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សសៀវសៅណែនាាំបសចេរសទស 

សតរី ី

ព្សះសហគម្ន ៍
 

1. ការរិរែ៌នាអាំរីព្សះ 

ស្សះ គឺជាស្បភពេឹកសលីដី ណដលានការសពញនិយម និងបានសស្បីស្បាស់យ៉ា ងេូលាំេូលាយតាាំង
ពីបុរាែរហូតដល់បចេុបបនន។ ស្សះ គឺជាស្បភពេឹកមួយកនុងចាំស មស្បភពេឹកជាសស្ចីន ណដលអាចផ្តល់
បរាិែសមស្សបសៅនឹងតស្មូវការ និងជាសាំែង់សតុកេឹកណដលានភាពសនសាំសាំនច។ វាិលភាពសស្បី
ស្បាស់របស់ស្សះ អាចអនុវតតន៍បានចាំសពាះសាលបាំែងជាសស្ចីន ដូចជា សស្ាប់តស្មូវការសស្បីស្បាស់ស្បចាាំ
នថ្ៃរបស់មនុសស ការងារកសិដឋ នចិញ្េ ឹមសតវ ការសស្ាចស្សពដាំ ាំកសិកមម ការចិញ្េ ឹមស្តី ជាកណនលង
កមានត ជាេីាថ នសស្ាប់ជីវៈចស្មុះ ...។ល។ 

ស្សះានេស្មង់សស្ចីនស្បសភេ អាចសស្បីស្បាស់សៅតាមតស្មូវការ ឬសៅតាមលកខែៈសផ្សងៗាន ។ 
សទះបីជាយ៉ា ង ក៏សដយ ស្សះអាចស្តូវបានណបងណចកជាពីរស្បសភេធាំៗ៖ ស្សះសលីក (Embankment 

Pond) ឬស្សះជីក (Excavated Pond)។ ប៉ាុណនត សសៀវសៅណែនាំបសចេកសេសសនះ សផ្ទត តជាសាំខាន់សៅសលី
ណតស្សះជីក សស្ាប់ជាចាំសែះដឹងកនុងការអនុវតតជាលកខែៈសហគមន៍ប៉ាុស ណ ះ។ 

• ស្សះសលីក គឺជាស្សះណដលស្តូវបានាងសង់សដយការសលីកដីសធវីជាេាំនប់សដីមបេីប់េឹក។ 
ស្សះស្បសភេសនះ សស្ចីនណតាងសង់ស ងីសៅតាមស្ជលងភនាំ តាំបន់ណដលានជស្ាលតាំបន់
ខពង់រាប ឬស្តូវបានាងសង់កាត់សាឹង អូរ ណស្ពក ជាសដីម។ េាំនប់សនះ ស្តូវស្បឈមសៅនឹង
កាំលាាំងលាំហូរ និងសាព ធេឹក ណដលអាចសធវីឲ្យបាក់បាន ស្បសិនសបី សគមិនបានសិកា
ស្តឹមស្តូវ ឬមិនបានណថ្ទាំដិតដល់។  

• ស្សះជីក គឺជាស្សះ ណដលស្តូវបានាងសង់ស ងីសដយការកាយដីសធវីជាស្សះ។ ដីណដល
ជីកអាចសធវីជាេាំនប់ស្សះបណនថមបាន។ ជាេូសៅ ស្សះជីកសស្ចីនណតបានាងសង់ស ងី
សស្ាប់តាំបន់ណដលានតស្មូវការេឹកតិច។ សមតថភាពសតុកេឹករបស់ស្សះ គឺអាស្ស័យ
សៅសលីបរាិែដីណដលស្តូវជីក ដូសចនះ ាឌ្ដីណដលស្តូវជីក ស្តូវណតកស្មិតឲ្យបានសម
ស្សប សដីមបឲី្យេាំហាំស្សះអាចស ល្ីយតបសៅនឹងតស្មូវការេឹក និងកាត់បនថយការចាំ យ
ណដលមិនចាាំបាច់។  
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2. ការសព្ជើសសរ ើសទីតា ាំងព្សះ 

