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1. ទឹរសព្កាម្េ ី

្បភ្ពេឹកស្កាមេី ជា្បភ្ពេឹកសាបធាំជាងសគរបស់ភ្ពណផនេី ណេលបររិែរបស់វារនរ្ូត
េល់សៅ ៩៧% ននបររិែេឹកសាបទាំងអស់របស់ណផនេី (សលីកណលងណត្បភ្ពេឹកកក និងេឹកសៅ
តាំបន់ប៉ាូល)។ ្បភ្ពេឹកស្កាមេី្តូវបនយកមកស្បី្បស់កនុងណផនកជាស្ចីន។ ភាគស្ចីន វា្តូវបនយក
មកស្បីស្រប់ផឹក ឬការស្បី្បស់្បចាាំនែៃរបស់មនុសស។ ស្ៅពីសនោះ វាក៏្តូវបនស្បីស្ចីនកនុងវសិ័
យកសិកមា/ស្សាច្សព ផលិតកមាអាហារ និងឧសា្កមា ជាសេីម។ សលសីពីសនោះសៅសេៀត វាក៏អាចជា
្បភ្ពេឹករបស់េឹកសលីេីផងណេរ ណេលការផគត់ផគង់្ប្ពឹតតសៅជាអចិនហ្វនតយ ៍ ឬតមរេូវកាលសដាយ
អា្ស័យតមភាពខុសាន រវាងរយៈកមពស់នីវ ៉ាូេឹកស្កាមេី និងេឹកសលីេី។ 

េឹកស្កាមេី គឺជាេឹកណេលរនសៅកនុងេី ណេលេិននផលរបស់វាអាចទញយកមកស្បី្បស់បន។ 
េឹកណេលរនសៅស្កាមនផាេីទាំងអស់ មិន្តូវបនចាត់េុកថាជាេឹកស្កាមេីសនោះសេ។ េឹកសៅស្កាមនផា
េី គឺសថិតសៅកនុងពីរតាំបន់៖ តាំបន់្សទប់េីមិនណអាតេឹក (Vadose Zone) និងតាំបន់្សទប់េីណអាតេឹក 
(Phreactic Zone)។ េឹកស្កាមេី គឺជាេឹកណេលសថិតសៅកនុងតាំបន់្សទប់េីណអាតេឹក (Phreactic Zone)។ 
ក្មិតនីវ ៉ាូេឹកស្កាមេី (Water Table) គឺជាណខសខ័ែឌ ណចករវាងពីរតាំបន់សនោះ សដាយតាំបន់្សទប់េី
ណអាតេឹក គឺជាតាំបន់ណេលសថិតស្កាមក្មិតនីវ ៉ាូេឹកសនោះ។ េឹកណេលរនសៅកនុងតាំបន់្សទប់េីមិន
ណអាតេឹក មិនអាចទញយកមកស្បី្បស់បនសេ ពីស្ពាោះ វាសថិតសៅជាសាំសែីមកនុងេី។ ប៉ាុណនត វាបនបស្មី
េល់ណផនកកសិកមា តមរយៈការ្សូបរបស់ឫស ននរុកខជាតិ។ ផាុយសៅវញិ េឹកកនុងតាំបន់្សទប់េីណអាតេឹក 
ណេលជាេឹកស្កាមេី គឺជាេឹកណេលអាចទញយកមកស្បី្បស់សៅតមត្មូវការសផសងៗបន។ 

 េឹកស្កាមេី រនេ្មង់ជាបីសណាា នគឺ៖ លាា ងេឹកសបីក (Unconfined Aquifer) លាា ងេឹកបិេ 
(Confined Aquifer) និង Perched Aquifer (រូបភាពេី 1)។  

• លាា ងេឹកសបីក (Unconfined Aquifer) គឺជា្សទប់ណខសេឹកស្កាមេី ណេលនផាខាង
សលី នន្សទប់ជាប់ជាមួយតាំបន់្សទប់េីមិនណអាតេឹក (Vadose Zone) ឬជា្បសភ្េ
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្សទប់េីងាយ្ជាបេឹក។ េូសចនោះ ្ សទប់េឹក Unconfined Aquifer សនោះ គឺជា្សទប់
េឹកណេលរងសរព ធបរយិកាសណេលសធរីឲ្យក្មិតនីវ ៉ាូេឹកស្កាមេី គឺជានផាខាងសលីនន
្សទប់ណខសេឹកសនោះ។ ក្មិតនីវ ៉ាូេឹកសនោះអាចណ្ប្បួលស ងីចុោះ ស្កាមឥេធិពល នន្បភ្ព
េឹកខាងស្ៅ ឬតមរ្របេឹកពីនផាេីខាងសលី។ 

• លាា ងេឹកបិេ (Confined Aquifer) គឺជា្សទប់ណខសេឹក ណេលេ្មង់របស់វា្តូវបន
ខ័ែឌ សដាយ្សទប់េី/ែាមិន្ជាបេឹក ឬ្ជាបេឹកតិចតួច។ ្សទប់សនោះមិនេេួល
រងសរព ធបរយិកាសសនោះសេ ប៉ាុណនត វាជា្សទប់េឹកណេលរនសរព ធ។ េូសចនោះ ក្មិតនី
វ ៉ាូេឹកស្កាមេីរបស់វាណតងណតខពស់ជាងនផាេឹកខាងសលីរបស់្សទប់ណខសេឹកសនោះជានិចេ។ 
កនុងករែីខលោះ នីវ ៉ាូេឹកសនោះខពស់ជាងនផាេីផងណេរ (ឧទ្រែ៍៖ តាំបន់មួយចាំនួនកនុងសខតត
កាំពង់ធាំ រនេូចជា ្សុកសសាា ងជាសេីម)។ ្សទប់ណខសេឹកសនោះ មិន្តូវបនបាំសពញេឹក
តមការរ្របពីនផាេីខាងសលីសនោះសេ។  

• Perched Aquifer គឺជាកូនអាងេឹកកនុងេី ណេលាា ន្បភ្ពេឹកសម ឬណខសេឹកស្រប់
ផគត់ផគង់វាសនោះសេ ស្យី្សទប់បតរបស់អាងជា្សទប់េីមិន្ជាបេឹក។ េឹកណេល
រនសៅកនុងអាងស្ចីនេេួលបនតមរយៈការ្ជាបពីេឹកសភ្លៀងណេល្ូរសលីេីប៉ាុសណាណ ោះ។ 
វាអាចសកីតរនស ងីណតកនុងតាំបន់្សទប់េីមិនណអាតេឹក (Vadose Zone) ប៉ាុសណាណ ោះ។ 
ជាក់ណសតង Perched Aquifer រនសណាា ន្បហាក់្បណ្លសៅនឹងសណាា ន 
Unconfined Aquifer ្ាន់ណតវារនបររិែេឹកតិចតួចស្រប់ផគត់ផគង់។ 

 
 

រូបភាពេី 1៖ េ្មងស់ណាា នេឹកស្កាមេី 
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2. ការសាងសង់អែតូ ងែួង 

2.1. លកខខែឌ បសចេកសេសកនុងការស្រីសសរសីេីតាំងអែតូ ង 

▪ លកខខែឌ ភូ្គពភសាហ្វសត 

ជាេូសៅ ្កសួងអភិ្វឌ្ឍន៍រនបេ ឬមនាីរអភិ្វឌ្ឍន៍រនបេសខតតណតងណតរនកាំែត់្តឯកសារ
អែតូ ងថាន ក់ជាតិ ស្រប់ភូ្មិ-ឃុាំ ណេលអែតូ ងេឹកបនសាងសង់។ ្បសិនសបី កាំែត់្តឯកសារ
អែតូ ងថាន ក់ជាតិ មិនរនស្រប់ភូ្មិណាមួយសនោះ ការចុោះសធរីការអសងកតេ៏សាមញ្ញមួយ្តវូណតសធរីស ងី 
សេីមបសីិកាពី្បភ្ពេឹក ណេលរន្សាប់សៅកនុងភូ្មិសនោះ។ 

▪ េីតាំងសុវតថិភាព 

អែតូ ងខួង ្តូវណតសាងសង់ឲ្យឆ្ៃ យពី្បភ្ពបាំពុល េូចជា៖ បងគន់ កណនលង/អាងសតុកលាមក ឬេី
តាំងណេលអាចបងកេល់ការចមលងសោគ/បាំពុល។ គរល តសុវតថិភាពសនោះ ្តូវណតរនយ៉ា ងតិចបាំផុត 40 ម ពី
បងគន់។ ប៉ាុណនត គរល តសនោះអាចណ្ប្បួលសលីសសនោះ អា្ស័យសៅតម្បសភ្េ នន្បភ្ពបាំពុល ណេលអាច
រនវសិាលភាពបាំពុលខាល ាំងសលីេឹកស្កាមេី។ 

2.2. ការសរៀបចាំមុនការខួងអែតូ ង 

ការសរៀបចាំជាមុនរនសារៈសាំខាន់ណាស់ សេីមបសីធរីឲ្យការខួងអែតូ ងអាច្ប្ពឹតតសៅសដាយរលូន។ 
ការសរៀបចាំជាមុនរមួរន៖  

o េីតាំងណេល្តូវខួង និងផលូវចូលសៅកាន់កណនលងខួង៖ កាំែត់ណេនេីតាំងការងារ សដាយ
្តូវរនដាក់បសងាគ ល និងណខសព័េធរុាំវញិ និងសញ្ញញ ឲ្យេឹងថាជាការដាា នកាំពុងសាងសង់។ 

o េីតាំងេីរ្មក និងឃ្ល ាំងស្រប់សតុកេុកសរភ រសផសងៗ សេីមបកុីាំឲ្យប៉ាោះពាល់េល់បរសិាថ ន 
និងអាចបងកឲ្យរនការបាំពុលេល់េឹកកនុងអែតូ ងខួង។ 

o រ៉ា សុីនខួង ស្គឿងច្ក និងឧបករែ៍ ឬសរភ រសផសងៗស្រប់ខួង៖ ណេលរមួរន េង-
កាលខួង េីឥេាលុញ ឬ Bentonite រ៉ា សុីនបូមភ្ក់ រ៉ា សុីនសភ្លីង រ៉ា សុីនបញ់ខយល់ 
និងសរភ រ និងឧបករែ៍សធរីសតសតធារេឹកបូម ជាសេីម។ សរភ រ និងឧបករែ៍ខួងសនោះ គឺ
្តូវណតសរៀបចាំសដាយត្មូវស្រប់្គប់លកខែៈភូ្គពភសាហ្វសត ទាំងការខួងកនុងេី និងកនុង
ែា សទោះបីជារនកាំែត់្តអែតូ ងថាន ក់ជាតិស្យីក៏សដាយ។ រូបភាពេី 2 បងាា ញពីរូប
ភាពរ៉ា សុីនខួងអែតូ ងេឹកណេលវាអាចបាំពាកជ់ាមួយឡានផងណេរ និង រូបភាពេី 3 
បងាា ញពីរូបភាពេង និងកាលខួង។ 

o េឹកស្រប់ការខួង និងការផលុ ាំអែតូ ងខួង៖ េឹកណេល្តូវយកមកស្បី្តូវណតសាា តលា 
o សារធាតុរាំនួយៗេល់ការខួង៖ សារធាតុរាំនួយទាំងសនោះ្តូវជាសារធាតុណេលមិនប៉ាោះ
ពាល់េល់គុែភាពេឹក (្តូវរនការបញ្ញជ ក់ចាស់លាស់ពីសោងច្កផលិត)  
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o  សរភ រ និងឧបករែ៍ស្រប់យក និងរកាសាំណាកេី និងេឹក  
o បាំពង់យកេឹកណេលរមួរន បាំពង់ចស្រោះ បាំពង់លាត និងបាំពង់ការពារេីបក់ ្គប់េាំ្ាំ 
o ខាច់ចស្រោះ សុីម៉ាង់ត៍  
o ឯកសារស្រប់កត់្តសផសងៗ 

  

រូបភាពេី 2៖ រ៉ា សុីនខួងអែតូ ង 

  

  

រូបភាពេី 3៖ េង និងកាលខួងអែតូ ង 
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2.3. វធីិសាហ្វសត និងរសបៀប ននការខួងអែតូ ង 

ជារមួ ការខួងអែតូ ង ណតងណត្ប្ពឹតតសៅកនុងលកខខែឌ ភូ្គពភសាហ្វសតជា្សទប់េី និងជា្សទប់
ែា ណេលត្មូវឲ្យការខួង្តូវណតស្បីវធីិសាហ្វសតសផសងាន  និងរសបៀបខួងសផសងាន ។ 

វធីិសាហ្វសតកនុងការខួងអែតូ ងណេលកាំពុងសពញនិយមកនុងការស្បី្បស់បាំផុតកនុងសពលបចេុបបនន
រនពីររសបៀបគឺ៖ ការខួងសដាយវធីិបងរិលស្បីេឹក និងការខួងសដាយវធីិបុកស្បីខយល់ ។ 

