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�មាា រ��ំ�បថ់្នាន ល្អិបណំី�                                                                                                                                ១០
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ការដាកង់្រី�ួ�                                                                                                                                                 ១៤
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អ្ននករៀរៀបរៀរៀងអ្ននករៀរៀបរៀរៀង

ខ្សែករ�ង្រីមួល្អិរៀដាយ� Erik Delaquis

មាតិិការ� Erik Delaquis, Jonathan C. Newby, Al Imran Malik, Laothao Youabee, Saythong Oudthachit, 
Roosevelt Escobar

បុង ់និង�ំនូររៀដាយ� Paul Bloxham

បកខ្សែង្រីបរៀដាយ� �ំក �ំភារទិីធ

រកា�ិទីធរៀដាយ� CIAT (2021)

ការង្រីសាវីង្រី�វីរៀន�ង្រីតូិវីបានរៀ�វ�រៀឡូ�ង�ខ្សែ�នកមយួ នងិ�ីល់្អិមលូ្អិន�ិរិៀដាយកមមវី�ិ�ង្រីសាវីង្រី�វី CGIAR on Roots, Tubers 
and Bananas (RTB)  និង�ងំ្រីទីរៀដាយ CGIAR Trust Fund  (https://www.cgiar.org/funders/) ។ 
ជំនំយួថវីកិា�ង្រីមាបក់ារងាររៀន�ង្រីតូិវីបាន�ីល់្អិរៀដាយមជំឈមណឌ ល្អិអ្នសូ្ត្រាសីាល្អិ��ង្រីមាបក់ារង្រីសាវីង្រី�វីក�ិកមមអ្ននីរ�តិិ
(ACIAR) កមមវី�ិ�ខ្សែ�ែ�ងាវ កត់ិនៃមុក�ិកមមកមំ័�-អ្នសូ្ត្រាសីាល្អិ� (CAVAC) និងRTB-CGIAR ។

បរៀចចករៀទី�នៃនរៀ�ងពង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំឡូំូងម�រហ័័�ង្រីតិវូីបានបរៀងើ�តិរៀឡូ�ងរៀដាយកមមវី�ិ�ង្រីសាវីង្រី�វីដំំណាំដំំំឡូូងម� CIAT ។

រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង ់ ១



រៀ�ចកី�រៀ�ី�មរៀ�ចកី�រៀ�ី�ម

រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនារំៀន� នះងបរៀង្រីងៀនអ្ននកព�វី�ិ�សាង�ងរ់ៀ�ង�ំ�បព់ង្រីង�កចំនួនរៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�
ខ្សែ�ិករៀល្អិ�បទីពិរៀសា�នរ៍ប�់ CIAT រៀ�ង្រីបរៀទី�កូឡំូំបុ� និងឡាវី។ រៀ�ងទាងំរៀន� ង្រីតិូវីបានបរៀងើ�តិរៀឡូ�ងរៀដាយ CIAT 
រៀហ័�យបានសាកល្អិីងរចួ�ល់្អិរៀ�អារៀមរកិខាងតិីូង និងរៀ�អា�ំ� បងាា ញថ្នា�ដំំរៀណាំ�ង្រីសាយ�កខ់្សែ�ីង�ង្រីមាប់
ការ�លិ្អិតិចំនួនរៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�។  រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនារំៀន�នះងចាបរ់ៀ�ី�មពនយល់្អិនូវីអ្នវ� ខ្សែដំល្អិរៀ�ង
ទាងំរៀន�អាចរៀ�វ�បាន  រៀហ័�យរៀហ័តំិអ្នវ�បាន�វាមានសារ�ំខាន។់ បនិាបព់�រៀនា� ការខ្សែណនា�ំជំំហានៗ �ង្រីមាបក់ារ
សាង�ងរ់ៀ�ងទាងំរៀន�នះង�ីល់្អិ�រូបភាព  និងភាា បរ់ៀ�រៀដាយវី �រៀដំអ្នូខ្សែដំល្អិអ្ននកអាចរៀង្រីប�រៀដំ�មី��ងរ់ៀ�ងទាងំរៀន�រៀដាយ
ផិ្ទាល់្អិ�ុួនរប�់អ្ននក។ រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនាទំី�ព�រ បនិាបព់�រៀ�ៀវីរៀ�រៀន� នះង�ីល់្អិការខ្សែណនា�ំង្រីមាបក់ារង្រី�បង់្រី�ងរៀ�ង
ពង្រីង�កពូជំរៀន� រៀដំ�មី��លិ្អិតិរៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ង្រីបកបរៀដាយង្រីប�ិទីធភាព។

២ រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង់



រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង ់ ៣

ការពង្រីង�កឱ្យយបានរហ័័�ការពង្រីង�កឱ្យយបានរហ័័�

មានរៀហ័តំិ�ល្អិ�ំៗចំននួប� កនំងការរៀង្រីប�រៀ�ងពង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានរហ័័�៖
១) រៀដំ�មី��លិ្អិតិរៀដំ�មពូជំឱ្យយបានកនំងបរមិាណរៀង្រីច�ន ២) ពង្រីង�កពូជំថម�ឱ្យយបានរហ័័� នងិ ៣) �ងំ្រីទីដំល់្អិកមមវី�ិ�បងាើ តិពូ់ជំ ឬ
បញ្ជាា កពូ់ជំ។ ការពង្រីង�ករៀដំ�មពូជំ�ល្អិកខណង្រីបនៃពណ�  ទាកទ់ីងរៀ�នះងការង្រីបមូល្អិរៀដំ�មពូជំខ្សែដំល្អិង្រី�បអ់ាយំព�រៀដំ�មដំំឡូូងម�
រៀដាយរកាទំីកវារហូ័តិដំល់្អិរៀដំ�មរដូំវីវី�ារៀទី�បចាបរ់ៀ�ី�មដា ំរចួដាកំណំាំតិក់ងខ់្សែដំល្អិមានង្រីបខ្សែវីងង្រីបខ្សែហ័ល្អិ១៥ �.ម រៀ�
ចកំារ រៀហ័�យរងចារំយ�រៀពល្អិព� ៨រៀ�១២ខ្សែ� រៀទី�បង្រីបមូល្អិ�ល្អិរៀដំ�មបាន។ រៀន�មាននយ័ថ្នាវាង្រីតូិវីការរៀពល្អិ១ឆាន  ំរៀដំ�មី�
បញ្ចចប ់១វីដីំ នៃនការពង្រីង�ករៀដំ�មពូជំ។ ពូជំ�ំ�ៗ�ន កម៏ានចំននួរៀដំ�ម�ំ�ៗ�ន ខ្សែដំរ រៀ�អា�ំ���មមតាំមានព� ១-៣ រៀដំ�ម
កនំងមយួ�ំម័។ អាង្រី�័យរៀល្អិ�កតីាំរៀ�ែងរៀទីៀតិ ដូំច�កម័�់ និងសារធាតំិចិញ្ចច ះមរប�់រៀដំ�ម និងដំង�ំ់�រៀតិថ្នាន ងំ វា��មមតាំ
ទីទួីល្អិបានកណំាំតិក់ងល់្អិចំិននួ៥កងក់នំងមយួរៀដំ�ម។ រៀន�មាននយ័ថ្នាកនំងមយួឆាន �ំមាមាង្រីតិនៃនការពង្រីង�ករៀដំ�មដំំឡូូងម�
រៀ�កនំងង្រីបពន័ធង្រីបនៃពណ� អាចមានង្រីតិះមខ្សែតិង្រីបខ្សែហ័ល្អិ ១:១០ ប៉រំៀណាំះ �។ រៀ�ង�ំ�បប់រៀងើ�នចំននួរៀដំ�មដំំឡូូងម�ឱ្យយបានរៀល្អិឿន
អ្ននំញ្ជាា តិឱ្យយអ្ននកបរៀងើ�នរៀល្អិី�នដំំរៀណ� រការរៀន�យ៉៉ាងខុាងំ។ រៀ�រៀ�វ�ខ្សែបបរៀន�តាំមវី�ិ��រៀង្រីច�ន។ ទី�១ ការបណំី�រៀដំ�មដំំឡូូងម�
កនំងរៀ�ង រៀង្រីប�កណំាំតិក់ងតិ់ិច�ងរៀ�ទី�វាល្អិ ដូំរៀចន�អ្ននកអាចទីទួីល្អិបានកំណាំតិក់ងរ់ៀង្រីច�នព�រៀដំ�មខ្សែតិមយួ។ រៀល្អិ��ព�រៀន�
រៀ�រៀទីៀតិ ង្រីបពន័ធរៀ�ងពង្រីង�កពូជំរៀន�អាចរៀង្រីប�បានខ្សែ�នកខ្សែដំល្អិ�ច�  នងិនៃបតិងនៃនរៀដំ�ម ខ្សែដំល្អិ��មមតាំង្រីតូិវីបានរៀ�រៀបា�រៀចាល្អិ
តាំមវី�ិ�ង្រីបនៃពណ� ។ កណំាំតិក់ងក់ង៏្រីតូិវីបានរៀ�ដាកដ់ារំៀដំ�មី�ឱ្យយខ្សែភនកទាងំអ្ន�់ដំំ�ពនុក ដូំរៀចន�ជំំន�ួឱ្យយ�មាមាង្រីតិ១:១០អ្ននក
អាច�រៀង្រីមចបាននូវី�មាមាង្រីតិនៃនការពង្រីង�ករៀដំ�មពូជំ�័�់ដំល់្អិរៀ� ១:៤០ ឬ ១:៦០។ ទី�២ រៀដាយរៀ�វ�ឱ្យយរៀដំ�មទាងំអ្ន�់
ដំំ�ពនុករៀ�កនំងរៀ�ង អ្ននកអាចរៀ�វ�ឱ្យយវីដីំនៃនការពង្រីង�កចំននួរៀដំ�មពូជំរៀ��ុ�។ ជំំន�ួឱ្យយខ្សែតិ១វីដីំ នៃនការពង្រីង�ករៀដំ�មពូជំកនំង
មយួឆាន តំាំមង្រីបពន័ធង្រីបនៃពណ�  អ្ននកអាច�រៀង្រីមចបានរហូ័តិ ៥-៦វីដីំ កនំងមយួឆាន តំាំមរយ�ង្រីបពន័ធរៀ�ងពង្រីង�កពូជំ(tunnel )។
ភាព�ំ��ន ទាងំព�ររៀន� អ្ននំញ្ជាា តិឱ្យយង្រីបពន័ធរៀ�ងពង្រីង�ករៀដំ�មពូជំ បរៀងើ�តិនូវីចំននួរៀដំ�មបានរៀង្រីច�ន�ងតាំមវី�ិ�ង្រីបនៃពណ�
រៀល្អិ��ព�រៀន�រៀ�រៀទីៀតិ រៀ�ងទាងំអ្ន�់��ឺបរសិាែ នបិទីជិំតិខ្សែដំល្អិអ្ននំញ្ជាា តិឱ្យយអ្ននកង្រី�បង់្រី�ងបាននូវី�តិវល្អិិិតិ និងជំំងកឺនំង
កឡំំូងរៀពល្អិពង្រីង�ករៀដំ�មពូជំ។



