូឆ្ល ស់សុវតថិភពថមីរបស់អនក 
 ជិតេពញ។ 
៣)  លូឆ្ល ស់របស់អនកជិតេពញេនេពល�ែដលឧបករណ៍�ស់រេ�្ត  េចញគំនូសពណ៍េលឿង  
 េហើយេបើ�េចញពណ៍្រកហម បននយ័ថ�េពញ។ 
៤)  េនេពលែដលលូឆ្ល ស់សុវតថិភពរបស់អនកេពញ សូមកំុេចះបង្ហូរេ�យេ�ះ េ្រពះ�េហ�រេមេ�គ 
 េចញេ្រក េហើយ�ចប�្ត លេ�យអនក និង ្រគួ�រអនកឈ ឺរមួទងំអនកជិតខងរបស់អនកផងែដរ។ 



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ 61

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 25 

 

 ៩. ការផា�ស់ប្តូរ្របព័ន្ធទុេយាលូឆា�ស់មកកាន់លូចាស់វិញ 

លូឆ្ល ស់សុវតថិភពនឹង្រតូវេពញ េនេពលែដលេ្របើ្របស់អស់រយៈេពល្របែហល ៣ េទ ៥ ឆន  ំ��្រស័យនឹងករេ្របើ
្របស់របស់អនកេ្របើ្របស់ និង បរបិទភូម�ិ�ស្ត ែដលត្រមូវេ�យអនកេ្របើ្របស់េធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរ្របពន័ធទុេយលូឆ្ល ស់
មកកនលូ់ចស់វញិ។ កំឡុងេពលែដលអតិថិជនបនបញជ រទិញលូឆ្ល ស់សុវតថិភព ពួកគត្់រតូវបនផ្តល់ដំណឹង
េ�យទកទ់ងេទកនម់ច ស់�ជីវកមមលូឆ្ល ស់សុវតថិភព េដើមបេីធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរ្របពន័ធទុេយ េនេពលលូេនះេពញ។  
 

៩.១ ការែណនាំអំពីការផា�ស់ប្តូរ្របព័ន្ធទុេយា 

េដើមប�ីចេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរ្របពន័ធទុេយបន គឺត្រមូវេ�យេបើកគ្រមប និង �្ត រលូចស់សិន។ កកសំណល់ែដលេន
កនុងលូចស់ �ចនឹង្រតូវ�្ត រយកេចល ឬ េ្របើ្របស់កនុងេគលបំណងស្រមបវ់ស័ិយកសិកមម។ ែតេទះជយ៉ង
�កេ៏�យ្រតូវែតមនករ្របុង្របយត័នខពស់ េដើមបធីនថ្រកុម្រគួ�រអនកេ្របើ្របស់ ឬក ៏អនកែដល�្ត រលូេនះ បន
អនុវត្ត�មករែណន ំ េដើមបកីតប់នថយផលបះ៉ពល់េ�យ�រកកសំណល់�មកេនះ។ បនទ បព់ីផ្ល ស់ប្តូរ្របពន័ធ
ទុេយ និង បិទបយអរគ្រមបវញិេហើយេនះ លូចស់�ចេ្របើ្របស់បនម្តងេទៀតធមម�។  
 

៩.១.១. ការគាស់ទុេយាេចញពីលូចាស់   
 ជីកកយដីែដលកបទុ់េយេចញពីលូចស់។ 

 បនទ បម់ក�បគ់ស់បយអរេចញពីទុេយែដលជបជ់មយួនឹងលូេនះ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៩.១.២. ការលាងសមា�តទុេយា  
 ចកទ់ឹក ២ េទ ៣ ផ្តិលចូលេទកនុងចនបងគន ់េ�យផទ ល់ េដើមប�ីងសម្អ តកំេទចកំទីកកសំណល់ែដល

េនជបន់ឹងទុេយបង្ហូរកកសំណល់។ 

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 24 

 