• ការខួងសដាយវធីិបងរិលស្បីេឹក ្តូវបនស្បី្បស់ស្ចីនសៅតាំបន់សិលាកាំសេចកាំែ
ណេលេីមិនរនសភាពហាប់ណែន។ លាយេឹកលាយជាមួយេីឥេា ្តូវបនស្បីជាអងគ
ធាតុោវស្រប់ជារាំនួយេល់ការខួង និងស្រប់នាំយកសាំណាកេីមកសលីនផាេីវញិ
ផងណេរ។ សគអាចស្បី Bentonite រាំនួសឲ្យេីឥេាបន។ មុខងារសាំខាន់  ៗននលាយភ្ក់គឺ៖ 

o សេីមបនីាំយកកាំសេចេីខួងពីបតរនធខួងមកនផាេីខាងសលី 
o សេីមបី្ េ និងរកាលាំនឹងរញ្ញជ ាំងរនធខួងកុាំឲ្យបក់ 
o សេីមបបិីេរញ្ញជ ាំងរនធខួងកុាំឲ្យបត់បង់លាយភ្ក់ស្ចីន 
o សេីមបសីធរីឲ្យ្ តជាក់ និងជាស្បងរ ាំអិលេល់េងខួង កាលខួង រ៉ា សុីនបូមភ្ក់ជាសេីម 
o សេីមបសីធរីឲ្យកាំសេចេីខួងអាចណញកសចញពីលាយភ្ក់សៅនផាេីខាងសលី  

• ការខួងសដាយវធីិបុកស្បីខយល់ ្តូវបនស្បី្បស់ស្ចីនសៅតាំបន់ែា ឬេីរងឹខាល ាំង។ 
លកខែៈននការខួង គឺកនុងខែៈសពលណេលេងខួង្តូវបនបងរិល កាលខួងរន
តួនេីបងរិលខួងផង និងជាញញួរេាំសៅសលី្សទប់ែា ឬេីរងឹផង។ អាំ ុងសពលខួង 
កាំសេចែាខួង ្តូវណតេកសចញជានិចេ េូសចនោះ កាលខួងសៅណតរនសភាពសាា ត ណេលសធរី
ឲ្យការខួងរន្បសិេធភាពខពស់។ សេីមបីអាចនាំយកកាំសេចែាសចញពីរនធខួងបន 
យ៉ា ងសហាចណាស ់សរព ធខយល់្តូវរន ៦៩០ kPa។ ជាេូសៅ ឧបករែ៍ទន់សម័យ
ស្ចីនណតរនសមតថភាពអាចបសញ្េញសរព ធខយល់េល់ ២,៤១៥ kPa និងមួយចាំនួន
សេៀតអាចរ្ូតេល់ ៣,៤៥០ kPa។ 

រសបៀប ននការខួងកនុង្សទប់េី (រូបភាពេី 4) ណចកជាបួនេាំណាក់កាល រមួរន៖ 

o េាំណាកក់ាលេី ១៖ គឺជាេាំណាក់កាល ននការខួងសបីកមុខ និងសេីមបដីាក់បាំពង់ការពារ
េីបក់ (បាំពង់សលង់)។ ជាេូសៅ រស្ៅខួង គួរណតរនរស្ៅពី ៤ ម – ៨ ម. ស្រប់ការ
ដាក់បាំពង់ការពារេីបក់សនោះ។ កាលខួងណេល្តូវស្បី គួរណតរនេាំ្ាំធាំ ណេលេាំ្ាំអបប
បររ គួរណតរនេាំ្ាំ ២៥០ មម.។ េាំ្ាំបាំពង់ការពារេីបក់ ណេល្តូវាន សៅនឹងេាំ្ាំ
កាលខួង្តូវបនបងាា ញសៅកនុង តោងេី 1។ 
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o េាំណាកក់ាលេី ២៖ គឺជាេាំណាក់កាលខួងយកសាំណាកេី និងរក្បភ្ពេឹក។ េូសចនោះ 
េាំណាក់កាលសនោះ គឺ្តូវណតបនតការខួងសៅកនុងេីរ្ូតេល់រស្ៅសាលសៅ ណេលជា
រស្ៅស្រប់យកសាំណាកេី និងេឹក និងកាំែត់្បភ្ពេឹក និងគុែភាពេឹក។ កនុង
េាំណាក់កាលសនោះ បាំពង់ការពារេីបក់ មិន្តូវការសេៀតសនោះសេ។ ប៉ាុណនត កនុងេាំណាក់
កាលសនោះ ការខួង គឺ្តូវណតស្បីបាំពង់តូចណេលរនេាំ្ាំ ១០០ មម ឬ ១២០ មម សេីមបី
ងាយ្សួលកនុងការយកសាំណាកេី និងេឹក។ ជាេូសៅ ្បភ្ពេឹកស្ចីនរនសៅ
រស្ៅ្បរែ ២៥ ម – ៨០ ម ឬអាចសលីសពីសនោះ។ ចាំសពាោះអែតូ ងណេលចាត់េុក
ថារនេឹកសនោះ លុោះ្តណតអែតូ ងសនោះអាចផតល់ធារេឹកបនយ៉ា ងតិច ១ ម3/ម៉ា។  

o េាំណាកក់ាលេី ៣៖ គឺជាេាំណាក់កាលខួងព្ងីករសតត ខួង សេីមបដីាក់បាំពង់យកេឹកពី
្បភ្ពេឹកស្កាមេី។ ជាេូសៅ រសតត ខួងគួរណតព្ងីកឲ្យបនេាំ្ាំ ១៨០ មម – ១៩៥ មម 
សេីមបអីាចដាក់បាំពង់យកេឹកេាំ្ាំ ១០០ មម។   

o េាំណាកក់ាលេី ៤៖ គឺជាេាំណាក់កាលេាំស ងីបាំពង់យកេឹកពី្បភ្ពេឹកស្កាមេី ណេល
រមួរនបាំពង់ចស្រោះ និងបាំពង់លាត។ ខាច់្តូវណតចាក់សៅចសនល ោះ្បសហាងរវាងបាំពង់ 
និងរសតត ខួងសេីមបេីប់បាំពង់ឲ្យនឹង និងជា្សទប់ការពារពីការស្រៀតចូលសផសងៗសៅ
កនុងបាំពង់ផងណេរ។ ្សទប់ខាច់ការពារសនោះ្តូវណតរនក្រស់អបបបររ ៣៦ មម។ 
តោងេី 1 បងាា ញពី្សទប់ខាច់ការពារណេល្តូវាន សៅនឹងេាំ្ាំបាំពង់យកេឹកណេលស្បី។ 

េូចាន ណេរ រសបៀប ននការខួងកនុង្សទប់ែា (រូបភាពេី 5) ណចកជាបួនេាំណាក់កាល រមួរន៖ 

o េាំណាកក់ាលេី ១៖ គឺជាេាំណាក់កាល ននការខួងសបីកមុខ និងសេីមបដីាក់បាំពង់ការពារ
េីបក់ (បាំពង់សលង់)។ ជាេូសៅ រស្ៅខួងគួរណតសធរីស ងី្តឹម ៤ ម ជាមុនសិន ស្រប់
ការដាក់បាំពង់ការពារេីបក់សនោះ។ កាលខួងណេល្តូវស្បី គួរណតរនេាំ្ាំធាំជាងេាំ្ាំ
កាលខួងណេលស្បីកនុងការខួងកនុង្សទប់េី។ េាំ្ាំកាលខួងអបបបររ គួរណតរនេាំ្ាំ 
៣០០ មម – ៣៥០ មម។ េាំ្ាំបាំពង់ការពារេីបក់ ណេល្តូវាន សៅនឹងេាំ្ាំកាលខួង
្តូវបនបងាា ញសៅកនុង តោងេី 1។    

o េាំណាកក់ាលេី ២៖ គឺជាេាំណាក់កាលខួងដាក់បាំពង់ការពារេីរាំហានេី ២។ េាំណាក់
កាលសនោះ ការខួង គឺ្តូវណតបនតរ្ូតេល់្សទប់ែា។ កនុងេាំណាក់កាលសនោះ ការខួង គឺ
្តូវណតស្បីកាលខួងតូចជាងមុនណេលរនេាំ្ាំ ២៥០ មម ស្យី បាំពង់ការពារេីបក់ 
្តូវណតស្បីបនតរ្ូតេល់ចូលកនុង្សទប់ែាកនុងរស្ៅ ០១ ម (េាំ្ាំបាំពង់ការពារេី ណេល
្តូវាន នឹងេាំ្ាំ ននកាលខួង រនបងាា ញសៅកនុង តោងេី 1) សេីមបអីាចអនុញ្ញញ តឲ្យការ
ខួងអាច្ប្ពឹតតបនតសដាយាា នការបក់េីចូលកនុងរសតត ខួង (ជាេូសៅ ្សទប់សនោះ



 

សសៀវសៅណែនាំបសចេកសេស សតីពីអែតូ ងសនប់អាហ្វ្រសីេវ 
  

  12 
 

ស្ចីនជា្សទប់លាយេីលាយែា ណេលងាយ្សួលបក់េីចូលកនុងរសតត ខួង)។ ជា
េូសៅ បាំពង់ការពារេីបក់ អាច្តូវស្បីបណនថម ២០ ម – ៤០ ម។ 

o េាំណាកក់ាលេី ៣៖ គឺជាេាំណាក់កាលខួងយកសាំណាកេី និងរក្បភ្ពេឹក។ ជាេូសៅ 
កាលខួង្តូវបនបតូរសៅកនុងេាំណាក់កាលសនោះ សដាយ្តូវស្បីកាលខួងបុកស្បីខយល ់
សេីមបអីាចខួងសៅកនុង្សទប់ែាបន។ ម៉ាាងសេៀត កាលខួង្តូវណតប្ងួមពី ២៥០ មម 
មក ១៦៥ មម សេីមបអីាចដាក់បាំពង់យកេឹកេាំ្ាំ ១០០ មម។  ជាេូសៅ ្បភ្ពេឹក
ស្ចីនរនសៅរស្ៅ ២៥ ម – ៨០ ម ឬអាចសលីសពីសនោះ។ ចាំសពាោះអែតូ ងខួងណេលចាត់
េុកថារនេឹកសនោះ លុោះ្តណតអែតូ ងសនោះអាចផតល់ធារេឹកបនយ៉ា ងតិច ០១ ម3/ម៉ា។ 

o េាំណាកក់ាលេី ៤៖ គឺជាេាំណាក់កាលេាំស ងីបាំពង់យកេឹកពី្បភ្ពេឹកស្កាមេី ណេល
រមួរនបាំពង់ចស្រោះ និងបាំពង់លាត។ ខាច់្តូវណតចាក់សៅចសនល ោះ្បសហាងរវាងបាំពង់ 
និងរសតត ខួង សេីមបេីប់បាំពង់ឲ្យនឹង និងជា្សទប់ការពារពីការស្រៀតចូលសផសង
សេៀតសៅកនុងបាំពង់ផងណេរ។ ្សទប់ខាច់ការពារសនោះ្តូវណតរនក្រស់អបបបររ 
៣៦ មម។  តោងេី 1 បងាា ញពី្សទប់ខាច់ការពារណេល្តូវាន សៅនឹងេាំ្ាំបាំពង់យក
េឹកណេលស្បី។ 

តោងេី 1៖ េាំ្ាំអែតូ ងបូម បាំពងក់ារពារ និងបាំពងេ់ាំស ងី ននអែតូ ងបូមេឹកស្កាមេី 

េាំ្
ាំកា
ល
ខួង

 

េាំ
ា្ំបាំព
ង់ 

P
V

C
 

កា
រពា
រេី
ប
ក់ េាំ្ាំបាំពង់បាំពាក់ PVC Class 8,5 (សាច់

ស្ៅ) ណេល្តវូស្បីស្រប់េាំស ងី (មម
.) 