�តិវល្អិិិតិ និងជំំងឺរៀល្អិ�ដំំណាំំដំំឡូូងម��តិវល្អិិិតិ និងជំំងឺរៀល្អិ�ដំំណាំំដំំឡូូងម�
�ំណ�មីតិីិ�ំខានម់យួនៃនការរៀង្រីប�ង្រីបា�់រៀ�ងពង្រីង�កពូជំ �ឺកាតិប់នែយការឆ្អឹុងរៀមរៀ��តាំមរយ��តិវល្អិិិតិ និងជំំងឺ
រៀដំ�មី�បរៀងើ�តិរៀដំ�មសិាតិ។ រៀន��រៀរឿង�ំខានព់�រៀង្រី��មានជំំងឺដំំឡូូងម�ខ្សែដំល្អិមានរៀង្រី��ថ្នាន ក�់រៀង្រីច�នដូំច�ជំំងឺកញ្ចចំ ំ�ុះក
ដំំឡូូងម� (CWB) និងជំំងឺម៉ូសាអ្នំិកដំំឡូូងម� (CMD) បណីាំល្អិមកព�ភាន កង់ារបងើរៀ��ខ្សែដំល្អិរ�់រៀ�នះងរៀដំ�ម រៀហ័�យអាច
ឆ្អឹុងរ �ក�ល្អិដាល្អិតាំមរយ�រៀដំ�មពូជំខ្សែដំល្អិមាន�ិំកជំំងឺ។ ជំំងឺទាងំព�ររៀន� កង៏្រីតិូវីបានរៀ�រៀជំឿថ្នាឆ្អឹុងរ �ក�ល្អិដាល្អិតាំមរយ�
ការចំចឬទិីចនៃន�តិវល្អិិិតិមានសុាបតូិចៗ។ ជំំងឺកញ្ចចំ ំ�ុះក(CWB) និងជំំងឺម៉ូសាអ្នំិកដំំឡូូងម�(CMD) �ជំំងឺ�ំខានរ់ៀ�
អា�ំ� ខ្សែដំល្អិបណីាំល្អិឱ្យយមានការបាតិប់ងទ់ីិនន�ល្អិយ៉៉ាងរៀង្រីច�នដំល់្អិក�ិករ។ រៀដាយសារ�ម នការពាបាល្អិជំំងឺណាំមយួ
បាន ការ�លិ្អិតិរៀដំ�មពូជំសិាតិ�ឺ�មរៀ�ាបាយដំ�ំ៏ខានរ់ៀដំ�មី�ង្រីបយំទីធង្រីបឆាងំនះងការរ �ក�ល្អិដាល្អិនៃនជំំងឺ។

រៀ�ង�ំ�បព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំរហ័័� អ្ននំញ្ជាា តិឱ្យយអ្ននកធានាបានថ្នា រៀដំ�មពូជំទាងំឡាយរៀ�ខ្សែតិសិាតិ�ម នជំំងឺ រៀដាយការ
ង្រីតិួតិពិនិតិយរៀម�ល្អិរៀដំ�មពូជំចាបត់ាំងំព�ចូល្អិរៀ�កនំងរៀ�ងពង្រីង�កពូជំដំំបូង ការ�រ�តិវល្អិិិតិមនិឱ្យយចូល្អិចំល្អិងជំំងឺកនំង
កំឡំូងរៀពល្អិពង្រីង�កចំនួនរៀដំ�មពូជំ និងតាំមដាន�ំ�ភាពដំំណាំំបានយ៉៉ាង�បល់ាបអ់្នំឡំូងរៀពល្អិដំំរៀណ� រការ។

រៀដំ�មដំំឡូូងម�ខ្សែដំល្អិមានរៀ���ញ្ជាា ជំំងឺម៉ូសាអ្នំិករៀល្អិ��ុះក

រៀដំ�មខ្សែដំល្អិបងាា ញរៀ���ញ្ជាា ជំំងឺកញ្ចចំ ំ�ុះក រមួទាងំការដំំ��ុះកតូិចៗ�រៀង្រីច�នរៀ�រៀល្អិ�រៀដំ�ម 
(រូបរៀឆ្អឹវង) និងការរៀឡូ�ងពណ៌រៀតាំន តិនៃនសាចរ់ៀដំ�ម (រូបសំីា) 