៨. ការេ្របើ្របាស់ និង តំែហទាំ ំ 
លូចស់នឹងមនិ្រតូវបន�្ត រេនះេទ រហូតដល់លូថមីេពញ (ជមធយមចេន្ល ះពី ៣ េទ ៥ឆន )ំ។ េនេពលែដល�្ត រលូ 
អនកេ្របើ្របស់ ឬ អនកផ្តល់េស�កមម�្ត រលូ ្រតូវ្របកដថ េទះបីជមនផលបះ៉ពល់តិចតួចពីបកេ់តរបីងកជមងែឺដល
មនេនកនុង�មកក្តី កព៏ួកគត្់រតូវែតពកឧ់បករណ៍ករពរដូចជ េ្រ�មៃដ ម៉ស់ជេដើមផងែដរ។ កកសំណល់
�មក្រតូវែតយកេទេចលេ�យបនឆង យ ែដលមនិបះ៉ពល់ដល់អនកេ្របើ្របស់ រ ឺអនកជិតខង។ 
 
េនេពលែដលផ�ព្វផ�យលកលូ់ឆ្ល ស់សុវតថិភព ភន កង់រលកប់នផ្តល់ជូនអតិថិជននូវបណ័្ណ ពតម៌នមយួ ែដល
និយយអំពីចំណុចសំខន់ៗ ៃនតំែហទរំបស់លូឆ្ល ស់សុវតថិភព។  ចំណុចសំខន់ៗ ស្រមបអ់តិថិជន្រតូវដឹងមន៖ 
១) អនកមនិ្រតូវបង្់របកេ់�យជងេទ េបើអនកមនិេឃើញពួកគតច់កេ់ម�សម្ល បេ់មេ�គចូលកនុងលូ 
 ែដលេពញ និង កូរ�ជមយួ�មកដូចកនុងរបូភពេនះ។ 
២)  សូមកំុ�្ត រ�មកេចញពីលូចស់េ�យេ�ះ រក�រទុកលុះ្រ�ែតលូឆ្ល ស់សុវតថិភពថមីរបស់អនក 
 ជិតេពញ។ 
៣)  លូឆ្ល ស់របស់អនកជិតេពញេនេពល�ែដលឧបករណ៍�ស់រេ�្ត  េចញគំនូសពណ៍េលឿង  
 េហើយេបើ�េចញពណ៍្រកហម បននយ័ថ�េពញ។ 
៤)  េនេពលែដលលូឆ្ល ស់សុវតថិភពរបស់អនកេពញ សូមកំុេចះបង្ហូរេ�យេ�ះ េ្រពះ�េហ�រេមេ�គ 
 េចញេ្រក េហើយ�ចប�្ត លេ�យអនក និង ្រគួ�រអនកឈ ឺរមួទងំអនកជិតខងរបស់អនកផងែដរ។ 
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                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 27 

 

៩.១.៤. ការេដាះ្របព័ន្ធទុេយាលូឆា�ស់េចញពីតំណ្រតង់ 
 េធ្វើករេ�ះដឺមេីចញពីសុង។ 

 បនទ បម់កទញទុេយេនះេចញពីសុង្របែវង ២០
សងទ់ីែម្៉រត េដើមបទុីកគំ�ត្រគប្់រគនក់នុងករ
ត្របពន័ធ   ទុេយបង្ហូរចស់វញិ។   

 
 
 
 
 
 

៩.១.៥. ការ្រគបទុេយាបង្ហូររបស់លូឆា�ស់ 
 េ�ះគ្រមបេចញពីទុេយបង្ហូរចស់។ 

 េហើយេ្របើគ្រមបេនះមក្រគបទុេយែដលជបជ់មយួនឹងដឺមរីបស់្របពន័ធលូឆ្ល ស់។ 
 
 
 

 

 

 

៩.១.៦. ការភា�ប់ទុេយាបង្ហូរចាស់ជាមួយនឹងសុង 
 ជូតសម្អ តចុងទុេយបង្ហូរចស់សិនមុននឹងស៊ក�ចូលកនុងសុង។ 

 បនទ បម់កស៊កទុេយេនះចូលកនុងកនុងសុង។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 26 

 

េបើសិនជាអាច៖ ចកេ់ម�កំេបរ ែដលបន�យ
ជមយួទឹកចូលកនុងចនបងគន ់ េដើមបកីតប់នថយក្លិន
កំឡុងេពលេធ្វើករេ��ដូរ្របពន័ធទុេយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

៩.១.៣. ការគាស់ទុេយាេចញពីលូឆា�ស់ 
 កយដីែដលកបទុ់េយបង្ហូរេចញពីលូឆ្ល ស់។ 

 បនទ បម់ក�បគ់ស់បយអរែដលបិទទុេយ េចញពីលូ។ 
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                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 27 