ការសស្ជីសសរសីេីតាាំង គឺានារៈសាំខាន់ខាល ាំង ស់សស្ាប់ការាងសង់ស្សះ។ វាានេីតាាំង
ជាសស្ចីន ណដលមិនានលកខែៈសមស្សបសស្ាប់ការាងសង់ស្សះសនះសេ សហយីក៏ានស្សះជាសស្ចីន
ស្តូវបានសបាះបង់សចាល សទះបីជាការាងសង់បានលអស្តឹមស្តូវក៏សដយ។ ប៉ាុណនត ានស្សះណដលបានាង
សង់រចួខលះអាចសធវីការណកសស្មួល សហយីអាចសស្បីស្បាស់បាន។  ទាំងសនះ ក៏សស្ពាះណតការសស្ជីសសរសីេីតាាំង
កនុងការាងសង់ស្សះមិនបានស្តឹមស្តូវ។ 

ជាអនុាសន៍ េីតាាំងស្សះ គួរណតស្តូវបានសស្ជីសសរសីឲ្យបានសស្ចីនេីតាាំង (០២ ឬ ០៣ េីតាាំង) 
សដីមបសីិការកជសស្មីសណដលងាយស្សួលាងសង់ សស្បីស្បាស់ និងសនសាំសាំនច។ ានកតាត ជាសស្ចីន សដីមបី
អាចាងសង់ស្សះឲ្យបានសជាគជ័យ ណដលអាចសតុកេឹកបានសស្ចីន ជាប់លអ និងមិនចាំ យខពស់កនុងការ
ាងសង់ ប៉ាុណនត ានកតាត ចមបងចាំនួនបួន (០៤) ណដលគួរណតស្តូវសផ្ទត តជាសាំខាន់សស្ាប់ការសស្ជីសសរសីេី
តាាំង៖ (១) ស្បភពេឹកផ្គត់ផ្គង់ (២) លកខែៈដី (៣) ស ឋ នដី ឬឋានសលខា និង (៤) ការបាំពុលេឹក
ស្សះ។ 

2.1. ស្បភពេឹកផ្គត់ផ្គង់  

ការដឹងពីស្បភពេឹកចមបងកនុងការផ្គត់ផ្គង់ស្សះ គឺានារៈសាំខាន់ ស់កនុងការរចន ឬការ
កាំែត់េាំហាំស្សះ និងការស្គប់ស្គងកស្មិតេឹកកនុងស្សះ។ ស្បភពេឹកសស្ាប់ផ្គត់ផ្គង់ គួរណតានស្គប់ស្ាន់ 
សដីមបអីាចបាំសពញស្សះឲ្យបានសលឿន និងអាចណថ្រកាកស្មិតកមពស់េឹកកនុងស្សះមិនឲ្យណស្បស្បួលខាល ាំងកនុង
រវាងមួយឆ្ន ាៗំ ។ ជារមួ ស្បភពេឹកផ្គត់ផ្គង់ អាចេេួលបានតាមមសធោបាយពីរយ៉ា ងធាំៗ៖ េឹកហូរសលីដី 
និងេឹកសស្កាមដី (ស្បភពេឹកទាំងពីររមួាន )។ 

• លាំហូរេឹកសលីដី៖ ស្បភពេឹកសនះ គឺសាំសៅសៅសលីលាំហូរេឹកសលីដី ណដលេេួលបានពីេឹក
សភលៀង ឬេឹកផុ្ស។ ដូសចនះ កស្មិតកមពស់េឹកសភលៀង និងរបាយេឹកសភលៀងស្បចាាំឆ្ន ាំ ស្ពមទាំង
លកខែៈនផ្ារងេឹកសភលៀង គឺជាកតាត ចមបងណដលកាំែត់ថាសតីបរាិែេឹកអាចានស្គប់
ស្ាន់សស្ាប់សតុកេុកកនុងស្សះណដរឬសេ?។ ស្បសភេដី និងស្បសភេរុកខជាតិណដលានកនុង
នផ្ារងេឹកសភលៀង ានផ្លប៉ាះពាល់ដល់បរាិែ និងលាំហូរេឹកណដលហូរ។ សភាពនផ្ាដី 
និងេស្មង់ នននផ្ារងេឹកសភលៀង៖ នផ្ារាបសសមី រដិបរដុប ានជស្ាល ានការប៉ាះពាល់សៅ
ដល់លាំហូរេឹកសភលៀងសលីនផ្ាដី។ 