េាំ្ាំចសនល ោះចាក់ខាច់ណេល្តវូាន សៅនឹង
្បសភ្េបាំពង់ (មម.) សរគ ល់ 

មម. មម. (១) (២) (៣) (៤) (៥) (១) (២) (៣) (៤) (៥) 
350 300 267 216 165 140 114 16,5 42,0 67,5 80,0 93,0 

ខាន តធាំ 
300 250 216 165 140 114 90 17,0 42,5 55 68 80 
250 200 165 140 114 90 75 17,5 30,0 43 55 62,5 

ខាន ត
មធយម 

195 - 165 140 114 90 75 15,0 27,5 40,5 52,5 60,0 
180 - 165 140 114 90 75 7,5 20,0 33,0 45,0 52,5 
165 - 165 140 114 90 75 0,0 12,5 25,5 37,5 45,0 
170 150 114 90 75 60 49 18 30,0 37,5 45,0 50,5 

ខាន តតូច 140 114 90 75 60 49 42 12 19,5 27 32,5 36,0 
140 - 114 90 75 60 49 13 25,0 32,5 40,0 45,5 
សរគ ល់៖   - ចាំសពាោះ្សទប់ែា៖ ចសរល ោះចាក់ខាចអ់បបបររគឺ ២០ មម 
     - ចាំសពាោះ្សទប់េី៖ ចសនល ោះចាក់ខាច់អបបបររគឺ ៣៦ មម 
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រូបភាពេី 4៖ រសបៀប ននការខួងកនុង្សទប់េ ី
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រូបភាពេី 5៖ រសបៀប ននការខួងកនុង្សទប់ែា 
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2.4. ការប៉ា នស់ាា នក្មិតធារេឹកបឋម 

សគអាចប៉ា ន់សាា នជាបឋមពីក្មិតធារេឹកតមរយៈ (ក) ការកត់្តភូ្គពភសាហ្វសតតមរយៈ
សាំណាកេីគាំរូ (ខ) ការកត់្តរយៈសពលខួង សដាយអសងកតសៅសលីសលបឿនរុលសៅមុខ ននេងខួង និង 
(គ) ការកត់្តភូ្គពភ-រូបវេិាណេល្ប្ពឹតតសៅសៅកនុងរសតត អែតូ ង។ 

ការកត់្តភូ្គពភ-រូបវេិា ជាេូសៅ ្តូវបនស្បីតមរយៈ ការវាស់ណវងអគគីសនី និងកាាំរសាហីាគ រ៉ា
ធមាជាតិ (electrical log and natural gamma log) សេីមបវីាយតនមលរក្សទប់ណេលរនផាុកេឹក។ 
GW combination log គឺជាឧបករែ៍ ណេលរនការរមួបញ្េូ លាន សដាយការវាស់អគគីសនី និងកាាំរសាីហាគ
រ៉ា ធមាជាតិ។ ឧបករែ៍សនោះ អាចវាស់អគគីសនី និងកាាំរសាីហាគ រ៉ា ធមាជាតិ រួមាន កនុងសពលណតមួយ
េាំណាលាន ។ វារនភាពងាយ្សួលកនុងការដាក់កាំែត់កនុងការវាស់ណវង «សាល កបញ្ញជ េឹកនា្ំ បតិបតតិ
ការ» និង«តាំសរៀបចសនល ោះការវាស់ណវងសដាយសរ័យ្បវតតិ» ណេលបនសធរីឲ្យឧបករែ៍សនោះរនភាពងាយ
្សួលកនុងការស្បី្បស់។ 

រូបភាពេី 6 បងាា ញពី្កា្រកិលេធផល ននការវាស់ណវង ភូ្គពភ-រូបវេិា សៅកនុងរសតត អែតូ ងមួយ
កនុងសខតតសសៀមោប ស្កាមគស្រងណកលមារដាា ករេឹកសរយត័សសៀមោប។ ពែ៌្ក្ម្កាស ់និងអនូតពែ៌
នបតងបងាា ញពីវតតរន ននេឹកស្កាមេីខពស់។ ្សទប់េឹកស្កាមេី ្តូវបនបងាា ញថារនសៅរស្ៅ
ចាប់ពី ៨ ម – ៤៤ ម ស្យី្សទប់េីឥេាសុេធសថិតសៅស្កាមរស្ៅ ៤៤ ម។ 

 

រូបភាពេ ី6៖ ការវាស់ភូ្គពភ-រូបវេិាតមរយៈ  GW combination log 
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2.5. ការយកសាំណាកេីគាំរូ 

ការយកសាំណាកេី ្ តូវណត្ប្ពឹតតសៅកនុងរវាង ១ ម មតងៗ កនុងអាំ ុងសពលកាំពុងេាំសែីរការខួង។ 
សាំណាកេី្តូវយកសដាយស្បីកណហ្វញ្េងរ័រ្បសហាងតូចៗ ស្រប់្តងយកអាចម៍េី។ សាំណាកេី្តូវណត
តស្មៀបសៅកនុង្បអប់សៅតមលាំដាប់ចុោះ ១ ម មតងៗ សេីមបអីាចប៉ា ន់សាា នពីរស្ៅ្បភ្ពេឹក និងងាយ
្សួលកនុងការកាំែត់ក្រស់្សទប់េីស្រប់ដាក់បាំពង់ចស្រោះ។ សាំណាកេីគួរណត្ចកេុកកនុងែង់ 
សដាយរនកាំែត់សរគ ល់សៅតមរស្ៅផងណេរ ស្រប់ការពិនិតយស ងីវញិ ឬវភិាគគុែភាពសបីចាាំបច់។  

  

  

រូបភាពេី 7៖ ការយក និងរកាសាំណាកេី 

2.6. ការដាកប់ាំពងច់ស្រោះ និងបាំពងល់ាត 

្បសិនសបី អែតូ ងខួង្តូវបនប៉ា ន់សាា នជាបឋមថា រនធារេឹក្គប់្ាន់ េូសចនោះ ស្គឿងបងគុ ាំ
អែតូ ងគួរណតេាំស ងីបន។ បាំពង់ណេល្តូវស្បីស្រប់ទញយកេឹកពីអែតូ ង គឺជាបាំពង់ PVC លាត និង
បាំពង់ចស្រោះ PVC។ បាំពង់ PVC លាត ណេលយកមកស្បី គឺជាបាំពង់រងឹ សរិត ស្យី្តង់ ណេលរនអងគត់
ផេិតកនុងសសនីនឹង ១០០ មម ស្ីយរនសរសុីសតង់េប់េល់នឹងសរព ធ ៨.៥ បរ ស្រប់អែតូ ងខួង។ េូច
ាន ណេរ បាំពង់ចស្រោះ PVC ជា្បសភ្េបាំពង់រងឹ សរិត ស្យី្តង់ និងរន្បសហាងចស្រោះពី ០.៣ មម សៅ 
១.០ មម និង្តូវណតរនអងកត់ផេិតអបបបររ ១០០ មម ស្រប់អែតូ ងខួង។ ការភាជ ប់ពីបាំពង់មួយសៅ
បាំពង់មួយ ្តូវណតសធរីស ីងសដាយរនតាំែរ្តឹម្តូវ ស្ីយោល់តាំែរ្តូវណតរិត មិនអាចឲ្យេឹក្ជាប
ចូលតមតាំែរបនជាដាច់ខាត។  
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រស្ៅណេល្តូវដាក់បាំពង់ចស្រោះ្តូវណតកាំែត់សដាយណផាកសលីក្រស់ នន្សទប់េឹក។ ចុងខាង
ស្កាម ននបាំពង់ចស្រោះ ្តូវណតសថិតសៅស្កាមកមពស់េឹកឌី្ណាមិុច យ៉ា ងតិច ១.៥ ម និងចុងខាងសលីរបស់
វា្តូវណតរន្បណវង ០១ ម សលីកមពស់េឹកឌី្ណាមិុច។ ចាំណែក បាំពង់លាត្តូវណតដាក់ភាជ បស់ៅខាងស្កាម
បាំពង់ចស្រោះ សេីមបសីធរីជាបាំពង់ស្រប់្តង្ាប់ខាច់ និងកាំសេចកាំេីេីសៅបតអែតូ ងកុាំឲ្យបឺុតស ងីសលី
បន។ បាំពង់លាតសនោះជា្បសភ្េបាំពង់ PVC េូចាន សៅនឹងបាំពង់េនេសេៀតណេរ និងគួរណតរន្បណវង ២ 
ម – ៣ ម ពីស្កាមបាំពង់ចស្រោះ។ េូចាន ណេរ បាំពង់លាតសនោះ ្តូវណតដាក់បនតពីបាំពង់ចស្រោះរ្ូតេល់នផា
េីខាងសលី។ រូបភាពេី 8  បងាា ញពីពាំនុោះកាត់អែតូ ងខួងគាំរូ ណេលបញ្ញជ ក់ពីការដាក់បាំពង់ចស្រោះ និងលា
ត។ 

 
                               រូបភាពេី 8៖ ពាំនុោះកាតអ់ែតូ ងខួងគាំរូ 

្សទប់ខាច់ការពារពីសលីបាំពង់ 
ចស្រោះ (២ ម - ៥ ម) 

២ ម - ៣ ម. 
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2.7. ការដាកខ់ាច់ចស្រោះការពារ 

ខាច់ចស្រោះ គឺជាខាច់រនោងមូល (យ៉ា ងតិច ៩០%) សាំបូរសារធាតុខារ ត ឬសុីលីកា និងជា
ខាច់ណេលរងឹរាំសទោះបីជាសថិតសៅកនុងការណ្ប្បួលសភាពសសីម ឬសៃួតក៏សដាយ។ ខាច់ចស្រោះមិនអាច
លាយជាមួយសារធាតុសផសង សៗេៀតស ីយ។ ្ាប់ខាច់គួរណតរនរបយ្ាប់ខាច់ចសនល ោះពី ២ មម-៤ មម 
(្ាប់ខាច់ណេលរនេាំ្ាំតូចជាង ០២ មម ឬធាំជាង ០៤ មម អាចអនុញ្ញញ តឲ្យរនមិនសលីសពី ១០%)។ 

ខាច់ចាាំបច់្តូវណតលាងសាំអាតឲ្យបនសាា ត រ្ូតេល់េឹកណេលលាងសនោះរនសភាពថាល លា 
មុននឹងដាក់វារុាំវញិអែតូ ងខួង។ ការចាក់្ាប់ខាច់រុាំវញិអែតូ ងខួង ្តូវណតសធរឲី្យបនលា សដាយការ
ចាក់វាសនសមឹៗ (កុាំឲ្យខាច់អួលចាក់មិនចូល) និង្តូវណតសធរីសដាយរនការ្បុង្បយត័ន សរៀសវាងការ
បាំណបកាន តមេាំ្ា្ំ ាប់សផសងៗាន  និងរនលាយសសាីាន លា។ សយងីអាចអ្ងួនបាំពង់បនតិចៗ ឬស្បីខយល់
រាំនួយ សេីមបអីាចឲ្យខាច់ធាល ក់បនសលឿន និងហាប់លា។ េាំសែីរការ ននការចាក់បាំសពញខាច់សនោះ្តូវណត
្ប្ពឹតតសៅសដាយាា នដាច់។ សៅសពលរនេឹកសចញពីបាំពង់ បញ្ញជ ក់ថា្សទប់ខាច់បនចាក់េល់បាំពង់
ចស្រោះស្យី ប៉ាុណនត ការចាក់ខាច់សៅណតបនតាា នដាច់ រ្ូតេល់្សទប់ខាច់ចស្រោះសៅពីសលីបាំពង់
ចស្រោះ កនុងក្មិតមួយណេល្តូវការ។ ្សទប់ខាច់ការពារសនោះ គួរណតរនក្រស់ ២ ម – ៥ ម ពីសលី
បាំពង់ចស្រោះ (ក្រស ់០៥ ម. គួរណតអនុវតតន៍)។ ក្រស់ខាច់ចស្រោះណេល្តូវចាក់សៅរុាំវញិបាំពង់បូម 
និងពីសលីបាំពង់ចស្រោះ្តូវបនបងាា ញសៅកនុង តោងេី 1 និង រូបភាពេី 8 សរៀងាន ។ រូបភាពេី 9 បងាា ញ
ពីរូបភាព ននគាំរូ្ាប់ខាច់ចស្រោះ ការលាងសាំអាត្ាប់ខាច់ និងការចាក់ចូលសៅកនុងអែតូ ងខួង។ 

  

  

រូបភាពេី 9៖ គាំរូ្ាបខ់ាចច់ស្រោះ 
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2.8. ការការពារការបាំពុល/ចមលងសោគ និងការភ្ជិតរសតត ខួង 

អែតូ ងខួង ្តូវណតេាំស ងីឲ្យបន្តឹម្តូវ និង្តូវណតការពារពីការចមលងសោគ/បាំពុលពីមរឍដាា ន
ខាងស្ៅ។ ស្ៅពី្សទប់ខាច់ចស្រោះ អែតូ ងខួង្តូវណតចាក់បាំសពញសដាយ្សទប់ការពារសផសងសេៀត 
សេីមបធីានេល់ការមិនចមលងសោគ/បាំពុលសៅកនុងអែតូ ងខួងណេលបនសាំអាតរចួ។ រូបភាពេី 8 បងាា ញពី
ការសរៀបចា្ំ សទប់ការពារ និងក្រស់ចាាំបច់ណេល្តូវអនុវតតកនុងការសាងសង់អែតូ ងខួង។ 

▪ ការចាកេី់ឥេាសុេធ ឬ Bentonite 
្សទប់េីឥេាសនោះ ្តូវណតដាក់សៅពីសលី្សទប់ខាច់ចស្រោះកនុងក្រស់អបបបររ ០៥ ម សេីមបី

េប់ការពារកុាំឲ្យេឹកណេលបន្ជាបពី្សទប់េីខាងសលីអាចស្រៀតចូល (តមរយៈរសតត ខួង ណេលមិន
បនភ្ជិតរិតលា) សៅកនុង្សទប់ខាច់ចស្រោះបន។  ្ ាប់េីឥេា ឬ Bentonite អាចលុញជា្ាប់តូចៗ
កនុងេាំ្ាំពី ៣ មម – ៥ មម។ 

  