៤ រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង់



ការរចនារៀ�ងពង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ការរចនារៀ�ងពង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�
រៀ�ងពង្រីង�កចំននួរៀដំ�មពូជំ មានទំីហ័�ំលំ្អិមម�ង្រីមាបម់នំ�ែ�ំអាចរៀង្រីកាក�ររៀឡូ�ងរៀ�ខាងកនំង រៀហ័�យង្រីតិវូីបានរចនា
រៀឡូ�ងរៀដំ�មី�សាង�ងរ់ៀដាយរៀង្រីប��ំភារ�ខ្សែដំល្អិអាចរកបានយ៉៉ាងងាយរៀ�កនំងហាង�គតិ�់គង�ំ់ភារ��ំណង ់   នងិក�ិកមម
�រៀង្រីច�ន។ យកល្អិអិ្ននក�ួររការៀ�ងទាងំអ្ន�់ឱ្យយមានទំីហ័ដូំំច�ន  ខ្សែដំល្អិមានរៀ�កនំងរៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនារំៀន�។ ង្រីប�ិនរៀប�អ្ននក
ចង�់លិ្អិតិកូនដំំឡូូងម�ឱ្យយបានរៀង្រីច�ន �ូមសាង�ងរ់ៀ�ង�រៀង្រីច�នជំំន�ួឱ្យយការរៀ�វ�រៀ�ង�ំ១។ ការរៀ�វ�ដូំចរៀន�រៀ�វ�ឱ្យយមានភាព
ងាយង្រី�លួ្អិកនំងការង្រី�បង់្រី�ង មានភាពបតិខ់្សែបន និងមានង្រីប�ិទីធភាព�័�់កនំងការរៀដា�ង្រីសាយព�ការ�ំិ�រៀឡូ�ងនៃន�តិវល្អិិិតិ
ឬជំំងរឺៀដាយនៃចដំនយ។

ការរៀង្រីជំ��រៀរ ��ទី�តាំងំការរៀង្រីជំ��រៀរ ��ទី�តាំងំ

រៀរឿងដំំបងូខ្សែដំល្អិង្រីតូិវីពិចារណាំរៀ�រៀពល្អិសាង�ងរ់ៀ�ង �ឺ�ទី�តាំងំ។ អ្ននកនះងង្រីតូិវីរៀង្រីសាចង្រី�ពកណំាំតិខ់្សែមក/រៀដំ�មដំំឡូូងម�
 តូិចៗរៀ�រៀល្អិ�ថ្នាន ល្អិបណំី� និងកូនដំំឡូូងម� ដូំរៀចន�ង្រីតូិវីខ្សែតិមានង្រីបភពទីះករៀ�ខ្សែកីររៀនា�។ ង្រីប�ិនរៀប�អ្ននកមាន�រៀង្រីមាងរៀង្រីប�
ឧបករណ៍បាញ់សាចទីះក ឬកងាា រ�វ័យង្រីបវីតិីិ អ្ននកនះងង្រីតូិវីង្រីបាកដំថ្នាមានង្រីបភពអ្ន�គ�ិន�រៀ�ទី�រៀនា�។ រៀដាយសាររៀដំ�ម
ដំឡូំូងម�មានទីហំ័�ំ ំនិង�ងនក់នំងការដំះកជំញ្ចាូ នរៀប�រៀង្រីបៀបរៀ�ៀបរៀ�នះងង្រី�បពូ់ជំង្រី�វូី ឬរៀ�តិ ទី�តាំងំខ្សែដំល្អិអ្ននករៀ�វ� �រួខ្សែតិរៀ�
ជំតិិកខ្សែនុងខ្សែដំល្អិអ្ននកមាន�រៀង្រីមាងរៀង្រីប�ង្រីបា�់ ឬល្អិករ់ៀដំ�ម។ រៀទា�យ៉៉ាងណាំទី�តាំងំក�៏រួមានចំងាយឆាង យព�ចកំារដំំឡូូងម�
ដំនៃទីរៀទីៀតិខ្សែដំរ រៀដំ�មី�កាតិប់នែយហានិភយ័ព�រំយ� នងិ�តិវល្អិិិតិដំនៃទីរៀទីៀតិខ្សែដំល្អិអាចបងើឱ្យយមានជំំង។ឺ ដំំបនូាម នទូីរៀ��ឺ
ង្រីតូិវីរកាចមាង យព� ១០-១៥ ��ឡូូខ្សែមង៉្រីតិ ព�តិបំនដ់ាដំំំ�ដំំឡូូងម��ំៗ ខ្សែដំល្អិមានបញ្ជាា ជំំង ឺ�ង្រីមាប�់កមមភាព�លិ្អិតិរៀដំ�ម
ពូជំរៀដាយរៀង្រីប�ង្រីបពន័ធរៀ�ង(tunnels)។ រៀពល្អិ�ុ� មនិអាចអ្ននំវីតីិបាន ឬមនិអាចរៀ�វ�រៀ�បាន ប៉ខំ្សែនីអ្នវ�ខ្សែដំល្អិ�ំខាន�់ងឺ្រីតូិវី
យល់្អិដំះងអំ្នព�បញ្ជាា រៀន� រៀហ័�យង្រីតិវូីចងចានូំវីដំំបនូាម នរៀន�រៀ�រៀពល្អិរៀង្រីជំ��រៀរ ��ទី�តាំងំរប�់អ្ននក ង្រីប�ិនរៀប�អាចរៀ�វ�រៀ�បាន
ចូរកំណតិទ់ី�តាំងំរៀ�ងពង្រីង�កពូជំរប�់អ្ននករៀ�ខ្សែកីរដំំណំាំ ឬដំ�ខ្សែដំល្អិរៀង្រីប�រៀង្រី�ព�ដំឡូំូងម�។

រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង ់ ៥



�មាា រ�សាង�ង់�មាា រ�សាង�ង់
�មាា រ��មាា រ�

បញ្ចា ��ំភារ�ទាងំអ្ន�់ខ្សែដំល្អិអ្ននកនះងង្រីតិូវីការ ង្រីតិូវីបាន�ីល់្អិជូំនរៀ�កនំងឧប�ម័ន័ធរៀ�ចំងបញ្ចច បន់ៃនឯកសាររៀន�។ ង្រីប�ិន 
រៀប�មាន�ំភារ��ុ�ខ្សែដំល្អិអ្ននកមនិអាចរកបានរៀ�កនំងតិំបនរ់ប�់អ្ននក ការជំំនួ�អាចង្រីតិូវីបានរៀ�វ�រៀឡូ�ងតាំមអ្នវ�ខ្សែដំល្អិអ្ននកអាច
រកបាន។

កីាបនិ�រៀ�� 70 CM / 25 រនូតិរៀ��/រៀ��ង្រីជំុង 5 CM / 10 
CM + 4 CM / 8 CM

ថ្នាន លំាបខ្សែដំល្អិ�នន់ះងកំរៀ� x 5 
Litres + thinner

ខ្សែដំករៀ�ល្អិ 5 CM x 2 boxes �ំុមទាវ រអាលំ្អិយម�ញូ៉ម ខ្សែដំកទី�បមូល្អិ 2 CM Ø

បុំកដំំំ�ំ�មង៉តិ�៍ំ x 100�ាចទ់ីរៀនុសិាតិ x 3M3 ង្រី�ួ� x 9M3

៦ រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង់



បុា�ិិក�មមតាំ (ង្រីបរៀភទីរមូល្អិមានទីទីះង 
២ម,២០ខ្សែមង៉្រីតិ�ង្រីមាបថ់្នាន ល្អិបណំី�,២៥ 
ខ្សែមង៉្រីតិ �ង្រីមាបរ់ៀ�ន�ចំរៀហ័ៀងថ្នាន ល្អិបណំី�)