• េឹកសស្កាមដី៖ ស្បភពេឹកសនះ គឺសកីតស ងីសៅសពលណដលជសស្ៅស្សះណដលជីកសថិតសៅ
សស្កាមកស្មិតកមពស់េឹកសស្កាមដី។ ដូសចនះ កមពស់េឹករបស់ស្សះ គឺជាកស្មិតកមពស់េឹក
សស្កាមដី។ ប៉ាុណនត កស្មិតកមពស់េឹកសនះអាចណស្បស្បួល ឬមិនណស្បស្បួលសៅតាមសពលសវលា 
និងរដូវកាល សដយអាស្ស័យសៅតាមកស្មិតេឹកសស្កាមដី ជួនកាល ស្បភពេឹកស្សះអាច
ជាណខសេឹកផុ្សសស្កាមដីផ្ងណដរ ។ 
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2.2. លកខែៈដី 

លកខែៈដី ស្តូវបានណចកសចញជា ០៤ ស្កុម សៅតាមលកខែៈជស្ាប និងការបញ្េូ នេឹកកនុង
ាថ នភាពដីណដលសជាគេឹក៖ 

• ស្កុមេី ១៖ ដីានជស្ាបខាល ាំង គឺជាដីសមបូរសៅសដយលាយខាច់ 

• ស្កុមេី ២៖ ដីានជស្ាបេឹកមធយម គឺជាដីលាប់លាយខាច់ 

• ស្កុមេី ៣៖ ដីានជស្ាបេឹកសខាយ គឺជាដីសមបូរសដយដីឥដឋសស្ចីន 

• ស្កុមេី ៤៖ ដីមិនស្ជាបេឹក ឬស្ជាបេឹកតិចបាំផុ្ត គឺជាដីឥដឋ ឬជាដីសមបូរសដយដីឥដឋ
សលីសលប់ 

ដូសចនះ ស្បសភេដីណដលានជស្ាបេឹកសខាយ គឺជាស្បសភេដីលអសស្ាប់ាងសង់ស្សះ។ ផ្ាុយសៅ
វញិ ដីណដលានជស្ាបេឹកខាល ាំង គឺជាដីមិនលអសស្ាប់ាងសង់ស្សះសនះសេ។ ដីឥដឋ និងដីលាប់លាយ
ឥដឋ គឺជាដីមិនស្ជាបេឹក ឬមិនងាយស្ជាបេឹក ណដលជាស្បសភេដីលអសស្ាប់ស្សះ។ ជាេូសៅ ដីខាច់លាយ
ឥដឋ អាចេេួលយកបាន ប៉ាុណនត ដីខាច់លាយខាច់ ឬលាយខាច់-ស្គួស គួរណតសជៀសវាង។ ដីស្បសភេសនះ 
ទមទរការសស្បីស្បាស់ស្សទប់ស្េនប់ការពារ ណដលសធវីឲ្យការាងសង់ានតនមលនថ្ល ស្សះមិនស្តូវបាន
សស្ជីសសរសី ស្បសិនសបី េីតាាំងស្សះគឺជាស្បសភេដីថ្មកាំសបារ ។   

លកខែៈដីអាចសធវីការបា៉ា ន់ាម នបឋម តាមរយៈការអសងកតសៅសលីាថ នភាពស្សះសផ្សងៗសៅណកបរ
េីតាាំងណដលបានសស្ជីសសរសី សលីសពីសនះ ការសធវីសតសតជស្ាបសៅេីតាាំងផ្ទា ល់ និងការយកសាំ កដីមក
សធវីសតសតសៅមនាីរពិសាធន៍ស្តូវណតអនុវតត ។ 