រូបភាពេី 10៖ ការសរៀបចាំ្ាបលុ់ញេីឥេាដាកអ់ែតូ ងខួង 

▪ ការចាកប់ាំសពញេី 

េីណេល្តូវណតចាក់បាំសពញបណនថមពីសលី្សទប់េីឥេា អាចជា្បសភ្េេីខាច់ ឬ្គួស ឬជាអាចម៍េី
សាា តណេលបនមកពីការខួងអែតូ ង ប៉ាុណនត អាចម៍េី នន្សទប់ខាងសលី មិនអនុញ្ញញ តឲ្យស្បីជាដាច់ខាត 
ពីស្ពាោះ វាជា្បសភ្េេីមសរក ឬេីណេលសមបូរសៅសដាយសារធាតុសរោីងគ ឬសមបូរសៅសដាយសមា  ឬសស  ី
ឬរុកខជាតិសផសងៗ ណេលអាចរលួយសៅកនុងេី និងអាចបងកជាការបាំពុល្ជាបចូលសៅកនុងអែតូ ងខួងបន។ 

ការចាក់បាំសពញេីសនោះ មិន្តូវបនកាំែត់ក្រស់អបបបររសេ ប៉ាុណនត ការចាក់បាំសពញសនោះ្តូវណតសធរី
ពីសលី្សទប់េីឥេា ឬ Bentonite រ្ូតមកេល់រស្ៅមួយណេលរនគរល តពីនផាេី្បរែ ៣ ម – ៤ ម។ 

▪ ការបិេភ្ជិតសដាយសុីម៉ាងត់ ៍

រស្ៅរសតត  ៣ ម – ៤ ម ណេលសៅសល់ពីការចាក់បាំសពញេី ្តូវណតបាំសពញ និងបិេភ្ជិតសដាយ
លាយសុីម៉ាង់ត៍ោវ និងខាច់ម៉ាេា។  
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2.9. ការផលុ ាំសាំអាតអែតូ ង 

ការផលុ ាំសាំអាតអែតូ ងសធរីស ងី សេីមបផីលុ ាំសាំអាតោល់កាំសេចកាំេីេី និងសារធាតុោវសផសងៗណេល្តូវ
បនស្បីកនុងការស្មួលេល់ការខួង។ ការផលុ ាំសាំអាត ្តូវណតសធរីស ងីសៅសពលស្គឿងបងគុ ាំបាំពង់ ្សទប់
ចស្រោះ និង្សទប់ការពារបនេាំស ងីរចួ្តឹម្តូវសៅកនុងរសតត អែតូ ងខួង និងមុនការសធរីសតសតធារេឹក
បូមរបស់អែតូ ង។ 

ការផលុ ាំសាំអាតអាចស្បី្បព័នធកុាំស្បសស័រផលុ ាំខយល ់ (air compressor) និងរ៉ា សុីនបូមបញ្េូ ល-
បសញ្េញេឹក ឬក៏វធីិសាហ្វសតសម្សបសផសងសេៀត។ ការផលុ ាំសាំអាតសដាយស្បី្បព័នធខយល់កុាំស្បសស័រអាច
អនុវតតតមពីរវធីិគឺ៖ តមេងខួង និងតមេុសយេន់។ ការផលុ ាំសាំអាតសនោះ្តូវណតសធរីកនុងរយៈសពលមិន
កាំែត់ រ្ូតេល់េឹកណេលសចញមករនសភាពថាល លាអាចេេួលយកបន។ ជាកាំែត់សរគ ល់ ការផលុ ាំ
សាំអាតសនោះអាចពិនិតយបនតមរយៈការធាល ក់រងកករខាច់ ណេលបនផលុ ាំសចញពីអែតូ ង។ សគអាចអនុវតត
បនសដាយស្បីធុងេឹកស្រប់្តងេឹកណេលសចញពីការផលុ ាំសាំអាត។ សៅសពលណេល្ាប់ខាច់លាិត ណេល
រនអងកត់ផេិតធាំបាំផុត ០៥ មម បនកករងជាោងរងរង់សៅបតធុង អាចបញ្ញជ ក់បនថាអែតូ ងខួង្តូវបន
សាំអាតរចួស្យី។ សបីមិនេូសចាន ោះសេ អែតូ ងខួង្តូវណតបនតផលុ ាំសាំអាតរ្ ូតេល់សាា តេូចបនបញ្ញជ ក់ខាងសលី។ 
តមរយៈការផលុ ាំសនោះ សគក៏អាចប៉ា ន់សាា នជាបឋមពីក្មិតបររិែេឹកសចញរបស់អែតូ ងខួងផងណេរ។ 

  

(ក) ការផលុ ាំសាំអាតតមេងខួង (ខ) ការផលុ ាំសាំអាតតមបាំពង់េន់ 

រូបភាពេី 11៖ ការផលុ ាំសាំអាតអែតូ ងខួង 

2.10. ការសធរីសតសតសមតថភាពអែតូ ង 

ការសិកាជាក់លាក់មួយ ្តូវណតសធរីស ងីសេីមបកីាំែត់ពីបររិែេឹកស្កាមេី ណេលអាចទញ
យកមកស្បីបន និងអាចស្បីបនយូរអណងរង។ ្គប់អែតូ ងខួងណេលរនេឹក មិន្បកេថាធារេឹកណេល
បន្ូរចូលកនុងអែតូ ងខួងអាចសអលីយតបសៅនឹងត្មូវការេឹកណេល្តូវស្បី្បសស់នោះសេ។ េូសចនោះ ោល់អ
ែតូ ងបូមទាំងអស់ ្តូវណតសធរីសតសតធារេឹកបូមជាមុនសិន សេីមបអីាចេឹងពីសមតថភាពផលិតេឹករបស់វា 
មុននឹងដាក់ឲ្យេាំសែីរការបន។ 
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ការសធរីសតសតធារេឹកបូម អាចអនុវតតតមវធីិសាហ្វសតណាមួយក៏បនននវធីិសាហ្វសតទាំងសនោះ៖ 
“Step-drawdown Test” ឬ “Step-test”, “Constant-rate Test” ឬ “Aquifer-performance 

Test” និង “Recovery Test”។ អែតូ ងខួង ណេលអាចចាត់េុកថារនេឹក លុោះ្តណតរនធារេឹកសចញ 
(កនុងនីវ ៉ាូឌី្ណាមិុច) យ៉ា ងសហាចណាស ់១,0 ម៣/សរ៉ា ង។ 

ការបូមសាកលបង Step-drawdown ឬ Step-test គឺស្រប់អនុវតតសៅសលីអែតូ ងណតមួយសេ។ 
វា្តូវបនសគស្បីស្រប់សធរីការអសងកតេាំសែីរការរបស់អែតូ ង ស្កាមការ្គប់្គងអ្តបូមមួយណេលសគ
ចង់បន។ កនុងការបូមសាកលបង Step-drawdown ធារេឹកណេលបូមសចញ គឺសធរីស ងីចាប់ពីទបសៅ
េាំណាក់កាលេាំបូង ស្យីសកីនស ងីបនតិចមតងៗ កនុងចសនល ោះសពលកាំែត់មួយសសាីៗាន  (លកខែៈជា
រាំហាន)។ សៅរាំហាននីមួយៗ អ្តននការបូមរនការសកីនស ីងសែរ (ឧ. រាំហានេី ២ ្តូវណតបូម
កនុងអ្តខពស់ជាងរាំហានេី ១)។ រយៈសពល ននការបូមសាកលបងកនុងរាំហាននីមួយៗអាចកាំែត់កនុង
ចសនល ោះពី ៣០ នេី សៅ ០២ សរ៉ា ង។ ការបូមកនុងរាំហាននីមួយៗ គួរណតរនរយៈសពល្គប់្ាន់ សេីមបី
ធានថាេឹកណេលរនកនុងអែតូ ងមុនសពលបូម ្តូវបនបូមសចញអស់។ ការសធរីណបបសនោះ គឺសេីមបធីានថា
លេធផល ននការបូមសាកលបង មិនសធរីឲ្យប៉ាោះពាល់េល់បររិែេឹកណេលរនពីេាំបូងសេ។ 

ការបូមសាកលបងកនុងអ្តសែរ Constant-rate គឺជាការបូមសាកលបងណេល្តូវបនសគអនុវតត
េូសៅជាងសគ។ ការបូមសាកលបងសនោះ ្ប្ពឹតតសៅសដាយការបូមកនុងអ្តសែរ ពីកនុងអែតូ ងេឹកណេល
កាំពុង្តួតពិនិតយ។ ប៉ាុណនត ការវាស់នីវ ៉ាូេឹក្សកចុោះ អាចសធរីស ងីសៅអែតូ ងណេលកាំពុងបូម ឬក៏អែតូ ងេឹក
ណេលសៅណកបរ។ រយៈសពលននការបូមសាកលបងសនោះ វាអា្ស័យសៅសលីសាលសៅ ននការស្បី្បស់អែតូ ង។ 
ឧ. ្បសិនសបី អែតូ ងសនោះ សគស្បីស្រប់ឧសា្កមា ឬស្រប់ផគត់ផគងេឹកេល់េី្កុងតូចមួយ សនោះការ
បូមសាកលបង្តូវណតរនរយៈសពលពី ៤៨ សៅ ៧២ សរ៉ា ង ឬសលីសពីសនោះ ស្យី្បសិនសបី អែតូ ងសនោះ្តូវ
បនសគស្បីស្រប់ផគត់ផគង់េឹកតម្គួសារ សនោះការបូមសាកលបងគួររនរយៈសពលពី ០៦ សៅ ១0 សរ៉ា ង។ 

ការបូមសាកលបងស ងីវញិ Recovery Test គឺជាការបូមពិសសាធន៍ជាក់ណសតង ស្កាយពីការបូម
សាកលបងStep-drawdown ឬការបូមសាកលបងកនុងអ្តសែរ Constant-rate។ ស្កាយសពល ប់
បូមសាកលបង (Step-drawdown ឬ Constant-rate) ក្មិតេឹកកនុងអែតូ ងតមដាន នឹងចាប់សផតីម
សកីនស ងីវញិ។ នីវ ៉ាូេឹកណេលបនសកីនស ងីវញិសនោះ គឺសដាយសារកនុងអាំ ុងសពលការបូមសាកលបង
សដាយ Step-drawdown ឬ Constant-rate ក្មិតនីវ ៉ាូេឹករនការ្សកចុោះ។ េិននន័យណេលបនពីការ
្សកចុោះរបស់នីវ ៉ាូេឹកកនុងអែតូ ង គឺជាេិននន័យណេលអាចផតល់នូវការេុកចិតតបនជាងេិននន័យ ននការបូម
សាកលបង ពីស្ពាោះ ការសកីនស ងីវញិ នននីវ ៉ាូេឹក ្ប្ពឹតតសៅសដាយសលបឿនសែរ ចាំណែក េិននន័យធារេឹក
ណេលបនពីការបូមសាកលបង អាចលសមាៀងស្ចីនអា្ស័យសដាយភាពលាំបកកនុងការវាស់ណវងសៅការដាា ន។ 
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េិននន័យណេលេេួលបនពីការបូមសាកលបងស ងីវញិ Recovery Test ្តូវបនសគស្បីសេីមបកីាំែត់
ចាំនួនសរ៉ា ងណេលអែតូ ងសនោះអាចស្បីបនកនុងរយៈសពលមួយនែៃ។  

េ្មង់ស្រប់ការកត់្តការបូមសាកលបង រនភាជ ប់សៅកនុងឧបសមព័នធ។ រូបភាពេី 12 បងាា ញ
ពីរូបភាព ននការសរៀបចាំការបូមសាកលបង។ 

  

(ក) ការដាកម់៉ាូេរ័បូមពនលិច (ខ) ណខសណម៉្ា តស្របវ់ាស់រស្ៅេឹក 

  

(គ) ការតមដានសពលសវលា និងការកត់្ ត (ឃ) ការសរៀបចាំេីតាំងេឹកណេលបូមសចញ 

រូបភាពេី 12៖ ការសរៀបចាំកនុងការបូមសាកលបង 

2.11. ការយកសាំណាកេឹក 

ការយកសាំណាកេឹក ្តូវណត្ប្ពឹតតសៅកនុងសពលបូមវាស់ធារេឹកអែតូ ង។ សរភ រស្របយ់ក 
និងរកាសាំណាកេឹក ្តូវណតសាា ត និង្តូវបនសរល ប់សមសោគជាមុន។ សាំណាកេឹកណេល្តូវណតយក ្តូវ
រនបររិែ្គប់្ាន់ស្រប់ការសធរីសតសតគុែភាពេឹក។ ជាេូសៅ បររិែេឹក 0១ លី្ត អាច្គប់
្ាន់ស្រប់ការសធរីសតសត ប៉ាុណនត វាអា្ស័យសៅនឹងចាំនួនប៉ា ោ៉ា ណម៉ា្ត ណេល្តូវសធរីសតសតផងណេរ សដាយ
អនុសលាមសៅតមសតង់ដាគុែភាពេឹករបស់្កសួងអភិ្វឌ្ឍន៍រនបេ។ ោលស់ាំណាកេឹក ្តូវណតណែរកា
េុកឲ្យបន្តឹម្តូវសៅតមសាលការែ៍សុវតថិភាព សេីមបកុីាំឲ្យខូចគុែភាពសេីម និង្តូវណតបញ្េូ នមក
មនាីរពិសសាធន៍ឲ្យបនឆ្ប់រ្័ស សដាយមិន្តូវសលីសពីរយៈសពល ០៨ សរ៉ា ង។ ប៉ា ោ៉ា ណម៉ា្តគុែភាព
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េឹកមួយចាំនួន ចាាំបច់្តូវណតសធរីសតសតសដាយផ្ទា ល់សៅនឹងកណនលងសេីបរនភាពសុ្កិត។ អនកយក
សាំណាកេឹក ្តូវណតសផាៀងផ្ទា ត់ជាមួយសតង់ដាគុែភាពេឹករបស់្កសួងអភិ្វឌ្ឍន៍រនបេ។  