�ំណាំញ់ការ�ររំយ� ទីំហ័ំ 50 = 
0.27 x 0.79 mm X 5 M2

បុា�ិិកង្រី�ិនរៀហុា�ខ្សែដំល្អិ�នន់ះងការំ�ម�
យូវី �ង្រីបខ្សែវីង ១៥ម, ទីទីះង ៨-១០ម 

កង្រីមា�់អ្នបីបរមា 6 mil

បំពងទំ់ីរៀយ៉ា PVC ខ្សែដំល្អិអាចពំតិឬបតិ់
បាន – 2 CM Ø, 30 x 6 M + 2.5 CM 

Ø, 45 x 6 M

ឧបករណ៍ភាា បប់ំពង ់PVC �ងខ្សែកង  2 
CM Ø x 50

ឧបករណ៍ភាា បប់ំពងទំ់ីរៀយ៉ា PVC ខ្សែដំល្អិ
អាចបតិប់ាន2 CM Ø x 50 + 2.5 CM 

Ø x 50

ខ្សែ�ែភាា បបុ់ា�ិិក 25 CM x 100

ឧបករណ៍ភាា បប់ំពង ់PVC �ងអ្នកែរ T  
2 CM Ø x 50

ទំីរៀយ៉ារៀង្រីសាចង្រី�ព 9m x 3 ខ្សែដំល្អិមាន
ឧបករណ៍�ង្រីមាបប់ាញ់សាចទីះក

រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង ់ ៧



ការរៀរៀបចំដំ�ការរៀរៀបចំដំ�
ដំ�ខ្សែដំល្អិរៀង្រីប��ង្រីមាបក់ារសាងរៀ�ង
ពង្រីង�កពូជំ �ួរខ្សែតិ�បរៀ�ម� រៀហ័�យអ្ននក
�រួខ្សែតិយកដំំំថម�ំៗ  ខ្សែមករៀ�� និងរប�់
រៀ�ែងៗរៀទីៀតិរៀចញ។ រៀន��ឺរៀដំ�មី�រៀ�វ�
ឱ្យយង្រីបាកដំថ្នាខ្សែ�មនៃនរៀ�ងអាចរកា
ទីនំាកទ់ីនំង�មយួដំ�ង្រី�បទ់ី�ិទី�
ជំំំវីញិរចនា�ម័ន័ធរៀ�ង។ រំកខ�តិិ
នងិរៀ�ម �ួរខ្សែតិង្រីតូិវីបានយករៀចញព�
កខ្សែនុងសាង�ងរ់ៀ�ង។ ង្រីតូិវីង្រីបាកដំថ្នា
រៀង្រីជំ��រៀរ ��តំិបនខ់្សែដំល្អិមនិង្រីតូិវីជំនលិ់្អិច
រៀ�រៀពល្អិមានរៀភុៀងធុាកខុ់ាងំ។  រៀ�ង
ង្រីតូិវីបានរចនារៀឡូ�ង រៀដំ�មី�ដំរំៀណ� រការ
រៀង្រីកាមពនុងឺ្រីព�អាទិីតិយរៀពញរៀល្អិញវា
មនិចាបំាចរ់កកខ្សែនុងមុបរ់ៀទី។ ចូល្អិ
រៀម�ល្អិទី�តាំងំ រៀហ័�យ�តិិអំ្នព�រៀង្រី��ថ្នាន ក់
រៀ�ែងរៀទីៀតិ៖ រៀតិ�មានខ្សែមករៀ��ខ្សែដំល្អិ
អាចធុាករ់ៀល្អិ�រៀ�ង ឬកម៏ានហានិភ័យ
នៃនការបាក់ដំ�ខ្សែដំរឬរៀទី? រៀតិ�វា�ែិតិ
រៀ�កនំងតំិបនខ់្សែដំល្អិ�ម ន�ំវីតិែភិាព
ឬ�ម នការង្រីតួិតិពិនតិិយខ្សែដំល្អិរៀចារ  
�តិវ�ហ័ន� ឬរៀកមងៗចងដ់ំះងចងចូ់ល្អិ
ខ្សែដំរឬរៀទី? មំននះងចាបរ់ៀ�ី�មសាង�ង់
�ូមង្រីបាកដំថ្នាអ្ននករៀពញចិតីិនះងទី�តាំងំ
នងិការរៀរៀបចំ  ដំ�។

ការរៀង្រីប�ខ្សែ�ែរៀដំ�មី�កំណតិទ់ីំហ័ំការរៀង្រីប�ខ្សែ�ែរៀដំ�មី�កំណតិទ់ីំហ័ំ

រៀដំ�មី�រៀរៀបចំខ្សែ�នការវីមិាង្រីតិ�ង្រីមាប់
រៀ�ង វាមានង្រីបរៀយ៉ាជំនក៍នំងការរៀង្រីប��ំុម
រៀ�� នងិខ្សែ�ែរៀដំ�មី�រៀ�វ��ំុមរៀង្រី�ង។
ការរៀ�វ�ដូំចរៀន� នះងជួំយអ្ននកឱ្យយង្រីបាកដំ
ថ្នាបនិាតិរ់ប�់អ្ននកង្រីតិងរ់ៀហ័�យតិបំន់
ខ្សែដំល្អិអ្ននករៀង្រី�ងនះងរៀង្រីប� �ឺ�លំ្អិមម។ 
អ្ននកអាចរៀ�វ��ញ្ជាា �មាគ ល់្អិ ឬចងបតូូិច
រៀ�រៀល្អិ�ខ្សែ�ែរៀដំ�មី�វា�់ចមាង យខ្សែដំល្អិអ្ននក
នះងដាកដំំ់ំបុំក�ំ�មង៉តិខ៍្សែដំល្អិបានចាក់
រចួ។

៨ រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង់



ការដាកដំំ់ំបុំក�ំ�មង៉តិខ៍្សែដំល្អិចាករ់ចួការដាកដំំ់ំបុំក�ំ�មង៉តិខ៍្សែដំល្អិចាករ់ចួ

អ្ននកនះងង្រីតូិវីដាកដំំ់ំ�ំ�មង៉តិច៍នំនួ ៦ជួំរ 
ខ្សែដំល្អិនះងដាករ់ៀ�ន�ប�ព�រៀល្អិ�៖ រៀ�ន�ចរំៀហ័ៀង
ព�រ និងថ្នាន ល្អិបណំី�រៀ�ចកំណីាំល្អិ។ 
�ូមកតិ�់មាគ ល់្អិថ្នាថ្នាន ល្អិ�ំ�បប់ណំី�
�ុ��ងរៀ�ន��ងខាង  រៀន�ទំីកកខ្សែនុង
�ង្រីមាបង់្រីចកចូល្អិរៀពល្អិខ្សែដំល្អិទាវ រនះង
រៀប�ក។

រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង ់ ៩



�មាា រ��ង្រីមាបថ់្នាន ល្អិបណំី��មាា រ��ង្រីមាបថ់្នាន ល្អិបណំី�

ថ្នាន ល្អិ អាចរៀ�វ�ព��ំភារ�រៀ�ែងៗ ដូំច�
រៀ�� បញ�ែ�  ឬកង្រីមាល្អិបុា�ិិក។ អ្នវ�
ខ្សែដំល្អិ�ំខានរ់ៀនា��ឺថ្នាពួកវាមាន
ភាពរ ះងមា ំ�បរៀ�ម� និងអាចទីបទ់ីល់្អិ
នះងទីមងនរ់ប�់ង្រីកួ� �ាច ់និងទីះក
ង្រីពមទាងំ�ំរៀណ� ម និង��តំិណា ភាព
�័�់រៀ�កនំងរៀ�ងបាន�ងខ្សែដំរ។

�មាា រ��ង្រីមាបរ់ៀ�ន��ងខាង�មាា រ��ង្រីមាបរ់ៀ�ន��ងខាង

កីាររៀ���ំ�បរ់ៀ�ន� នះងមានទីះកធុាក់
មករៀល្អិ��និចច។ រៀដំ�មី�ឱ្យយវារៀង្រីប�បាន 
យូរ វាង្រីតិូវីរំរំៀដាយបុា�ិិក។ 

១០ រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង់

ការលាបថ្នាន រំៀ��ការលាបថ្នាន រំៀ��

រៀដំ�មី�រៀ�វ�ឱ្យយកីាបនិ�មានភាព�នន់ះង
�ំរៀណ� ម�័�់ ពួកវាង្រីតូិវីខ្សែតិបានលាប
រៀដាយថ្នាន ។ំ ថ្នាន ជំំយួការ�រពកួវាព�ការ
ពំក�ំយ ឬង្រីតូិវីបានវាយង្រីបហាររៀដាយ
�តិវករៀណីៀរ។ អ្ននក�ួរខ្សែតិរៀង្រីប�រៀង្រីបង 
នងិថ្នាន លំាបខ្សែដំល្អិ�នន់ះងកំរៀ�។ រៀន�
អាចង្រីតិូវីបានលាយបញ្ចចូ ល្អិ�ន �មយួ
ថ្នាន លំាប រៀ�តាំមការខ្សែណនារំៀ�រៀល្អិ�
កំប៉ំងថ្នាន ។ំ