2.3. ឋានសលខា 

ការសិកាពីឋានសលខា ឬលកខែៈស ឋ នដី គឺសដីមបណីសវងយល់ពីកស្មិតកមពស់របស់ស ឋ ន
ដី ជស្ាលដី និងេិសសៅលាំហូរេឹក សស្ាប់ជាមូលដឋ នកនុងការសស្ជីសសរសីេីតាាំងស្សះឲ្យបានលអ។  

• ចាំសពាះេីតាាំងស្សះជីក ណដលេេួលេឹកតាមនផ្ាដី គឺមិនសូវជាសរសីេីតាាំងសនះសេ សពាល 
គឺវាអាចអនុវតតន៍បានចាំសពាះសសាីរណតស្គប់ាថ នភាពស ឋ នដី។ សទះបីជាយ៉ា ង ក៏
សដយ េីតាាំងណដលសមស្សប និងស្តូវបានសស្ជីសសរសីសស្ចីនជាងសគ គឺជាេីតាាំងស ឋ ន
ដីណដលានសភាពរាបសសមី ប៉ាុណនត ងាយស្សួលហូរ ឬងាយស្សួលរ ាំសដះេឹកលអ។ េីតាាំង
រសបៀបសនះ ភាគសស្ចីនស្សះជីកអាចស្តូវបានជីកសៅចាំផ្លូ វលាំហូរេឹក ឬសៅាខ ង ននផ្លូវ
លាំហូរេឹក ស្បសិនសបី េឹកអាចបណងវេិសសៅលាំហូរចូលស្សះបាន ជាេូសៅ េីតាាំងដីទប 
គឺជាេីតាាំងលអសស្ាប់ជីកស្សះ ពីសស្ពាះ បរាិែដីណដលស្តូវកាយានចាំនួនតិច ប៉ាុណនត 
េាំហាំេឹកណដលអាចសតុកបានានេាំហាំធាំ សស្កាយពីស្សះស្តូវបានបាំសពញ េឹកណដលសលីសពី
សនះ អាចបនតហូរសៅតាមផ្លូវេឹករបស់វា ។ 
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• ចាំសពាះស្សះជីក ណដលេេួលេឹកផ្គត់ផ្គង់ពីស្បភពេឹកសស្កាមដី េីតាាំងរបស់វាអាចសស្ជីស
សរសីបានចាំសពាះណតតាំបន់ ណដលស ឋ នដីាននផ្ារាបសសមី ឬសសាីរណតរាបសសមី។ ជាការ
លអ ស្សះជីកស្បសភេសនះ គួរណតស្តូវបានជីកចាំសពាះេីតាាំងណដលកស្មិតកមពស់េឹកសស្កាមដី
ានជសស្ៅរាក់ណកបរនផ្ាដី។ 

2.4. ការបាំពុលេឹកស្សះ 
ការគិតគូរពីស្បភពណដលអាចបាំពុលេឹកកនុងស្សះ គឺានារៈសាំខាន់ ស់កនុងការសស្ជីសសរសីេី

តាាំងរបស់ស្សះ។ ស្បភពបាំពុលអាចបងកស ងីតាមរយៈលាំហូរេឹកណដលបាន ល្ងកាត់ស្បភពបាំពុលជាសស្ចីន 
ដូចជា៖ នផ្ាដីដាំដាំ ាំកសិកមម កសិដឋ នចិញ្េ ឹមសតវ េីតាាំងសចាលសាំរាម ស្បព័នធស្បឡាយេឹកកខវក់ ឬ
អាងសតុកលាមក ជាសដីម។ ដូសចនះ   េីតាាំងស្សះគបបសីជៀសវាងេេួលេឹកណដលបាន ល្ងកាត់ ឬានស្បភព
សចញពីស្បភពបាំពុលទាំងសនះ។ 