អាសសនិច គឺជាបញ្ាចមបងរបស់្បភ្ពេឹកស្កាមេី (សតង់ដាេឹកផឹក As < ៥០ µg/L)។ អាសស
និចអាចសធរីសតសតសដាយផ្ទា ល់សៅកណនលង។  ការយកសាំណាកេឹក កនុងសពលបូមវាស់ធារេឹក និងការសធរីសត
សតសៅនឹងកណនលង សធរីឲ្យចាំសែញសពល និងែវកិា។ ្បសិនសបី លេធផលសតសតសលីកេាំបូងបងាា ញថា កាំ
ហាប់អាសសនិចទប (០ – ៥០ µg/L) ការសាងសង់អែតូ ងអាចបនតឲ្យចប់ណតមតង។ ប៉ាុណនត ្បសិនសបី លេធ
ផលសតសតសលីកេាំបូងបងាា ញថា កាំហាប់អាសសនិចខពស់ជាង ៥០ µg/L ការសធរីសតសត ្តូវសធរីសតសតស ងីវញិ
មតងសេៀត មុននឹងសស្មចថា អែតូ ងខួង ្តូវបនត ឬសបោះបង់សចាល។ 

2.12. ការសរល បស់មសោគ 

អែតូ ងខួង ចាាំបច់្តូវណតសរល ប់សមសោគជាមុនសិន មុននឹងដាក់ឲ្យស្បី្បស់បន។  សូលុយ
សយុងកលរណេលរនកាំហាប់ ៦% និងរនបររិែ ០.៥ លី្ត អាចស្បីស្រប់សរល ប់សមសោគបន។ 

2.13. ការបញ្េបក់ារងារ 

អែតូ ងណេលខួងរចួ ចាាំបច់្តូវណត្គប និងបិេអនុកឲ្យបន្តឹម្តូវ  សេីមបកីារពារសកាង ឬអនកណា
រន ក់យកអរីមកដាក់កនុងអែតូ ង ឬពាយមដាក់បាំពង់បូមយកេឹកស្បី និង្តូវណតផតល់ព័ត៌រនេល់រេ ស់
អែតូ ងឲ្យបនេឹងថាអែតូ ងបនខួងរចួោល់ស្យី សេីមបអីាចឲ្យការងារសផសងអនុវតតបនតបន េូចជា ការ
្កាលក្រលសបតុងជាសេីម។ 

សៅសពលបញ្េ ប់ការខួងអែតូ ង េីតាំងអែតូ ង ្តូវណតសាំអាត និងសរៀបចាំឲ្យបនសាា ត។ សាំោម ឬ
សាំែល់សរភ រ និងសារធាតុសផសងៗណេលបស្មីេល់ការខួង្តូវណតសាំអាតឲ្យបន្តឹម្តូវ និង
្បកបសដាយអនម័យ និងសុវតថិភាព។ 

អនកខួងអែតូ ង និងអនក្តួតពិនិតយរបស់មនាីរអភិ្វឌ្ឍន៍រនបេសខតត ្តូវណតសធរីកាំែត់្តអែតូ ង
េឹកថាន ក់ជាតិ (Well Log Sheet) សៅសលីេីតាំងណេលបនខួងអែតូ ង សទោះបីជា លេធផលអែតូ ងេឹក
េេួលបនសជាគរ័យ ឬបោរ័យក៏សដាយ។  

2.14. លកខខែឌ បសចេកសេសរបស់អែតូ ងបោរយ័ 

អែតូ ងេឹកខួងមួយ ្តូវបនកាំែត់ថាមិនេេួលសជាគរ័យ សដាយណផាកសលីចាំែុចេូចខាង
ស្កាមសនោះ៖ 

• កាំហាប់អាសសនិច រនសលីសពី ៥០ µg/L 
• កាំហាប់ណេក រនសលីសពី ២ mg/L 
• ធារេឹកសចញរបស់អែតូ ង រនតិចជាង ១ ម៣/សរ៉ា ង 
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3. ការេាំស ើងសនប់ដេអាហ្រ វ្សីេវ 

3.1. ការសាងសងក់្រលសខឿនសនប ់

ការសាងសង់ក្រលសខឿនសនប់រនសារៈសាំខាន់ណាស់កនុងការចូលរមួចាំណែកផតល់នូវអនម័យ 
និងបសញ្េ ៀសនូវបញ្ញា េឹកេក់/្ជាាំសៅរុាំវញិអែតូ ងេឹក ណេលជាមូលស្តុបងកឲ្យរនការចមលងសោគ/
បាំពុលសៅកនុងេឹកស្កាមេី តមរយៈការ្ជាបតមអែតូ ងេឹក។  

រូបភាពេី 13 បងាា ញពីរូបភាព ននក្រលសខឿនអែតូ ងសនប់អាហ្វ្រសីេវ។ 

ការរចន និងសាងសង់ក្រលសខឿនអែតូ ងសនប់អាហ្វ្រសីេវ គួរណតយកចិតតេុកដាក់សៅសលីចាំនុច
សាំខាន់មួយចាំនួនេូចខាងស្កាម៖ 

• ក្រល គឺ្តូវណតរចនឲ្យបនធាំេូលាយតមណេលអាចសធរីបន សដាយស្បីសបតុងសរនស
ណេក។ បាំពង់បសញ្េញេឹកសចញគួរណតដាក់សៅកណាត លក្រល សេីមបងីាយ្សលួបងាូរ
េឹកសចាលឲ្យបនឆ្ប់រ្័សតមចងាូរសដាោះេឹក 

• ក្រល ្តូវណតរនចាំសនេសៅរកចងាូរបងាូរេឹកសចញ។ មា៉ាងវញិសេៀត ចុង ននក្រល
្តូវរនសខឿនសេីមបេីប់េឹកកុាំឲ្យ្ូរបចសាចសចញស្ៅ និង 

• ចងាូរបងាូរេឹក គួរណតសាងសង់ឲ្យបនណវង និងឆ្ៃ យពីអែតូ ងេឹក និងគួរណតបសញ្េញសៅេី
កណនលងណេលរនរុកខជាតិ ឬេាំណាាំសផសងៗ សបីមិនេូសចាន ោះសេ េឹកគួរណតបសញ្េញសៅកនុងអាង
ចស្រោះជាមុនសិន មុននឹងអនុញ្ញញ តឲ្យវា្ជាបចូលកនុងេី 

• ក្រលសបតុងសរនសណេក ្តូវណតសាងសង់ឲ្យបន្តឹម្តូវ និងសរៀសវាងការសកីតរន
ស ងីនូវសាន មស្បោះសបតុង។ សាន មស្បោះសនោះ នឹងអនុញ្ញញ តឲ្យេឹកកខរក់អាចស្រៀតចូលសៅ
កនុងសាច់សបតុង និង្ជាបបនតចូលសៅ្សទប់បតរបស់សបតុង និងចុងស្កាយ្ជាបបនត
រ្ូតេល់រនការបាំពុល ឬចមលងសោគេល់េឹកស្កាមេី។ 

 

           រូបភាពេី 13៖ ក្រលសខឿនអែតូ ងសនបអ់ាហ្វ្រសីេវ 
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3.2. សនបន់េអាហ្វ្រសីេវ និងការេាំស ងី 

សនប់នេអាហ្វ្រសីេវ ្តូវបននិយមស្បីជាេូសៅសៅកនុង្បសេសកមពុជា។ សនប់នេអាហ្វ្រសីេវសនោះ 
បសងកីតស ងីេាំបូងសៅឆ្ន ាំ ១៩៨១ សៅ្បសេស រ៉ា ឡាវ ីកនុងេរីបអាហ្វ្រកិ សដាយយកតមលាំនាំសនប់ “India 

Mark 2” និង “India Mark 3” ណេលបសងកីតស ងីសៅ្បសេសឥណាឌ ។ រូបភាពេី 14 បងាា ញពីពាំនុោះកាត់
របស់សនប់អាហ្វ្រសីេវ។ 

 

                                 រូបភាពេី 14៖ ពាំនុោះកាតស់នបអ់ាហ្វ្រសីេវ 

3.3. ការណែទាំសនបន់េអាហ្វ្រសីេវ 

ការណែទាំអែតូ ងសនប់ គឺជាការ្តួតពិនិតយជា្បចាាំសៅសលីសាថ នភាពរបស់សនប់កនុងអាំ ុងសពល
មួយ និងការផ្ទល ស់បតូរស្គឿងបនល ស់ មុននឹងវាធាល ក់ខលួនខូច។ ជាឧទ្រែ៍ ្បសិនសបី អាយុកាល
របស់រ ៉ាងេប់េុាំសនាោះេឹក (កាល សប៉ា) បនណតមួយឆ្ន ាំ េូសចនោះ វាចាាំបច់្តូវផ្ទល ស់បតូរសចញ សទោះបីជា វាសៅអាច
ស្បី្បស់បនក៏សដាយ។ ្បសិនសបី កនុងសពល្តួតពិនិតយ េុាំសនាោះេឹក្តូវបនរកសឃញីថាខូចសនោះ េុាំ
សនាោះេឹកសនោះ្តូវណតសធរីការរួសរុល សទោះបីជា សនប់មិនទន់រនសញ្ញញ ថាខូចក៏សដាយ។ ការអនុវតតេូសចនោះ 
នឹងអាចរួយការពារពីការខូចសនប់ភាល មៗ និងការខូចខាតធៃន់ធៃរ។ 
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ការណែទាំអែតូ ងសនប់ គួរណត្ប្ពឹតតសៅជា ០៣ ណផនក៖ (ក) ការ្តួតពិនិតយ្បចាាំសបត ្៍ 
(ខ) ការ្តួតពិនិតយ្បចាាំណខ និង (គ) ការ្តួតពិនិតយ្បចាាំឆ្ន ាំ។  

▪ ការ្តតួពិនិតយ្បចាាំសបត ្៍ 

ការ្តួតពិនិតយ្បចាាំសបត ្៍ គឺសផ្ទត តសាំខាន់សៅសលីសាថ នភាពេូសៅរបស់អែតូ ងេឹក និងសនប់ 
េូចជា៖ សាថ នភាពអនម័យរុាំវញិអែតូ ងេឹក សាថ នភាពក្រលសខឿន និងចងាូរបងាូរេឹកថាសតីរនសភាព
ស្បោះ្សាាំ រនេឹកេក់ ស ងីណសល ឬរនសាំោមជាសេីម។ ចាំសពាោះ សាថ នភាពសនប់វញិ ការ្តួតពិនិតយ្បចាាំ
សបត ្៍ គឺសាំសៅសៅសលីការ្តួតពិនិតយសមីលសាថ នភាពបក់ណបក ឬការធូររលុង/បត់បង់សចេ គ្មបកាល
សនប់ និងនេសនប់ និងសភាពរងឹរាំរបស់សរីងេ្មសនប់ និងការបនលឺសសមលងរបសស់នប់ជាសេីម។ េូសចនោះ 
្បសិនសបី សគរកសឃញីថារនបញ្ញា មិន្ប្កតីណាមួយ សគ្តូវណតសធរីការរួសរុលភាល ម ឬ្តូវណតរកជាង
រួសរុលភាល ម។ 