ង្រី�បដំណីបប់និ�រៀ��ន�មយួៗ�មយួ
បុា�ិិករៀហ័�យរៀង្រីប�ខ្សែដំកកិបរប�់អ្ននក
កិបការ�រវា។

រៀ�ន�ខ្សែដំល្អិមានបុា�ិិករំពំទ័ីធរៀម�ល្អិរៀ�
ដូំចរៀន�។ បនិ�កីារខ្សែវីងៗកំពំង
លាតិ�នធះងរៀ�រៀល្អិ�រនូតិរៀ��
ខ្សែដំល្អិដាកក់ាតិដំំ់ំបុំក�ំ�មង៉តិ។៍
កីារទាងំរៀន�មានភាពរ ះងមា ំ�ងួតិ
ការ�រព�ការពំក�ំយ និងករៀណីៀរ 
រៀហ័�យនិងរៀង្រីប�បានរយ�រៀពល្អិយូរ។

ការ�ង�ំុ់មថ្នាន ល្អិបណំី�រៀ�ការ�ង�ំុ់មថ្នាន ល្អិបណំី�រៀ�
កណីាំល្អិកណីាំល្អិ

ថ្នាន ល្អិបណំី�រៀ�កណីាំល្អិ នះង�ំិក
ង្រីកួ� ទីះក និង�ាចរ់ៀ��ម រៀដំ�មី�
ឱ្យយកំណាំតិរ់ៀដំ�មដំំឡូូងម�ដំំ�រៀចញមក
ដូំរៀចន�វាង្រីតូិវីការ�ំុមរ ះងមា ំនិង
រៀង្រី�។ វានះងង្រីតូិវីបានរៀ�វ�ព�រៀ��
លាបថ្នាន  ំដំំរៀដាយខ្សែដំករៀ�ល្អិខ្សែដំល្អិ
ការ�រ�ំវីតិែិភាព�មយួ�ន ។

រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង ់ ១១



ការតិរៀមុ�ងថ្នាន ល្អិបណំី�រៀ�ការតិរៀមុ�ងថ្នាន ល្អិបណំី�រៀ�
កណីាំល្អិកណីាំល្អិ

�ំ�ល់្អិ�ំ�ល់្អិ៖ រៀយ�ងចងរ់ៀអាយទីះកខ្សែដំល្អិ
រៀល្អិ��ហូ័ររៀ�ចំងមាខ ងនៃនថ្នាន ល្អិបណំី�
ខ្សែដំល្អិរៀយ�ងអាចបញ្ចចូ ល្អិរនធបងាូររៀដំ�មី�
ឱ្យយទីះកហូ័ររៀចញបាន។ រៀដំ�មី�រៀ�វ�
ដូំចរៀន� �ូមរៀង្រីប�កង្រីមតិិមយួ រៀហ័�យ
ង្រីតិូវីង្រីបាកដំថ្នាចំងមាខ ងនៃនថ្នាន ល្អិបណំី�ង្រីតិូវីង្រីបាកដំថ្នាចំងមាខ ងនៃនថ្នាន ល្អិបណំី�
មានកម័�់យ៉៉ាងតិិច ១០�.ម �័�់មានកម័�់យ៉៉ាងតិិច ១០�.ម �័�់
�ងចំងថ្នាន ល្អិមាខ ងរៀទីៀតិ។�ងចំងថ្នាន ល្អិមាខ ងរៀទីៀតិ។ �ូមយក
ង្រីកួ� និងដំ��ុ�ខ្សែដំល្អិរៀ�ព�រៀង្រីកាមបុំក
�ំ�មង៉តិរ៍ៀចញរៀ�ខ្សែ�នកខាងចំងមាខ ង។
ង្រីប�ិនរៀប�មនិង្រីតិូវីបានរៀ�វ�ដូំចរៀន�រៀទី
រៀយ�ងង្រីបថំយនះងមានថុំកទីះកដំក់
រៀ�កនំងតិំបនម់យួ រៀហ័�យមនិង្រីតិូវីបងាូរ
រៀចញរៀទីអាចនាឱំ្យយមានការដំំ�ពពួក
ខ្សែ�ុ  បាករ់ៀតិរ �  និង�ែតិិ ខ្សែដំល្អិអាច
បណីាំល្អិឱ្យយរលួ្អិយ។

១២ រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង់



�ំុមរៀ���ែិតិរៀ�រៀល្អិ�ដំំំបុំក�ំ�មង៉តិ ៍
រៀ�វ�ឱ្យយមានរចនា�ម័ន័ធ�បន់ះង រ ះងមា ំ
រៀង្រីប�ង្រីបា�់បានយូរ និងមនិទាកទ់ាញ        
�តិវករៀណីៀរ។

នៃល្អិល្អិកដាកដំំ់ំបុំក�ំ�មង៉តិ ៍រៀដំ�មី�ឱ្យយ
ថ្នាន ល្អិបណំី��ណូីកបានង្រីតិះមង្រីតូិវី
ល្អិិ។ រៀ�កនំងរូបភាពខាងរៀង្រីកាមដំំំ
បុំក�ំ�មង៉តិង៍្រីតូិវីផុ្ទា�់ទី�បនីិចរៀ�ខ្សែ�នក
ខាងសំីា។

ការរៀរៀបចំថ្នាន ល្អិបណំី�ដាកង់្រី�ួ�ការរៀរៀបចំថ្នាន ល្អិបណំី�ដាកង់្រី�ួ�

រៀដំ�មី�បញ្ចច បថ់្នាន ល្អិបណំី� វាចាបំាច់
ង្រីតូិវីង្រី�បរៀដាយបុា�ិិកមយួ
ង្រី�ទាបរ់ៀទីៀតិ រៀដំ�មី�បរៀងើ�តិបនិប់
ខ្សែដំល្អិមានទីះកដូំច�អាងងូតិទីះក
ឬអាងខ្សែហ័ល្អិទីះក។ រៀន��ួររៀង្រីប�
បុា�ិិកខ្សែតិមយួដំំំខ្សែដំល្អិមនិមានរនធ
រៀ�កនំងរៀនា�។ អ្ននកអាចរៀង្រីប�បុា�ិិក
�ំ�បង់្រី�ិនរៀហុា� ឬង្រីបរៀភទីរ ះងមាំ
រៀ�ែងរៀទីៀតិ ការ�រ�នន់ះងទីះក។

រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង ់ ១៣



ការដាកង់្រី�ួ�ការដាកង់្រី�ួ�

មំនរៀពល្អិដាកង់្រីកួ�រៀ�កនំងថ្នាន ល្អិ
បណំី� �ូមលាង�ំអាតិវា�មយួ
ទីះករៀដំ�មី�យក�តិិក�វករ់ៀចញ។ ដាក់
បរំៀពញង្រី�ួ�ខ្សែ�នកបាតិថ្នាន ល្អិបណំី�
យតឺិៗ នងិរៀដាយង្រីបុងង្រីបយត័ិន។ចរៀនុា�
រវាងង្រីកួ� នះងអ្ននំញ្ជាា តិឱ្យយទីះកហូ័រ
រៀចញរៀដាយរៀ�វ�ឱ្យយង្រីបាកដំថ្នាដំណំាំមំនិ
លិ្អិចទីះក។ �ូមបំរៀពញថ្នាន ល្អិបណំី�
ថនមៗ បនិីចមីងៗ និងរៀ�វ�ឱ្យយង្រីបាកដំ
ថ្នាបុា�ិិកមនិង្រីតូិវីបតិឬ់�ប។់ ថ្នាន ល្អិ
បណំី��ួរខ្សែតិដាករ់ៀ�រៀដាយង្រីក�ួ
ង្រីបខ្សែហ័ល្អិ�កក់ណីាំល្អិ។