3. ការសរិាអាំរីតព្ម្ូវការទឹរ 

ការយល់ដឹងអាំពីតស្មូវការេឹកសស្ាប់សតុក គឺផ្តល់ភាពងាយស្សួលកនុងការសរៀបចាំណផ្នការចាំសពាះ
េាំហាំស្សះឲ្យបានសមស្សបកនុងការបាំសពញតស្មូវការសស្បីស្បាស់ ស្ពមទាំងការពារតនមលាងសង់ខពស់ពី
តស្មូវការ។ តស្មូវការបរាិែេឹកសស្ាប់ស្សះមួយ គឹជាបរាិែេឹកណដលសតុកបស្មុងេុកសស្បីស្បាស់
សស្ាប់ផ្គត់ផ្គង់សហគមន៍សៅរយៈសពល មួយ (ជាពិសសស រដូវស្បាាំង)។ ការបា៉ា ន់ាម នតស្មូវការ
េឹក ស្តូវណតសផ្ទោ តសលីកតាត ចាាំបាច់មួយចាំនួន ដូចជា ៖ 

• កាំែត់សាលបាំែងចាាំបាច់សស្ាប់ផ្គង់ផ្គង់កនុងសហគមន៍ ដូចជា ការសស្បីស្បាស់កនុង
សគហដឋ ន សស្ាចស្សពដាំ ាំ និងចិញ្េ ឹមសតវ។ល។ 

• កាំែត់ពីរយៈសពលណដលស្តូវការេឹកសស្បីស្បាស់ពីស្សះ (រដូវស្បាាំង) សដីមបកុីាំឲ្យហួសពី
តស្មូវការចាាំបាច់ស្បចាាំឆ្ន ាំ។ 

4. ការរចនា និងការសាងសង់ 

4.1. េស្មង់ 

សទះបីជា ស្សះជីក អាចជីកបានសស្ចីនរូបរាងសៅតាមការចង់បានក៏សដយ ក៏េស្មង់ចតុសកាែ
ណកង គឺជាេស្មង់ណដលស្តូវបានសស្បីស្បាស់សស្ចីនជាងសគ ជាពិសសស ចាំសពាះតាំបន់ណដលាននផ្ាដីរាបសសមី។ 
េស្មង់រសបៀបសនះបានផ្តល់ភាពងាយស្សួលកនុងការាងសង់ សហយីស្គប់សស្គឿងចស្កកាយដីទាំងអស់អាច
សធវីការបានសដយងាយស្សួល។ 

4.2. ជសស្ៅស្សះ 
ការកាំែត់េាំហាំស្សះ គឺសដីមបអីាចស ល្ីយតបសៅនឹងតស្មូវការេឹក។ កនុងចាំស មវាិស្តទាំងបី 

ជសស្ៅស្សះានារៈសាំខាន់ជាងសគ គឺសដីមបកីាត់បនថយការសស្បីស្បាស់នផ្ាដីសស្ចីន។ ការបណនថមជសស្ៅអាច
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ជាជសស្មីសលអ ម៉ាោងវញិសេៀត ការបណនថមជសស្ៅអាចកាត់បនថយរ ាំហួតផ្ងណដរ ដូសចនះ វាអាចានស្បសយជន៍
ចាំសពាះេីតាាំង ឬតាំបន់ណដលានកស្មិតរ ាំហួតខពស់។ សទះបីជាយ៉ា ង ក៏សដយ ជសស្ៅស្សះមិនគួរសលីស
ពី ០៤ ណម៉ាស្តសនះសេ ពីសស្ពាះ គុែភាពេឹកអាចានលកខែៈសុិបេិក សៅសពលណដលេឹកានជសស្ៅ
សស្ៅសដយពនលឺ សហយីកសៅត ស្ពះអាេិតយមិនអាចណស្ជកចូលសៅកនុងេឹកបានសស្ៅ។ មោ៉ាងវញិសេៀត ការ
កាយដីសស្ៅអាចានតនមលខពស់ និងការជីកានការលាំបាក ស្ពមទាំងទមទរស្បសភេសស្គឿងចស្ក
ពិសសសៗ ប៉ាុណនត សស្ាប់ស្សះជីកណដលការផ្គត់ផ្គង់េឹកានស្បភពពីេឹកសស្កាមដី ជសស្ៅស្សះគួរណតសម
ស្សបសៅតាមកស្មិតកមពស់េឹកសស្កាមដី។ 