 

៩.១.៤. ការេដាះ្របព័ន្ធទុេយាលូឆា�ស់េចញពីតំណ្រតង់ 
 េធ្វើករេ�ះដឺមេីចញពីសុង។ 

 បនទ បម់កទញទុេយេនះេចញពីសុង្របែវង ២០
សងទ់ីែម្៉រត េដើមបទុីកគំ�ត្រគប្់រគនក់នុងករ
ត្របពន័ធ   ទុេយបង្ហូរចស់វញិ។   

 
 
 
 
 
 

៩.១.៥. ការ្រគបទុេយាបង្ហូររបស់លូឆា�ស់ 
 េ�ះគ្រមបេចញពីទុេយបង្ហូរចស់។ 

 េហើយេ្របើគ្រមបេនះមក្រគបទុេយែដលជបជ់មយួនឹងដឺមរីបស់្របពន័ធលូឆ្ល ស់។ 
 
 
 

 

 

 

៩.១.៦. ការភា�ប់ទុេយាបង្ហូរចាស់ជាមួយនឹងសុង 
 ជូតសម្អ តចុងទុេយបង្ហូរចស់សិនមុននឹងស៊ក�ចូលកនុងសុង។ 

 បនទ បម់កស៊កទុេយេនះចូលកនុងកនុងសុង។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 26 

 

េបើសិនជាអាច៖ ចកេ់ម�កំេបរ ែដលបន�យ
ជមយួទឹកចូលកនុងចនបងគន ់ េដើមបកីតប់នថយក្លិន
កំឡុងេពលេធ្វើករេ��ដូរ្របពន័ធទុេយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

៩.១.៣. ការគាស់ទុេយាេចញពីលូឆា�ស់ 
 កយដីែដលកបទុ់េយបង្ហូរេចញពីលូឆ្ល ស់។ 

 បនទ បម់ក�បគ់ស់បយអរែដលបិទទុេយ េចញពីលូ។ 
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                                                                     េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីលូឆ្ល ស់សុវតថិភព 
 

 

ទំពរ័ 28 

 

៩.១.៧. ការបិទបាយអរទុេយាជាមួយនឹងលូ 
 េ្របើបយអរសីុមង៉ត់ ៍ បិទភជ បទុ់េយជមយួនឹងលូ ទងំ្របពន័ធទុេយរបស់លូឆ្ល ស់ និង លូចស់ េដើមប ី

ករពរកុំេ�យកកសំណល់្រជបេចញ និង កុំេ�យទុេយរលុង។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៩.១.៨. លុបដីទុេយា 
 ជីកដីលុបគល់ទុេយែដលជបន់ឹងលូ បនទ បព់ី្របពន័ធទុេយ្រតូវបនតភជ បប់ន្រតឹម្រតូវ។ 

 



គោលការណ៍ណែនាំថ្នែក់ជាតិស្តីពីការគែប់គែងកាកសំណល់លាមកគែួសារនៅតាមជនបទ 65

ឧបសម្ព័ន្ធគ  ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកសំភារៈ 

សម្រ្រប់ការទំនាក់ទំនងដើម្របីផ្ល្រស់ប្តូរឥរិយាបថ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ខ�ុ�ំ� របង�នេ់�យ
សវុត�ិ�ព មុនេពលបង�ន់

េពញ! 

ខ�ុ�ំរ�រក�ិនស�ុយ�មក  

និង�រ�រេមេ��ប៉��ល់ 
សុខ�ពខ�ុ ំ និង����រខ�ុ !ំ 

ខ�ុ ំ�ក់�ស៉់ 
េ��ម�ដ 

ែស�កេ�ងកែវង
�រ�រក�ិនស�ុយ 
និងេមេ��  

ខ�ុ�ំ�ប�ំរបធុង
�មកេពល
យក�មក
�ក់េ�ល 

ខ�ុ�ំក់ភក់�មក�ូលរេ��  ខ�ុកំបភ់ក់�មកក�ុងដី 

1 2 

3 4 

Photo by Martin Jacquemin 

កម�វធិីនិរន�រ��អ�ម័យេដម�ី�ងំអស់��   
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ទំពរ័ 28 

 