១៤ រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង់



ការបខ្សែនែមង្រីទីនាបង់្រីកណាំតិ់ការបខ្សែនែមង្រីទីនាបង់្រីកណាំតិ់
បនិាបព់�រៀ�វ�ឱ្យយង្រីកួ�ង្រីកាល្អិ�បរៀ�ម� នងិ
មានន�វី ៉រូៀ�ម��ន រៀហ័�យ �ូមដាកង់្រីកណាំតិ់
រៀល្អិ�ង្រីកួ�។ ង្រីកណាំតិខ់្សែដំល្អិរៀយ�ងរៀង្រីប�
ង្រីតូិវីបានរៀ�រៀ�ថ្នាង្រីកណាំតិ ់Geotextile 
Fabric ។ វាង្រីតូិវីបានរៀង្រីប��ទូីរៀ�កនំង
ការសាង�ង�ូុ់វីរៀហ័�យអ្ននំញ្ជាា តិឱ្យយទីះក
ឆុ្អឹងកាតិប់ាន ប៉ខំ្សែនីនះងការ�រមនិឱ្យយ�ាច់
ធុាកចូ់ល្អិរៀ�កនំងចរៀនុា�ង្រីកួ�រៀនា�រៀទី។
ល្អិទីធ�ល្អិ�ឺង្រី�ទាប�់ាចខ់ាងរៀល្អិ�ង្រី�ប
ទីះកបានល្អិ។ិ ពណ៌រប�់ង្រីកណាំតិម់និ
�ំខានរ់ៀទី ប៉ខំ្សែនីអ្ននក�លិ្អិតិខ្សែតិងខ្សែតិរៀង្រីប�
ពណ៌រៀដំ�មី�ខ្សែចកថ្នាន ករ់ៀ�ែងៗ�ន ។ �ូម�ួរ
ង្រីកុមហំុ័ន�លិ្អិតិ�ង្រីមាបព់ត័ិម៌ានបខ្សែនែម។

រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង ់ ១៥



ការដាក�់ាច់ការដាក�់ាច់

បរំៀពញខ្សែ�នក�កក់ណីាំល្អិខ្សែដំល្អិ
រៀ��ល់្អិ�មយួ�ាចសិ់ាតិរប�់
អ្ននក។ ង្រីតូិវីង្រីបាកដំថ្នា�ាចង់្រីតូិវីបាន
�យ�បរៀ�ម�រៀហ័�យចូល្អិរៀ�កនំងង្រីជុំង
ប៉ខំ្សែនីមនិចាបំាចដ់ាកវ់ាឱ្យយខ្សែណនរៀទី វា
នះងខ្សែណនតាំមរៀពល្អិរៀវីលា។ អ្ននកអាច
ខ្សែថម�ាចរ់ៀទីៀតិរៀ�រៀពល្អិរៀង្រីកាយរៀប�
ចាបំាច។់ ដូំចង្រីកួ�ខ្សែដំរ ពង្រីងាប�ាច់
ឱ្យយ�ប និងបានរៀ�ម�ល្អិ។ិ

ថ្នាន ល្អិបណំី�ខ្សែដំល្អិរៀ�វ�រចួថ្នាន ល្អិបណំី�ខ្សែដំល្អិរៀ�វ�រចួ

ឥឡូូវីរៀន�រៀយ�ងមានថ្នាន ល្អិបណំី�រ ះងមា ំ
ខ្សែដំល្អិមានង្រី�ទាបបុ់ា�ិិក   ង្រី�ទាប់
ង្រីកួ� ង្រី�ទាបង់្រីកណាំតិ ់និងង្រី�ទាប់
�ាច។់ ថ្នាន ល្អិរៀន�នះង�កខ្សែនុងដំល៏្អិិ
បំ�ំតិ�ំ�បប់ណំី�ពនុកនៃនកំណាំតិ់
រៀដំ�មដំំឡូូងម�។ ឥឡូូវីរៀន�ដំល់្អិរៀពល្អិ
ង្រីតិូវីរៀ�វ��ំុមខាងរៀង្រី�
រៀហ័�យ។

១៦ រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង់



ការរៀ�វ�ង្រី�ះ��ំុមការរៀ�វ�ង្រី�ះ��ំុម

រៀដំ�មី��ង�ំុ់មរៀ�ង ដំំបូងរៀយ�ងរៀង្រីប�
បរៀងាគ ល្អិខ្សែដំករៀដំ�មី�រៀ�វ�ឱ្យយង្រី�ះ�រ ះងមាំ
រៀ�កនំងដំ�។ ដំំបរៀងាគ ល្អិខ្សែដំកចូល្អិរៀ�
កនំងដំ�រៀដាយរៀង្រីប�ញញួរកាល្អិជំរ័ ឬដំំំ
រៀ��។ បរៀងាគ ល្អិខ្សែដំក�ួរខ្សែតិង្រីតិូវីបានរៀ�
វាយរហូ័តិដំល់្អិ�ល់្អិចមាង យង្រីបខ្សែហ័ល្អិ
 ៥០ �ងិ�ខ្សែមង៉្រីតិព�ដំ�។ បំពងទំ់ីរៀយ៉ាជំរ័ 
PVC នះង�កចូល្អិព�រៀល្អិ�ចំងបរៀងាគ ល្អិ
ខ្សែដំក ខ្សែដំល្អិ�ីល់្អិឱ្យយ�ំុមរៀ�ងនូវី�ង
រ ះងមា ំនិង�ន។់

រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង ់ ១៧



ការរៀ�វ�រៀង្រី�ងឆ្អឹិះង�ំុមការរៀ�វ�រៀង្រី�ងឆ្អឹិះង�ំុម
មានង្រីបរៀភទីទំីរៀយ៉ាPVC ទូីរៀ�
ចំនួន២ង្រីបរៀភទី ខ្សែដំល្អិអាចរកបាន
រៀ�តាំមហាងល្អិក�់មាា រ� និង
បរកិាខ រ�ំណងភ់ា�រៀង្រីច�ន។ ង្រីបរៀភទី
ពណ៌រៀល្អិឿងខ្សែដំល្អិ�បំពងជ់ំរ័
រៀ�ី�ងការ�រចរនីអ្ន�គិ�ន� និង
អាចបតិខ់្សែបនបាន និងពណ៌រៀ�ៀវី
�បំពងរ់ៀង្រីសាចង្រី�ពខ្សែដំល្អិង្រីកា�់
�ង រ ះង�ង។ �ង្រីមាបរ់ៀង្រី�ងឆ្អឹិះង
រៀយ�ងង្រីតិូវីការខ្សែ�នកបំពងង់្រីបខ្សែវីង ៦ម
រៀដាយសារវាង្រីតិូវីការបតិខ់្សែបន អ្ននក
�ួរខ្សែតិរៀង្រីប�បំពងអ់ាចបតិខ់្សែបន ការ�រ
អ្ន�គិ�ន�ង្រីបរៀភទីពណ៌រៀល្អិឿង។ ទំីរៀយ៉ា
បំពងរ់ៀន�មានង្រីបខ្សែវីង ៦ម ឬ 
៣ ម។ រៀង្រីប� បំពង ់PVC ៦ ម ឬភាា ប់
បំពង ់PVC ខ្សែដំល្អិមានង្រីបខ្សែវីង
៣ម ព�ររៀដំ�មភាា ប�់ន  រៀហ័�យរំញចំង
បំពងជ់ំរ័ PVC រៀល្អិ�បរៀងាគ ល្អិខ្សែដំក
បរៀងើ�តិ�ងមូល្អិ�មម�តិិ វានះងដាក់
ចូល្អិរៀដាយ�ុួនឯងរៀដាយមនិង្រីតិូវីការ
�នុាក ់ឬកាវីបិទីរវាងរៀលាហ័�និង
បុា�ិិក រៀឡូ�យ (កាវីបិទី រវាងរប�់
ង្រីបរៀភទីរៀ�ែង�ន  �ញះកញាបម់និ
�បល់្អិិរៀទី)។