▪ ការ្តតួពិនិតយ្បចាាំណខ 

ការ្តួតពិនិតយ្បចាាំណខ គឺសផ្ទត តសាំខាន់សៅសលីការសលច-ធាល យ និងលាំ្ូរេឹកសចញ។ ្បសិនសបី 
សនប់្តូវបនសប់ស្ចីនជាង ០៥ េង ប៉ាុណនត សៅណតមិនរនេឹកសចញមកស្ៅ អាចបញ្ញជ ក់បនថា សនប់
អែតូ ង្បណ្លជាសលច-ធាល យ។ េូសចនោះ សយងីអាចសធរីសតសតស ងីវញិ សដាយសធរីការសប់រ្ូតេល់េឹក
សចញ រចួសយងីេុកអែតូ ងសចាលកនុងរយៈសពល 30 នេី មុននឹងសធរីការសប់ស ងីវញិ។ ្បសិនសបី ការ
សប់សៅណតស្ចីនជាង ០៥ េង ស្យីេឹកសៅណតមិនសចញមកេណេល សនោះបញ្ញជ ក់ថាសនប់អែតូ ងបន
សលច-ធាល យ ស្ីយ។ េូសចនោះ សគ្តូវណតសធរីការរួសរុលភាល ម ឬ្តូវណតរកជាងរួសរុលភាល ម។ ្បសិនសបី 
លាំ្ូរេឹកសចញរនបររិែស្កាម ១៥ លី្ត ស្រប់ការសប់រ្ូតេល់ ៤០ េង អាចបញ្ញជ ក់ថា 
សនាោះបិេ សបីកេឹករនបញ្ញា ណេលអាចបណាត លមកពីណផនកប ីសតុង ឬកាល សប៉ា ឬបូប ីន ឬរ ៉ាងរបស់វា។ 
េូសចនោះ ្បសិនសបី សគរកសឃីញថារនបញ្ញា មិន្ប្កតីណាមួយ សគ្តូវណតសធរីការរួសរុលភាល ម ឬ្តូវ
ណតរកជាងរួសរុលភាល ម។ 

▪ ការ្តតួពិនិតយ្បចាាំឆ្ន ាំ 

ការ្តួតពិនិតយ្បចាាំឆ្ន ាំ រនភាពសាុគសាា ញស្ចីន ពីស្ពាោះ សគ្តូវណត្តួតពិនិតយសមីលសភាព
ខាងកនុងរបស់សនប់។ េូសចនោះ សនប់ចាាំបច់្តូវណតសរសីចញ និងសរៀបចូលស ងីវញិ។ ការ្តួតពិនិតយ គឺសផ្ទត ត
សាំខាន់សៅស្គឿងបនល ស់របស់សនប់ណេលរមួរន៖ (ក) េុាំចល័ត េប់េឹកខាងស្កាម (ខ) ណសបកសនប់ 
(គ) េុាំរ័រេប់នេសនប់ខាងស្ៅ (ឃ) េុាំរ័រេប់នេសនប់ខាងកនុង (ង) រ ៉ាងេប់េុាំសនាោះេឹក និង (ច) រ័រេប់
ណេកបែតូ លសនប់។ រូបភាពេី 15 បងាា ញពីស្គឿងបនល ស់សាំខាន់ៗរបស់សនប់អាហ្វ្រីសេវណេល្តូវ្តួត
ពិនិតយ។ រូបភាពេី 16 និង រូបភាពេី 17 បងាា ញពីរាំហាន ននការសដាោះសនប់ និងេាំស ងីស ងីវញិស្កាយ
ពី្តួតពិនិតយរចួោល់។ 
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រូបភាពេី 15៖ ស្គឿងបនល ស់សាំខាន់ៗ របស់សនបអ់ាហ្វ្រសីេវ 

  

(១) បនធូរប ូ ុងកាលសនប ់និងេកគ្មបកាល
សនប ់

(២) សងកតន់េសនបចុ់ោះស្កាម បនធូរសចេ សៅល  និងេុាំ
ណេកភាជ ប ់បែតូ លសនប ់
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(៣) ស កេងសសារសខសៀរតម្បសហាងេុាំណេក
ភាជ បប់ែតូ លណេកសនប ់បនា បម់ក សលីកនេសនប់
ស ងីសលីបែតូ លសនប ់

(៤) រចួេកបែតូ លសនបស់ចញស្ៅសដាយ្បងុ
្បយត័ន 

  

(៥) សដាោះ្ូតសៅល េុាំភាជ បប់ែតូ លសនប ់និងររ័
សចញពី តបែតូ លសនប ់

(៦) សដាោះ្ូតសៅល េុាំេបន់េសនប ់និងររ័សចញពី
នេសនប ់

  

(៧) សលីកេុាំភាជ បន់េសនបស់ ងីសល ីកានប់ែតូ ល
ណេកសនបឲ់្យបនជាប ់រចួបនធូរសចេ ណេកបែតូ ល
សនបស់ចញ 

(៨) េកេងណេកបែតូ លសនបទ់ាំងអស់សចញ 
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(៩) េកប សីតុងសនបស់ចញ (១០) សធរីការបដូ រសនាោះេប់េឹក សដាយស្បីសសារ
េាំពក ់បនា បម់ក េាំលាកេុ់ាំសនាោះេបេឹ់ក ចុោះតម
បាំពងស់នប ់រចួដាកណ់េកបែតូ លសនបស់ ងីវញិ 

រូបភាពេី 16៖ រាំហាន ននការសដាោះសនបអ់ាហ្វ្រសីេវ សេីមបី្ តតួពិនិតយ 

  

(១) េាំលាកេុ់ាំសនាោះេបេឹ់កចុោះតមបាំពងស់នប ់ (២) ដាកប់ សីតុងសនប ់ និងេងណេកបែតូ លសនប់
ទាំងអស់ស ងីវញិ 

  

(៣) ត្មងណ់េកបែតូ លសនបឲ់្យចាំកណាត ល រញុ
ែនមៗសលី េុាំសនាោះបិេេឹក។ សលីកណេកបែតូ លសនប ់
រចួបញ្េូ លបនាោះរ័រស្យីភាជ បម់កេុាំភាជ បន់េសនប ់

(៤) េាំស ីងសៅល េុាំភាជ ប់បែតូ លសនប់ និងរ័រ
សចញពី តបែតូ លសនប់ 
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(៥) េាំស ងីសៅល េុាំេបន់េសនប ់ និងររ័សចញពីនេ
សនប ់

(៦) ស កនេសនបែ់នមៗ សដាយភាជ បជ់ាមួយេុាំេប់
នេសនប ់ ស្យីពិនិតយសមីលឲ្យចាំរនធស្របេ់ប់
េុាំនេសនប ់

  

(៧) សងកតន់េសនបចុ់ោះស្កាមយតឺៗ ស្យីពិនិតយ
សមីលឲ្យចាំរនធគនលឹោះេប់េុាំភាជ ប់បែតូ លសនប់ 

(៨) សងកតន់េសនបចុ់ោះស្កាម រចួេកកូនសសារេប់
ពីកាលសនប ់ ស្យីរតឹប ូ ុងទាំងអស់ឲ្យតឹង។ 
្គបគ្មបសនប់ សៅសលីកាលសនប់ ស្ីយរតឹ
សចេ ឲ្យតឹង។ សធរីការសបស់ាកលបង និងពិនិតយរក
សមីលការលិច និងការស្បី្បស់េូសៅ 

រូបភាពេី 17៖ រាំហាន ននការេាំស ងីសនបអ់ាហ្វ្រសីេវស ងីវញិ ស្កាយពី្តតួពិនិតយរចួ 
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ឧបសម្ព័នធ
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រ.  គាំរគូាំនូសបែង់សនប់អាហ្រ វ្សីេវ
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រ.  គាំរទូព្ម្ង់រត់ព្តាការវាសធ់ារទឹរ
សារលបង
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PUMPING WELL RECORD SHEET OF STEP DRAWDOWN TEST (1/1)

SITE NAME : WELL NO. REAMBH-4

WELL DEPTH : 36.00 m. Screen Interval: 26-36 m. 

WELL DIMETER : 160 mm. Pump Setting: 20.00 m.

STATIC WATER: 1.32 m. Pump type : Submersible motor pump

DYNAMIC WATER LEVEL :  20.05 m Inspector : Date: 

hour min (m.) (m.) (l/min) (m3/h) (m3/h/m)

8:00 (Step start) 1.32

1 3.60 2.280 30 1.8 0.789474

2 4.05 2.730

3 4.38 3.060

4 4.60 3.280

5 4.84 3.520

6 5.20 3.880

7 5.42 4.100

8 5.88 4.560

9 6.15 4.830

10 6.38 5.060

12 6.67 5.350

14 6.85 5.530

16 7.20 5.880

18 7.55 6.230

20 8.00 6.680

25 8.45 7.130

30 9.00 7.680
35 9.25 7.930
40 9.46 8.140

50 10.05 8.730

9:00 1h 60 10.45 9.130 35 2.1 0.230011

70 11.07 9.750

80 11.23 9.910

100 11.43 10.110

10:00 2h 120 11.85 10.530 35 2.1 0.199430

Specific capacity
1/t

STEP DRAWDOWN PUMPING TEST

The Time 
(t) Elapsed time

Ground water 

level
Drawdown (Q) Discharge

PUMPING WELL RECORD SHEET OF STEP DRAWDOWN TEST (1/4)

SITE NAME : WELL NO. REAMBH-4

WELL DEPTH : 36.00 m. Screen Interval: 26-36 m. 

WELL DIMETER : 160 mm. Pump Setting: 20.00 m.

STATIC WATER: 1.32 m. Pump type : Submersible motor pump

DYNAMIC WATER LEVEL :  20.05 m Inspector : Date: 

hour min (m.) (m.) (l/min) (m3/h) (m3/h/m)

12:00 16.30

1 16.40 15.080 52 3.12 0.206896552

2 16.47 15.150

3 16.58 15.260

4 16.70 15.380

5 16.78 15.460

6 16.85 15.530

7 16.90 15.580

8 16.92 15.600

9 16.98 15.660

10 17.00 15.680

12 17.06 15.740

14 17.11 15.790

16 17.15 15.830

18 17.20 15.880

20 17.20 15.880

25 17.28 15.960

30 17.40 16.080 52 3.12 0.194029851
35 17.50 16.180
40 17.55 16.230

50 17.64 16.320

13:00 1h 60 17.70 16.380 52 3.12 0.19047619

Specific capacity
1/t

STEP DRAWDOWN PUMPING TEST

The Time 
(t) Elapsed time

Ground water 

level
Drawdown (Q) Discharge
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SITE NAME : WELL NO. REAMBH-4

WELL DEPTH : 36.00 m. Screen Interval: 26-36 m. 

WELL DIMETER : 160 Pump Setting: 20.00 m.

STATIC WATER: 1.32 m. Pump type : Submersible motor pump

DYNAMIC WATER LEVEL :  20.05 m Inspector : Date: 

Accumulate time  Ratio
ground water 

level
Recovery

t (min) t/t' (m) (m.)

17:00 20.05

301 301.00 16.35 3.7

302 151.00 15.35 4.70

303 101.00 14.70 5.35

304 76.00 14.26 5.79

305 61.00 13.85 6.20

306 51.00 13.51 6.54

307 43.86 13.15 6.90

308 38.50 12.85 7.20

309 34.33 12.65 7.40

310 31.00 12.40 7.65

312 26.00 11.95 8.10

314 22.43 11.58 8.47

316 19.75 11.15 8.90

318 17.67 10.87 9.18

320 16.00 10.62 9.43

325 13.00 9.97 10.08

330 11.00 9.45 10.60

335 9.57 9.00 11.05

340 8.50 8.64 11.41

350 7.00 7.85 12.20

18:00 360 6.00 7.35 12.70

8

7

RECOVERY PUMPING TEST

40

35

25

20

30

60

50

10

9

14

12

18

16

4

3

Recovery Test

0

6

5

The time
Recovery time

Remark
t̀  (min)

2

1
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ែ. សតងដ់ាទាំ្ាំបាំរង ់
 

បាំពងេី់បររ័ ភី្.វ.ីសុី (PVC) 

អងគតផ់ជិតសាច់កនុង (មម) 
 ក្រស់ (មម) 

ខាន ត 5.0 ខាន ត 8.5 ខាន ត 13.5 
18  2.0 2.5 
20  2.0 2.5 
25  2.0 3 
35 1.5 2.0 3.1 
40 1.5 2.3 3.5 
55 1.8 2.9 4.3 
65 2.2 3.5 5.4 
80 2.5 4.1 6.4 
100 3.2 5.2 8.1 
125 3.9 6.4 9.9 
150 4.6 7.5 11.7 
200 5.4 8.8 13.7 
250 6.6 10.9 16.9 
300 7.8 12.9 20.1 
350 9.1 15.0 23.4 
400 10.3 17.0 26.5 
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គ. លរខែៈបសចេរសទសអបបបរមាសព្មាបក់ារសាងសង់ 
1. ការងារសបតុង 