៩.១.៧. ការបិទបាយអរទុេយាជាមួយនឹងលូ 
 េ្របើបយអរសីុមង៉ត់ ៍ បិទភជ បទុ់េយជមយួនឹងលូ ទងំ្របពន័ធទុេយរបស់លូឆ្ល ស់ និង លូចស់ េដើមប ី

ករពរកុំេ�យកកសំណល់្រជបេចញ និង កុំេ�យទុេយរលុង។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៩.១.៨. លុបដីទុេយា 
 ជីកដីលុបគល់ទុេយែដលជបន់ឹងលូ បនទ បព់ី្របពន័ធទុេយ្រតូវបនតភជ បប់ន្រតឹម្រតូវ។ 
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េ�េពលអ�ក�� របង�នេ់�យ... 

ខ�ុ ំ�� របង�នម់ិន�ន 

សុវត�ិ�ពេ�! 

ផ�ះខ�ុ ំ�នក�ិនស�ុយ�មក អ�កជិត�ងរះិគន់                

និងេមេ�គ�ចប៉ះ�លស់ុខ�ពខ�ុ ំ នងិ�គ��រខ�ុ ំ! 

មិន�ក់�ស៉ ់
េ��ម�ដ 

ែស�កេជងកែវង
�រ�រ  

មិន�គប�ុង
េពលយក
�មក�ក់
េ�ល 

�ក់ភក់�មក 
ចូលដំ� ំ
�� ល់ 

�ក់ភក់�មក 
ចូល�បភព�ឹក 

�ននយ័�� 
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 ខ�ុ ំយកភក់�មក�ីលូបង�ន់
េ���េលដំ��ំ� ល់ 

េទ! 
អ�កមិន���វេធ�ែបបេនះេទ! ភក់�មក�ីលូ
បង�ន�់�ប៉ះ�លស់ុខ�������អ�ក  

និង�����ខ�ុ  ំ

Photo by Martin Jacquemin
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ឧបសម្ព័ន្ធឃ  គោលការណ៍ណ្រនាំសម្រ្រប់ការសា្ត្ររលូបង្គន់

ដោយដ្រនៅនឹងកន្ល្រងក្នុងដីកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារ
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ឧបសម្ព័ន្ធច ប្រភពឯកសារផ្រស្រងៗ

សមសធាតុ EAWAG ន្រប្រព័ន្ធអនាម័យនិងបច្ច្រកវិទ្រយា

អត្ថបទសង្ខ្របន្រះបង្ហ្រញនូវព័ត៌មានជាច្រើនអំពីប្រព័ន្ធអនាម័យនិងបច្ច្រកវិទ្រយោក្នុងបរិមាណត្រមួយ។ វាត្រូវបាន គ្រ 

បញ្ជ្រទិញនិងរៀបចំរចនាសម្ពន័្ធ  ដើម្របីផ្តល់ឱ្រយអ្នកអាននូវឧបករណ៍ធ្វើផ្រនការដ្រលមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រ្រប់ការ សម្រ្រច 

ចិត្តកាន់ត្រច្របាស់អំពីប្រព័ន្ធអនាម័យនិងបច្ច្រកវិទ្រយោ។

https://www.eawag.ch/en/department/sandec/publications/compendium/. 

ទាញយកដោយឥតគិតថ្ល្រ

ស្តង់ដរ ISO

ISO គឺជាអង្គការអន្តរជាតិ ឯករាជ្រយនិងមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាលដ្រលមានសមាជិកន្រស្ថ្រប័នស្តង់ដរជាតិចំនួន ១៦៤ ។ 

ISO កំណត់ស្តង់ដរសម្រ្រប់អនាម័យដ្រលមិនម្រនលូទឹកអុយ។ បទដ្ឋ្រនពាក់ព័ន្ធរួមមានៈ 30500, 24521, 24520, & 

24511

http://www.iso.org. មានការគិតថ្ល្រ ដើម្របីទាញយកស្តង់ដរនីមួយៗ

IWA 28

IWA 28:2018

បញ្ជ្រក់ពីតំរូវការជាក់លាក់ និងវិធីសស្រ្តធ្វើត្រស្ត  ដើម្របីធានាបាននូវសុវត្ថិភាព ការអនុវត្ត និងនិរន្តរភាពន្រធនធាន 