ការធានារៀង្រី�ងឆ្អឹិះងការធានារៀង្រី�ងឆ្អឹិះង
រៀង្រីប�ទំីរៀយ៉ាជំរ័PVC ដាកត់ាំមបរៀណីាំយ
រៀដំ�មី�ភាា ប�់នូទាងំអ្ន�់�មយួ�ន ។ អ្ននក
អាចរៀង្រីប�បពំងជ់ំរ័ការ�រអ្ន�គ�ិន�
ពណ៌រៀល្អិឿងឬ ទំីរៀយ៉ាជំរ័PVC
រៀង្រីសាចង្រី�ពពណ៌រៀ�ៀវី។ PVC 
រៀង្រីសាចង្រី�ពពណ៌រៀ�ៀវី �ឺរ ះង�ង ខ្សែតិ
ក�៏ងន�់ងរៀហ័�យនៃថុ�ងបនិីចខ្សែដំរ។
�រំបរៀ�បពំងទំ់ីរៀយ៉ាទាងំរៀន� មាន
ចនំនួ១៧រៀដំ�ម ខ្សែដំល្អិមាន៧រៀដំ�ម រៀ�
ខ្សែ�នកខាងរៀល្អិ� នងិ៥រៀដំ�ម រៀ�មាខ ងៗ រមួ
ទាងំដាកម់យួរៀដំ�មរៀ�តាំមបរៀណីាំយដំ�
រៀ�មាខ ងៗនៃនរៀ�ង។ រៀង្រីប�ខ្សែ�ែរ ៉តូិបុា�ិិក
ចនំនួ ២ ខ្សែដំល្អិមាន�ងអ្នកែរ X ចងរៀដំ�មី�
ការ�របំពង�់មយួ�ន  រៀ�ង្រី�បក់ខ្សែនុង
ខ្សែដំល្អិ បំពងP់VC ឆុ្អឹងកាតិ�់ន ។

១៨ រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង់



�ំុមខ្សែដំល្អិដំំរៀឡូ�ងរចួរៀម�ល្អិរៀ�ដូំចរៀន�
(ចូល្អិរៀម�ល្អិ�ំនូរបរៀចចករៀទី�រៀ�
ចំងបញ្ចច បន់ៃនរៀ�ៀវីរៀ�) 
�ូមកតិ�់មាគ ល់្អិខ្សែកង PVC  រៀ�
ចំងបំពងទំ់ីរៀយ៉ារៀដំ�មី�រកាវាឱ្យយ
រៀ�នះង១កខ្សែនុង។

ការបិទីខាងចំងនៃនរៀ�ងការបិទីខាងចំងនៃនរៀ�ង

រៀដាយរៀង្រីប�បរៀងាគ ល្អិខ្សែដំក និងទំីរៀយ៉ា
PVC  ង្រីតិងប់ខ្សែនែមរៀទីៀតិ បរៀងើ�តិ
�ំុមទាវ ររៀ�ខាងចំង�ង្រីមាបចូ់ល្អិ
ដំរំៀណ� រការ។ រៀង្រីប�បរៀងាគ ល្អិខ្សែដំក
ចនំនួ២ �ង្រីមាបខ់្សែ�នកមាខ ងនៃន�ំុមទាវ រ
រៀហ័�យភាា បរ់ៀង្រី�ងខ្សែដំករៀ�នះងបំពង់
រៀ�ចរំៀហ័ៀងរៀដាយរៀង្រីប�តិណំរ ភាា ប់
អ្នកែរ T និងខ្សែកង។

រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង ់ ១៩



ការង្រី�បរៀ�ងរៀដាយបុា�ិិកការង្រី�បរៀ�ងរៀដាយបុា�ិិក
រៀដាយសារង្រីព�អាទីិតិយរៀ�វ�ឱ្យយបុា�ិិក
�មមតាំកុាយរៀ���ំយង្រី�ួយ
�ង្រីមាបខ់្សែ�នកខាងរៀង្រី�ទាងំអ្ន�់នៃន
រៀ�ងរៀយ�ងរៀង្រីប�បុា�ិិកខ្សែដំល្អិ�នន់ះង
ការំ�ម�យូវី � ខ្សែដំល្អិង្រីតូិវីបានរចនារៀឡូ�ង
�ង្រីមាបក់ារសាង�ងង់្រី�ិនរៀហុា�។
ទាញបនិ�បុា�ិិកដាករ់ៀល្អិ�រៀង្រី�ង
នៃនរៀ�ងទាងំមូល្អិរៀដាយទំីកឱ្យយ�ល់្អិ
ង្រីបខ្សែវីងបុា�ិិក�ុ�រៀ�មាខ ងៗនៃនរៀ�ង
រៀហ័�យចូកង្រីកួ�ង្រី�បព�រៀល្អិ�បុា�ិិក
រៀដំ�មី�ទីបវ់ា។

ទាវ រអាចរៀ�វ�ព��ំុម ទំីរៀយ៉ាPVC ឬ
អាលំ្អិយម�ញូ៉ម។ អ្ននកអាចរៀង្រីប��ំុមទាវ រ
ខ្សែដំល្អិ�លិ្អិតិរចួឬរៀ�វ�រៀដាយ�ួុនឯង
ព�បនិ�អាលំ្អិយម�ញូ៉ម។ បនិាបព់�
រៀ�វ��ងរូវីរៀហ័�យ�ូមង្រី�បទាវ រៀដាយ
�ំណាំញ់ល្អិរិៀហ័�យធានាថ្នាវា�បន់ះង
�ំុមជំំំវីញិ។ រៀន�នះង អ្ននំញ្ជាា តិឱ្យយ
មាន�យល់្អិរៀចញចូល្អិ�ុ��ណ�រៀពល្អិ
ការ�រ�តិវល្អិិិតិឱ្យយរៀ�ខាងរៀង្រី�។
វា��ំនតិិល្អិកិនំងការបខ្សែនែមនៃដំទាញ
ទាវ រ និងង្រីតិរៀចៀកទាវ  ឬខ្សែ�ែរ ះងមារំៀដំ�មី�
ភាា បវ់ារៀ�នះង�ំុមទាវ រ។ រំយ�ខ្សែដំល្អិ
ចមុងជំំងដឺំឡូំូងម�មយួចនំនួ មានទំីហ័ំ
តូិច (<1mm) ដូំរៀចន��ំណាំញ់ង្រីតូិវីខ្សែតិ
មានរនធល្អិិិតិល្អិ។ិ

២០ រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង់



រចនា�ម័ន័ធនៃនរៀ�ងខ្សែដំល្អិបានរចនា�ម័ន័ធនៃនរៀ�ងខ្សែដំល្អិបាន
បញ្ចចប់បញ្ចចប់
រចនា�ម័ន័ធខ្សែដំល្អិបានបញ្ចច ប ់មាន
កខ្សែនុង�ង្រីមាបក់ារបណំី�ពនុកនៃន
កំណាំតិរ់ៀដំ�មដំំឡូូងម�រៀ�រៀល្អិ��ាច់
រកាកូនកាតិ ់បណំី�រៀ�រៀល្អិ�រៀ�ន�
ចំរៀហ័ៀង�ងខាង និងអាចការ�រ
�តិវល្អិិិតិ និងជំំងឺព�ខាងរៀង្រី�។
រៀ�ងពង្រីង�កពូជំខ្សែដំល្អិបានសាង�ង់
ង្រីតិះមង្រីតិូវី អាចមានអាយំកាល្អិ�
រៀង្រីច�នឆាន  ំរៀទា�ប���ែិតិរៀ�រៀង្រីកាម
អាកា�ធាតំិង្រីតិូពិកដំអ៏ាង្រីកក់
ករ៏ៀដាយ។

ង្រីកួ�នះងមានទីមងនរ់ៀល្អិ�បុា�ិិកខ្សែដំល្អិ
�ីល់្អិឱ្យយវានូវីភាពតិះងរៀ�រៀល្អិ��ំុមរៀ�ង
និងអ្ននំញ្ជាា តិឱ្យយអ្ននករកាតិំណរភាា ប់
ល្អិិព�ខាងរៀង្រី�រៀដាយមនិចាបំាចក់ាតិ់
ឬបិទីបុា�ិិក(ខ្សែដំល្អិរៀ�វ�ឱ្យយវារៀ�ាយ)។ 
ង្រីតូិវីង្រីបាកដំថ្នាង្រី�បដំណីបខ់្សែ�មជំំំវីញិ
�ំុមទាវ ររៀដាយមនិទំីកឱ្យយមានរនធ
រៀឡូ�យ។

រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង ់ ២១



២២ រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង់



ការរៀង្រីសាចង្រី�ពការរៀង្រីសាចង្រី�ព
  
ទីះកមានសារ��ំខាន�់ង្រីមាបរ់កា�ាច់
ឱ្យយមាន�ំរៀណ� ម និង�ង្រីមាបរ់កា
�ំរៀណ� ម�យល់្អិ�័�់រៀ�កនំងរៀ�ង។ រៀដំ�មី�
រកា�ំរៀណ� មអាកា� ឧបករណ៍បាញ់
ចំហាយទីះក ឬឧបករណ៍បាញ់សាចទីះក
ខាន តិតូិច�ួរង្រីតិូវីរៀង្រីប� (មនិខ្សែមនឧបករណ៍      
តិំណកទ់ីះករៀទី )។ ការរៀរៀបចំពិតិង្រីបាកដំ
នៃនឧបករណ៍បាញ់ទីះក វាអាង្រី�័យរៀល្អិ�
ការកំណតិរ់ប�់អ្ននក - ល្អិទីធភាពទីទីួល្អិ
បានការ�គតិ�់គងទ់ីះក �ម័ា�ទីះក និង
កតីាំរៀ�ែងៗរៀទីៀតិ។ វាមានសារ��ំខាន់
ណាំ�់កនំងការរៀង្រីប�ទីះកសិាតិរៀដំ�មី�រៀចៀ�
វាងការឆ្អឹុងរៀមរៀ��រៀល្អិ�ថ្នាន ល្អិបណំី�
�មយួបាករ់ៀតិរ � ឬខ្សែ�ុ។ រៀ�រៀពល្អិខ្សែដំល្អិ
ង្រីបភពទីះកសិាតិមនិមានង្រី�បង់្រី�ន ់វា
អាចចាបំាចក់នំងការពិចារណាំរៀង្រីប�ង្រីបា�់
ង្រីបពន័ធបូម និងតិង្រីមងរៀង្រីចា�ទីះក រៀដំ�មី�
រៀង្រីសាចង្រី�ព�មយួទីះកសិាតិ។
រៀយ�ងបានរករៀ��ញការរៀរៀបចំខ្សែដំល្អិ
បងាា ញថ្នាដំំរៀណ� រការល្អិិ-បំពងរ់ៀង្រីសាច
ង្រី�ពខ្សែដំល្អិមានឧបករណ៍សាចទីះកមយួជំរួ
(one row of sprinklers)រៀល្អិ�ថ្នាន ល្អិបណំី�
នងិរៀល្អិ�រៀ�ន�ចរំៀហ័ៀងន�មយួៗ។ ឧបករណ៍
បាញ់ទីះកង្រីតិូវីបានរៀដាតិចូល្អិកនំងបំពង់
ទំីរៀយ៉ាកនំងចរៀនុា�ចមាង យ ៥០�.ម
បនិាបម់កង្រីតិូវីបានភាា បរ់ៀ�នះង�និ�
បិទី     រៀ�ព�ខាងរៀល្អិ�ទាវ ររៀដំ�មី�អ្ននំញ្ជាា តិឱ្យយ
ឧបករណ៍បាញ់ទីះក បិទី ឬរៀប�ករៀដាយ
នៃដំ។

ការង្រី�បង់្រី�ងការរៀង្រីសាចង្រី�ពការង្រី�បង់្រី�ងការរៀង្រីសាចង្រី�ព
ឧបករណ៍សាចទីះកអាចដំំរៀណ� រការរៀដាយ
�វ័យង្រីបវីតិីិ រៀដាយរៀង្រីប�ង្រីបអ្នបក់មមវី�ិ�កំណតិ់
រៀម៉ាង ខ្សែដំល្អិបានភាា បរ់ៀ�នះង�និ�បិទី
រៀប�ក ឬង្រីបដាបប់ូមទីះកឬអាចរៀប�ក និងបិទី
រៀដាយនៃដំ។ ហាង�គតិ�់គង�ំ់ភារ�ក�ិកមម
�រៀង្រីច�នល្អិកង់្រីបពន័ធង្រី�បង់្រី�ងង្រីតិួតិពិនិតិយ
ឧបករណ៍បាញ់ទីះក។ការរៀង្រីសាចទីះក
រៀដាយនៃដំរៀដាយរៀង្រីប�ទំីរៀយ៉ា អាចរៀ�វ�បាន
មំនរៀពល្អិមានឧបករណ៍បាញ់ទីះក ប៉ំខ្សែនី
វី�ិ�រៀន�ង្រីបខ្សែហ័ល្អិ�មនិអាចរកា�ំរៀណ� ម
កនំង�យល់្អិបានយ៉៉ាងមានង្រីប�ិទីធភាព
រៀទីដូំរៀចន�ឧបករណ៍បាញ់សាចទីះក�ឺ�
ដំំរៀណាំ�ង្រីសាយដំល៏្អិិបំ�ំតិ ។

ការង្រី�បង់្រី�ងង្រីបពន័ធរៀ�ងការង្រី�បង់្រី�ងង្រីបពន័ធរៀ�ង
ការង្រី�បង់្រី�ងរៀ�ងពង្រីង�កពូជំរៀដំ�មី��លិ្អិតិ
កូនដំំឡូូងម� នះងង្រីតូិវីរៀរៀប�បរ់ៀ�កនំង
រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនាបំនិាប ់ខ្សែដំល្អិមាន
ចំណងរៀជំ�ងថ្នា“ ង្រី�បង់្រី�ងរៀ�ងពង្រីង�ក
រៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានរៀល្អិឿន” ។

រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង ់ ២៣
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�ំនូរបរៀចចករៀទី��ំនូរបរៀចចករៀទី�

ង្រី�ះ�នៃនរៀ�ង និងបុំកដំំំ�ំ�មង៉តិ៍

២៤ រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង់
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90 cm
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�ំនូរបរៀចចករៀទី��ំនូរបរៀចចករៀទី�

រៀ�ន� និងថ្នាន ល្អិបណំី�កនំងរៀ�ង

រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង ់ ២៥
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Gravel

�ំនូរបរៀចចករៀទី��ំនូរបរៀចចករៀទី�

�ំុមរៀ�ង

២៦ រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង់
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Gravel

�ំនូរបរៀចចករៀទី��ំនូរបរៀចចករៀទី�

�ំុមរៀ�ង និងថ្នាន ល្អិបណំី�

រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង ់ ២៧



90 cm

40
cm

40 
cm

Cinder block 
Wood baton

Wood baton

Wood board

Wood board

�ំនូរបរៀចចករៀទី��ំនូរបរៀចចករៀទី�

រៀ�ន� ចំរៀហ័ៀង

២៨ រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង់



40
cm

40 
c m

Cinder block 

Wood baton

Wood baton

Wood baton

Wood board

Boards 
wrapped in 

plastic

Crossection through
grow bed 

Second layer 
of plastic

Gravel

Wood boards

Geotextile 

Sand

90 cm

�ំនូរបរៀចចករៀទី��ំនូរបរៀចចករៀទី�

ថ្នាន ល្អិបណំី�

រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង ់         ២៩



CIAT Asia cassava YouTube channel: check here for all videos and languages.

ង្រីបភពវី �រៀដំអ្នូង្រីបភពវី �រៀដំអ្នូ

វី �រៀដំអូ្នភា�រៀង្រីច�នមានរៀង្រីច�នភាសា �ូមរៀ�ើន QR កូដំ �មយួការៀម�៉ ឬកមមវី�ិ� Scanner App រៀដាយរៀង្រីប�សាម តិហ័វូន
ឬរៀថរៀបុតិ រៀដំ�មី�រៀម�ល្អិវី �រៀដំអូ្ន និងខ្សែ�វងយល់្អិបខ្សែនែម។

៣០ រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័�រៀ�ង�ង្រីមាបព់ង្រីង�ករៀដំ�មពូជំដំំឡូូងម�ឱ្យយបានឆាបរ់ហ័័� រៀ�ៀវីរៀ�ខ្សែណនា�ំី�ព�ការសាង�ង់