1.1. សរភ រសាំែង ់

• សុីម៉ាងត់ ៍

o រនណតសុីម៉ាង់ត៍ Portland (្បសភ្េេី ១) ណេល្តូវស្បីស្រប់សាងសង់។  
o ្គប់សុីម៉ាង់ត៍ណេលសៅកនុងបវ្ តូវណតសាា ត (បវមិនរណ្ក) មុននឹងយកសៅស្បី្បស់។  
o សុីម៉ាង់ត៍្តូវណតដាក់សៅសលីេីេួល សដាយរនកាំែល់ស  ី សេីមបសីរៀសវាងប៉ាោះជាមួយ
េឹក ស្យី្តូវសរៀបជាប ឈរឲ្យ្តង់។  

o សុីម៉ាង់ត៍្តូវណតដាក់សដាយណ កៗតម្បសភ្េសរៀងៗខលួន ស្យី្តូវណតស្បី្បស់តម
លាំដាប់អាយុរបស់វា (សុីម៉ាង់ត៍ ណេលផលិតមុន ្តូវស្បីមុន)។  

o សុីម៉ាង់ត៍មិន្តូវដាក់ជាគាំនរណេលរនកមពស់ខពស់ជាង ១,៥ ម. និងេេឹង 
ឬបសណាត យ ធាំជាង ០១ ម សេ។  

o សុីម៉ាង់ត៍ណេលរនអាយុស្ចីនជាង ៩០ នែៃ មិន្តូវយកមកស្បី្បស់ស យី ស្យី
្តូវណតយកសចញពីការដាា ន។  

o សុីម៉ាង់ត៍្តូវណតដាក់សៅកនុងមលប់ជានិចេ សលីកណលងណត្តូវយកសៅស្បី្បស់ភាល មៗ។  

o សុីម៉ាង់ត៍្បសភ្េសផសងៗាន មិន្តូវយកមកស្បីលាយជាមួយាន សេ។ 

• ខាចស់បតុង 

o ខាច់សបតុង្តូវណតជាខាច់រងឹ សាា តាា នធូលេីី និងសុេធលា (ភាពមិនសាា ត និងមិន
សុេធ មិន្តូវសលីស ១០% ស យី)។ 

o ្តូវណតសរៀសវាងខាច់ណេលរនោងជាបាំណែកបនាោះសសតីងៗ 

o ខាចស់បតុង្តូវណតរនេាំ្ាំ ០៥ មម ឬតូចជាង។ វាគួរណតជា្បសភ្េខាច់ស្គីម សលខ ១។ 

• ែាស្របស់បតុង  

o ែាសបតុង ្តូវណតជាែារងឹ សាា តាា នធូលីេី និងសុេធលា (ភាពមិនសាា ត និងមិនសុេធ មិន
្តូវសលីស ១០% ស យី)។ 

o ្តូវណតសរៀសវាងែាណេលរនោងជាបាំណែកបនាោះសសតីងៗ ប៉ាុណនត នផាែាសបតុង គួរណតរន
សភាពស្គីម សេីមបអីាចខាាំលាជាមួយលាយសុមី៉ាង់ត៍។ 
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o ែាស្រប់ស្បីជាមួយសបតុងសរនសណេក ជា្បសភ្េែាលាិត ណេលបនមកពីរ៉ា សុីនកិន
បាំណបកែា្តឹម្តូវ ណេលរនេាំ្ាំពី ៥-២០ មម។ ែាសាឹងមិនអាចអនុញ្ញញ តឲ្យស្បី
្បស់ស យី។  

o ស្រប់សបតុងសរនសណេកេាំ្ាំធាំបាំផុតរបស់ែាណេលអនុញ្ញញ តឲ្យស្បី្បស់ គឺ្តូវណតរន
េាំ្ាំយ៉ា ងសហាចណាស់ ០៥ មម តូចជាង្សទប់ការពារ ឬចសនល ោះរវាងណេកនីមួយៗ។  

o ស្ៅពីសបតុងសរនសណេក ែាសបតុង ៤០-៧៥ មម អាចអនុញ្ញញ តឲ្យស្បី្បស់បន។ 

• សរនសណេកស្របស់បតុង 

o ណេកថាន ាំងអាំសៅ ្តូវណតរនភាពធន់ធាំជាង ឬសសាី ៣៩០ N/mm2។  

o ណេករសលាង ្តូវណតរនភាពធន់ធាំជាង ឬសសាី ២៣៥ N/mm2។ 

o ណេកកង្តូវណតពត់បនតិចមតងៗរ្ូតេល់សចញោងណេលអនកចង់បន។ 
o លួសចាំែង្តូវណតចងជាកាសរ ៉ា ឬជាចតុសកាែណកង។ 

o ណេកណេល្តូវយកមកស្បី្បស់ ្តូវណតជាណេកសាា ត ាា នសភាព្ក្ូង ឬកាំសេចកិន
តូចៗ ស្ចោះ កខរក់ ឬរនជាប់េី រនស្បង  ឬខាល ញ់ ថាន ាំលាប ឬវតថុសផសងៗណេលអាច
កាត់បនថយភាពសាិតរវាងសបតុង និងសរនសណេក។ 

• េឹក 

o េឹកស្រប់លាយសបតុង ្តូវណតសាា ត ាា នសារធាតុសរោីងគ ឬសារធាតុណេលអណែត ត
សៅកនុងេឹក។  

o េឹកមិន្តូវរនសារធាតុខាល ញ់ ស្បង េីឥេា ឬកាំសបរស យី។ 

1.2. លាយសបតុង 

o ការលាយសបតុងសដាយនេមិន្តូវបនអនុញ្ញញ តសេ។ សបតុង្តូវណតលាយសដាយ
រ៉ា សុីនលាយសបតុង និងសធរីឲ្យបន្តឹម្តូវតមកបួនខាន តបសចេកសេស។ 

o សុីម៉ាង់ត៍ ខាច់ ែា និងេឹក ្តូវណតលាយបញ្េូលាន សៅកនុងក្មិតណេលបនបញ្ញជ ក់កនុង
តោងខាងស្កាមសៅកនុងរ៉ា សុីនលាយ។ េឹក្តូវណតចាក់ចូលកនុងធុង សៅសពលណេល
ការលាយសបតុងសថិតសៅកនុងសាថ នភាពសៃួត។ អ្ត ននការស្បី្បស់េឹក ្តូវសធរីឲ្យ
បន្តឹម្តូវ សរៀសវាងការដាក់េឹកស្ចីនសពក ឬតិចសពក។ ខាច់ ែា ឬសារធាតុ
ស្រប់លាយសបតុងសផសងសេៀត្តូវណតកាំែត់បររិែសដាយសសរាីា នការបងាា ប់
សនោះសេ (ខាច់សបតុង ្តូវណតជាខាច់សៃួតមិនសសីមេឹក ឬរនសភាពជាេុាំសនោះសេ)។ 
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ការដាក់បររិែេឹក និងសារធាតុលាយសផសងសេៀត ឲ្យបនសមលាមសៅកនុងសុីម៉ាង់ត ៍
កនុងអាំ ុងសពលលាយសបតុង គឺសេីមបសីធរីឲ្យសបតុងរន៖ 

▪ លេធភាពខាាំចូលាន បនលា និងខាាំជាប់ណេកបនលា 
▪ ភាពរងឹរាំ និងជាប់បនលា 

o សបតុងណេល្តូវស្បី្បស់ គឺជាសបតុងសលខ ៣០ ឬសបតុងណេលរនករល ាំង ៣០ 
N/mm2។ 

តោងអ្តលាយសបតុង (ចាំណាតថ់ាន កស់បតុងសលខ ៣០) 

សរភ រ ខាន ត បររិែកនុងសុីម៉ាងត់មួ៍យបវ 
សុីម៉ាង់ត ៍ 1 បវ (50 គ.្ក) 1 
ខាច់(សៃួត) ធុងសប៉ា្ត ូ 1.5 
ែាលាិត 10 x20 មម. (សៃួត) ធុងសប៉ា្ត ូ 5 
េឹក ធុងសប៉ា្ត ូ 1.5 
សារធាតុលាយការពាររ្របេឹក លី្ត 0.2 

o ស្មុតរបស់សបតុង្តូវណតវាស់សៅតមសតង់ដាអង់សគលស BS1881 ឬសៅតមសតង់ដា
អនត រជាតិណេល្តូវបនេេួលសាគ ល់្បហាក់្បណ្ល។ ការសធរី សតសតស្មុត
សបតុង (Slump Test) ្តូវណតសធរីស ងីជាមួយឧបករែ៍វាស់ស្មុត ណេលជាណេក
សកាែរាំស្យីរងឹ ណេលផលិតសៅតមក្មិតសតង់ដា៖ កមពស់ = ៣០០ មម អងកត់
ផេិតបតស្កាម = ២០០ មម និងអងកត់ផេិតបតសលី = ១០០ មម។ សបតុង្តូវណត
បងាា ប់ជាមួយនឹងសរនសណេកណេលរនេាំ្ាំ ១៦ មម ្បណវង ៦០០ មម។ 

▪ ស្មុតសបតុងស្រប់្គឹោះក្រលធនឹម គឺមិន្តូវសលីសពី ៧៥ មម សេ។  
▪ ស្មុតសបតុងស្រប់សសរ គឺមិន្តូវសលីសពី ១០០ មម សេ។ 

1.3. សបតុង បណ់   

o នផាសៅខាងស្កាម្គឹោះ ្តូវណតរសលាង ោបសសាី សដាយស្បី្សទប់សបតុង ប់ណ ។ 
សររ្ត ននការលាយេូចបនសរៀបោប់សៅខាងស្កាមសនោះ 
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តោង ននការលាយ្សទបស់បតុង បណ់  

សរភ រ ខាន ត 
បររិែកនុង 1 ម3 
ននការលាយ 

បររិែកនុងសុីម៉ាងត់៍
មួយបវ 

សុីម៉ាង់ត៍  គ.្ក 210 1 
ខាច់(សៃួត)  ម3 0,56 0,13 
ែាលាិត 10 x20 មម. (សៃួត)  ម3 0,78 0,18 
េឹក  លី្ត 126 30 

1.4. ពុមពស្របច់ាកស់បតុង  

o កាត រស្រប់សធរីពុមពចាក់សបតុងគួរណតជាស សីលខ ២ (សផតៀក) ឬស ី្ បសភ្េសផសងៗ
សេៀតណេលរនគុែភាព្បហាក់្បណ្លាន  ឬអាចសធរីពីណេក ឬរ័រក៏បន។  

o ពុមពស្រប់ចាក់សបតុង្តូវណតសធរីឲ្យបន្តង់ និងរងឹរាំលា សដាយរនរនាល់ និងឃ្ន ប      
្គប់្ាន់ សេីមបអីាចេប់េល់សៅនឹងេមៃន់របស់សបតុង និងបនាុក ឬករល ាំងសផសងៗ
ណេលអាចសកីតរនស ងីកនុងសពលសាងសង់។ 

o ពុមព្តូវណតសៃួតលា និងាា នសាន មរសអញរអូញចាំសពាោះនផាណេលប៉ាោះជាមួយសាច់សបតុង។ 
o តាំែរពុមព ្តូវណតសធរីឲ្យបនរងឹណែនលា សេីមបសីរៀសវាងការសលចសបតុង និងសាន ម
្ពុយ ឬ សាា មអនូតសផសងៗសេៀត។ តាំែរតភាជ ប់រវាងពុមពណេលមិនលា ចាាំបច់្ តូវណតសធរី
ការណកត្មូវស ងីវញិឲ្យបនលា មុនសពលចាក់សបតុង។ ការតភាជ ប់្តូវណតសធរីយ៉ា ងណា
ឲ្យរនភាពរងឹរាំលា សេីមបអីាចេប់េល់បនសៅនឹងេមៃន់សបតុង និងបនាុក ឬករល ាំង
សផសងៗណេលអាចសកីតរនស ងីកនុងសពលសាងសង់ ្ពមទាំងរនភាពងាយ្សួល
ស្រប់សពលេកពុមពមកវញិ។ 

o ស្បងចាក់ពុមពណេលអនុញ្ញញ តឲ្យស្បីពីវសិរករការដាា ន ្តូវណតលាបសៅសលីនផាពុមពណេល
ប៉ាោះជាមួយសបតុង សេីមបកីារពារកុាំឲ្យសបតុងសាិតជាប់ជាមួយពុមព ណេលអាចនឹងបងក
បញ្ញា កនុងសពលសដាោះពុមព។  ប៉ាុណនត ស្បងចាក់ពុមពសនោះ មិន្តូវឲ្យប៉ាោះជាមួយសរនសណេក
សបតុងស យី ពីស្ពាោះ វានឹងសធរីឲ្យសរនសណេកមិនអាចខាាំជាមួយសាច់សបតុងបន។   