ដ្រលផ្ត្រតលើធនធានសហគមន៍ ក្នុងការធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មភក់លាមកដ្រលបម្រើដល់ប្រជាជនប្រមាណ ១០០០ ទៅ 

១០០០០០ នាក់។ IWA 28:2018 អនុវត្តចំពោះអង្គភាពដ្រលធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្ម: ភាគច្រើនធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មភក់លាមក, អាច

ប្រតិបត្តិការនៅក្រ្រប្រព័ន្ធលូទឹកស្អុយនិងបរិស្ថ្រនខាងក្រ្រ។ និងការប្រុងទុកជាមុន។

https://www.iso.org/standard/73400.html. ត្រូវចំណាយ ១៨០ ដុលា្ល្ររដើម្របីទាញយក។

SANDEC ឧបករណ៍បណ្តុះបណ្ត្រល ម៉ូឌុល ៥,  FSM

ន្រះគឺជាម៉ូឌុលបណ្តុះបណា្ត្រលផលិតដោយ EAWAG ដ្រលជាវិទ្រយោស្ថ្រនស្រ្រវជ្រ្រវនៅ ETC Zurich។ ម៉ូឌុល  

បណ្តុះបណា្ត្រលពិពណ៌នាអំពីការក្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមក ដោយយកចិត្តទុកដក់ ជាពិស្រសទៅលើការដឹកជញ្ជូន 

និងប្រើប្រ្រស់ឡើងវិញ ឬបោះចោលសំណល់ភក់លាមក។  វាគ្របដណ្តប់ទំាងទិដ្ឋភាពបច្ច្រកទ្រសនិងមិនម្រនបច្ច្រកទ្រស 

(វប្របធម៌សង្គមស្រដ្ឋកិច្ចនយោបាយ។ល។) និងផ្តល់នូវព័ត៌មានជាក់ស្ត្រងស្តីពីការរចនា ការផ្តល់ហិរញ្ញប្របទាន និងផ្រន

ការន្រការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មថ្ន្រលកាកសំណល់លាមក។

https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/EAWAG%20and%20

SANDEC%202008%20Faecal%20Sludge%20Management.pdf  ទាញយកដោយឥតគិតថ្ល្រ

WHO (2018) គោលការណ៍ណ្រនាំស្តីពីអនាម័យ និង សុខភាពអង្គការសុខភាពពិភពលោក - ហ្រសឺណ្រវ

គោលការណ៍ណ្រនំាថ្មរីបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ស្តពីីអនាម័យនិងសុខភាពសង្ខ្របពីភ័ស្តតុាងស្តពីីប្រសិទ្ធភាព

ន្រអន្តរាគមន៍អនាម័យមួយចំនួន និង ផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌទូលំទូលាយសម្រ្រប់អនាម័យការពារសុខភាព គ្របដណ្តប់ លើ 

វិធាន គោលនយោបាយ  និងអភិបាលកិច្ចការអនុវត្តបច្ច្រកវិទ្រយោអនាម័យ ប្រព័ន្ធនិងអន្តរាគមន៍អាកប្របកិរិយផ្អ្រកលើ 

ហានិភ័យ។ ការគ្រប់គ្រងនិងវិធីសស្រ្តត្រួតពិនិត្រយ។
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https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/guidelines-on-sanitation-

and-health/en/. ទាញយកដោយឥតគិតថ្ល្រ

ជ្រើសរើសឯកសារយោងរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា

MPWT (2018) ការណ្រនាំអំពីប្រព័ន្ធទឹកស្អុយ និងការណ្រនាំអំពីការថ្រទាំ។ ក្រសួងសធារណការ និងដឹកជញ្ជូន 

អគ្គនាយកដ្ឋ្រនសធារណការ នាយកដ្ឋ្រនគ្រប់គ្រងលូទឹកស្អុយ និងសំណង់ - GIZ, GGGI

https://gggi.org/site/assets/uploads/2019/01/Wastewater-System-Operation-and-

Maintenance-Guideline-1.pdf

MRD (2019) គោលការណ៍ណ្រនាំថ្ន្រក់ជាតិ ស្តីពីអនាម័យនៅក្នុងតំបន់បរិស្ថ្រនប្រឈមសម្រ្រប់គ្រួសរនៅ 

ជនបទ។ ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ

https://drive.google.com/drive/folders/112WgpbRESonrHO3b1eje3E9v90Nzmc34