1.5. ការេឹករញ្ជូ នសបតុងសៅចាកក់នុងពុមព 

o សបតុង្តូវណតបញ្ជូ នសៅចាក់កនុងពុមពឲ្យបនឆ្ប់រ្័សបាំផុតណេលអាចសធរីសៅបន 
(អតិបររ ០២ សរ៉ា ង លុោះ្តណតរនសារធាតុរាំនួយ) និងសដាយរនការរ ាំខាន
តិចតួចបាំផុត។ 
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1.6. ការចាកស់បតុង 

o មុនសពលចាក់សបតុង ពុមព្តូវណត្តង់ សាា ត ាា នធូលី សាំោម ឬកាំសេចកាំេី និងរងឹរាំ។ 
េាំ្ាំពុមព ្តូវណត្តឹម្តូវតមបលង់បសចេកសេស។ សរនសណេក និង្សទប់ការពារណេក 
្តូវណត្តឹម្តូវតមបលង់បសចេកសេស។ 

o ការចាក់សបតុង ្តូវណតសធរីស ងីសដាយកមាកររាំនញរនបេពិសសាធន៍។  
o ការចាក់សបតុងមិន្តូវចាក់ខពស់សពកសេ។ កមពស់ចាក់សបតុងស្រប់សសរ គឺមិន្តូវ
សលីសពី ០១ ម ស យី។ សបតុងមិន្តូវណបងណចកជា្សទប់ស យី។ 

o សបតុង្តូវណតបងាា ប់សដាយរ៉ា សុីនបងាា ប់/រ ាំញ័រសបតុង សេីមបឲី្យសបតុងណែនលា មិនរន
ខយល់សៅកនុងសាច់សបតុង។ េងរ ាំញ័រសបតុង ្តូវណតដាក់បញ្ឈរឲ្យ្តង់ សដាយ្តូវរ ាំញ័រ
មួយកណនលងមតងៗ រចួសលីក ស្យីបនតសៅមួយកណនលងសេៀត សដាយសរៀសវាងការសធរីរ ាំញ័រ
តមបសណាត យពុមព (សធរីឲ្យែា  និងសុីម៉ាង់ត៍ណញកសចញសដាយណ កពីាន )។ េងរ ាំញ័រ
សនោះ ្តូវណតដាក់ចូលសៅកនុងសបតុងស្ីយេុកឲ្យេាំសែីរការកនុងរយៈសពល្បរែ
ពី ១-២ នេី រ្ូតទល់ណតពពុោះខយល់ណេលរនសៅកនុងសបតុង ប់ភាយស ីង
សៅសលីនផាខាងសលី ននសបតុង។ ការបងាា ប់សបតុង្តូវណតសធរីយ៉ា ងណាសេីមបីកុាំឲ្យរន
រនធតូចៗសលចស ងីសៅសលីនផាសបតុង។ 

o ការចាក់សបតុងធនឹមក្រល និង្គឹោះ ្តូវណត្ប្ពឹតតសៅកនុងសពលណតមួយ សេីមបសីរៀស
វាងការបសងកីត្សទប់សបតុងពីរសផសងាន ។  

o ពុមព្ តូវណតសសីមជានិចេ សេីមបកុីាំឲ្យពុមព្សូបយកជាតិេឹកពីសបតុង ណេលសធរីឲ្យសបតុង
ធាល ក់គុែភាព ស្យីការសធរីេូសចនោះ េឹកមិនអាច្ជាបសចញស្ៅពុមពផងណេរ។ 

o េឹកណេលសៅសសសសល់្តូវណតយកសចញឲ្យអស់ ពីកណនលងណេល្តូវចាក់សបតុង ការ
រនេឹកេក់សៅកណនលងណេល្តូវចាក់សបតុង នឹងសធរីឲ្យបររិែេឹកកនុងសបតុងសកីន
ស ងីណេលសធរីឲ្យសបតុងធាល ក់គុែភាព។ 

o ្បដាប់្បដាណេលស្បីកនុងសពលចាក់សបតុង្តូវណតសាា ត។ សបតុង្តូវណតបងាា ប់ឲ្យលា
សដាយស្បី្បដាប់រ ាំញ័រសបតុង (Vibrator)។ 

o អនកេេួលការ្តូវកត់េុកនែៃចាក់សបតុង និងនែៃណេល្តូវសដាោះពុមព ស្យីរូនេាំែឹង
េល់វសិរករ។ 
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1.7. សាំណាកគាំរូស្របពិ់សសាធនគុ៍ែភាពសាំែង ់

o សេីមបសីផាៀងផ្ទា ត់ពីគុែភាពការងារណេលបនសធរីរចួ សបតុង និងសរនសណេក ចាាំបច់
្តូវណតសធរីសតសតសផាៀងផ្ទា ត់។ 

o ្គប់សពលចាក់សបតុង សបតុង្តូវណតរនសាំណាកគាំរូយ៉ា ងតិច ០៦ េុាំ សេីមបយីកសធរី
ពិសសាធន៍ករល ាំងសៅ អាយុ ០៧ នែៃ (០៣ េុាំ) និង ២៨ នែៃ (០៣ េុាំ)។ ការពិសសាធន៍ 
្តូវណតអនុវតតន៍សៅតមសតង់ដាគាំរូពិសសាធន៍គូបណេលសធរីអាំពីណេកណេលរនេាំ្ាំ ១៥x

១៥ x១៥ សម ឬសតង់ដាគាំរូពិសសាធន៍អនតរជាតិ្បហាក់្បណ្ល។ សបតុងណេលស្បី
ស្រប់សាងសង់ ្តូវណតរនភាពធន់ស្កាមករល ាំងសងកត់ោងគូបជាអបបបររ ៣០ 
MPa (fc 28 > 30 Mpa) សៅអាយុ ២៨ នែៃ។ 

o សាំណាកគាំរូសរនសណេក ្តូវណតរនចាំនួនយ៉ា ងសហាចណាស់ ០៣ សាំណាក ណេល
រន្បណវង ៣០០ មម ស្រប់្បសភ្េសរនសណេកនីមួយៗ។ សរនសណេកសបតុង 
ណេលស្បីស្រប់សាងសង់្តូវណតរនភាពធន់ស្កាមករល ាំងទញជាអបបបររ 
៣៩០ N/mm2។ 

o កនុងករែីចាាំបច់ ការពិសសាធន៍សផសងៗ្តូវណតអនុវតតន៍សៅតមភាពចាាំបច់ និងតម
សាំែូមពររបស់វសិរករេេួលបនាុក។ 

1.8. ការណែទាំសបតុង 

o សបតុងណេលចាក់ែាី ្តូវណតការពារកុាំឲ្យ្តូវខយល់ សភ្លៀង និងកាំសៅខាល ាំងសពក។ េូសចនោះ 
សបតុង្តូវណត្គបជាមួយនឹង បវ បល សាីក ឬអរីសផសងសេៀត សដាយរនសផសមីវាផង។ 
សបតុង្តូវការណែរកា សដាយការសផសមីេឹកយ៉ា ងតិចបាំផុតកនុងរយៈសពល ០៧ នែៃ 
ស្កាយការចាក់សបតុងរចួ។ 

o កនុងអាំ ុងសពលកសកីតស ីងននសបតុង សបតុង្តូវណតការពារមិនឲ្យរនការប៉ាោះេងគិច 
ឬរ ាំញ័រសេ។  

1.9. ការេកពុមព 

o ពុមព្តូវណតេកបនតិចមតងៗសដាយស្បីណេកាស់។ ការសដាោះពុមពសដាយស្បីញញួរ មិន្តូវ
អនុញ្ញញ តស យី។ មុនសពលសដាោះពុមពសបតុង វា្តូវណតរនការ្តួតពិនិតយពីវសិរករជា
មុនសិន សេីមបឲី្យ្បកេថា សបតុងឈានេលភ់ាពរងឹរាំ (២៨ នែៃ ស្រប់ធនឹម និង
ក្រល ចាំណែកសសរ គឺអាច ៤៨ សរ៉ា ង) ណេលអាច្េនឹងករល ាំង ឬេមៃន់បនាុក
ផ្ទា ល់ខលួន និងេមៃន់បនាុកណេល្តូវបនដាក់សៅពីសលីវា។ 
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1.10. នផាសបតុង 

o នផាសបតុងណេលរនរនធតូចៗមិន្តូវសធរីឲ្យសាា តភាល មៗសនោះសេ កនុងសពលសដាោះកាត រពុមព។  

o នផាសបតុងណេលរនរនធតូចៗ និងេឹកសៅពីសលី្តូវណតបាំសពញសដាយបយអរសដាយ
សារពសៅតមការណែនាំរបស់វសិរករ។  

o នផាសបតុងណេលមិនបនដាក់ពុមព េូចជា ក្រល្តូវណតសធរីឲ្យរសលាង។ រឯី នផាសបតុង
ណេល្តូវបូក ្តូវណតសធរីឲ្យគស្គីម។ ចាំសពាោះ តាំែរសបតុង្តូវណតសធរីមុខតាំែរឲ្យស្គីម 
សេីមបបីនសុជីាមួយសបតុងណេលនឹងចាក់សពលស្កាយ។ 

2. ការងារសរៀបឥេា 

o ការសរៀបឥេា្តូវណតសធរីឲ្យរនេាំនក់េាំនងរវាងាន សៅវញិសៅមក និង្តូវណតស្បី
្បសយលណខស សេីមបីឲ្យវារត់្តង់រួរាន ។ 

o ឥេា្ តូវណតសាា ត ាា នជាប់ធូលី និង្តូវណត្រលក់េឹកមុននឹងសរៀប។ 

o បយអរស្រប់សរៀបឥេា្តូវណតលាយសៅការដាា ន និងរនសររ្ត ១:៣ 

o ឥេាមិន្តូវេុកសចាលកនុងរយៈសពលយូរ ហាលខយល់ ហាលសភ្លៀង ឬ្តាំេឹកយូរសពកសេ 
ពីស្ពាោះ វានឹងសធរីឲ្យឥេាខូចគុែភាព។ 

3. ការបូករញ្ញជ ាំង 

o ការលាយបយអរបូក្តូវណតសធរីសៅការដាា នតមសររ្ត ១:៣ 

o មិន្តូវផ្ទា កការបូក ្បសិនសបី បលុកណេល្តូវបូកមិនទន់សស្មច ១០០ % 

o ្តូវណតស្បីបវសសីម្គបសៅសលីរញ្ញជ ាំងបូក សេីមបកីារពារកុាំឲ្យរនសាន មស្បោះ 

o ណផនកខាងកនុង ននរញ្ញជ ាំងសបតុងទាំងអស់្តូវណតបូកការពាររ្រប។ េូសចនោះ បយអរ
បូក្តូវណតលាយជាមួយផលិតផលការពាររ្រប ស្យីការបូក្តូវណតរនក្រស់ 
២០ មម។ សគ្តូវណតស្បីកាំសបរស្បងស្រប់ប៉ាូលារញ្ញជ ាំងអាង។  

o កនុងករែីណេលមិនរនេីកណនលង្គប់្ាន់សេីមបសធរីការបូករញ្ញជ ាំងខាងស្ៅសនោះសេ 
ការបូករញ្ញជ ាំងខាងស្ៅ្តូវណតសធរីពីណផនកកនុង ននសាំែង់សរៀងោល់កមពស ់០,៥ ម មតង។ 

4. ការងារេី 

o េី្សទប់សលី្តូវណតសាំអាតសចញពីតាំបន់សាងសង់។ សមា  ឬសស  ីសលឹកស  ីសាំោម 
កាំសេចកាំេី និងរនធសតរ ្តូវណតសាំអាតសចញឲ្យសាា តពីកណនលងណេល្តូវសាងសង់។ 
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o េីសាុយមិន្តូវអនុញ្ញញ តឲ្យស្បីជាេីបងាា ប់ស យី។ ោល់េីសាុយ្តូវណតកាយសចញ 
ស្យីរាំនួសសដាយេីណេលរនគុែភាពលាស្រប់សាងសង់ ណេលអនុញ្ញញ តសដាយ
វសិរករការដាា ន។  

o ការបងាា ប់េី្តូវណតសធរីស ងីរវាង ២០០ មម មតង ជាអតិបររសដាយរ៉ា សុីនបងាា ប់េី។ 
បររិែេឹកណេល្តូវស្បីស្រប់ការបងាា ប់្តូវសម្សប សដាយមិន្តូវស្ចីនសពក ឬ
តិចសពកសនោះសេ គឺសៅតមការអនុញ្ញញ តរបស់វសិរករការដាា ន ។  

5. សុវតថិភាពសៅការដាា ន 

o សុវតថិភាពការងារ គឺជាកតត សាំខាន់បាំផុតស្រប់្គប់ការងារសាំែង់ទាំងអស់។ 
សេីមបធីានសុវតថិភាពេល់បុគគលិក និងអនក្គប់ាន សៅកនុងការដាា នទាំងមូល ភាគីអនក
េេួលការ ្តូវណតអនុវតតន៍េូចខាងស្កាម៖   

▪ ពីមុខការដាា ន្តូវណតរនសាល កសញ្ញញ ការដាា ន 
▪ សៅកនុងការដាា ន្តូវណតរនដាក់សាល កសញ្ញញ ស្ាោះថាន ក់ និងសាល កសញ្ញញ ប្រម
សផសងៗ 

▪ ោល់អនកណេលសថិតសៅកនុងការដាា ន្តូវណតពាក់សាំសលៀកបាំពាក់ ឬឧបករែ៍
សុវតថិភាព េូចជា៖ មួក ណសបកសរីង ស្សាមនេ រ៉ា ស ណវ ៉ានត និងណខស្កវា៉ា ត់
សុវតថិភាព ជាសេីម។ 

▪ ្តូវណតរនបងាក ន់នេ និងរសែតី រសុវតថិភាពជានិចេ យ៉ា ងសហាចណាស ់
ស្រប់្គប់ការងារណេល្តូវសធរីខពស់ជាង ០២ ម។ 

▪ សរភ រ និងឧបករែ៍សសហ្វងាគ ោះបនា ន់្តូវណតរនជាចាាំបច់សៅការដាា ន។
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