4.3. ជស្ាលសជីងសេរ  
ជាេូសៅ ស្សះជីក សស្ចីនណតានជស្ាលសជីងសេរ រវាង ១:១ សៅ ១:៣ (ណខសឈរ៖ណខសសដក) គឺ

អាស្ស័យសៅតាមលកខែៈដីរបស់ស្សះ។ ស្បសិនសបី ជស្ាលសជីងសេរទលសពក វាអាចសធវីឲ្យានរុកខជាតិ
េឹកដុះសស្ចីន ណដលបងកផ្លវបិាកសៅដល់ដាំសែីរការស្សះ។ ផ្ាុយសៅវញិ ស្បសិនសបី ជស្ាលសជីងសេរស្សួច
សពក វាងាយនឹងសធវីឲ្យានការហូរសស្ចាះសជីងសេរ។ តារាងេី 1 បងាា ញពីជស្ាលសជីងសេរស្សះណដលសម
ស្សបសៅតាមស្បសភេដី (FAO, 2011)។  

តារាងេី 1៖ ជស្ាលសជីងសេរស្សះតាមស្បសភេដី 

ស្បសភេដី ជស្ាលសជីងសេរ (ណខសឈរ៖ណខសសដក) 

ដីឥដឋ (clay) 1:1 - 1:2 

លាយលាប់ដឥីដឋ (clay loam) 1:1.5 - 1:2 

លាយលាប់ដខីាច់ (sandy loam) 1:2 - 1:2.5 

លាយដីខាច ់(sandy soil) 1:3 

4.4. េាំនប់ស្សះ និងការបញ្េូ លេឹកកនុងស្សះ 

ស្បសិនសបី ស្បភពេឹកផ្គត់ផ្គង់ស្សះ គឺជាស្បភពេឹកសស្កាមដីសនះ ការសលីកេាំនប់ាត់ស្សះស្តូវណត
សធវីស ងី សដីមបកីារពារមិនឲ្យស្បភពេឹកសលីដីស្ជាបចូលសៅកនុងស្សះ ណដលអាចសធវីឲ្យគុែភាពេឹកស្សះ
អន់ ានភាពលអក់ខពស់ និងកករដីលាប់ចូលកនុងស្សះ។ 

ស្បសិនសបី ស្បភពេឹកផ្គត់ផ្គង់ស្សះ គឺជាស្បភពេឹកសលីដីសនះ ការសលីកេាំនប់ាត់ស្សះសនះ អាច
សស្បីសដីមបកីារពារកុាំឲ្យេឹកហូរពីសលីាត់ស្សះណដលអាចសធវីឲ្យសស្ចាះខូចសជីងសេរស្សះ។ ម៉ាោងវញិសេៀត តាម
រយៈេាំនប់សនះ សយងីអាចសរៀបចាំសធវីជាស្បឡាយ ឬចងអូរេឹកសដីមបសី្បមូលេឹកសលីដីបញ្េូ លសៅកនុងស្សះ។ 
េាំនប់សនះអាចសស្បីស្បាស់សដីមបបីសងកីនសមតថភាពសតុកេឹករបស់ស្សះផ្ងណដរ។ អាចម៍ដីជីកស្សះអាចសស្បី
សស្ាប់សលីកេាំនប់ ស្បសិនសបី ដីានលកខែៈសមស្សប។ ការាងសង់េាំនប់ស្សះ ស្តូវណតសធវីស ងីឲ្យ
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បានស្តឹមស្តូវតាមបេដឋ នបសចេកសេស ជាពិសសស សៅសលីការបងាា ប់ដី។ ការបងាា ប់ដី ស្តូវណតសធវីស ងីកនុង
រវាង ១០០ - ១៥០ មម. មតង រហូតដល់កមពស់ណដលស្តូវការ។ កនុងករែីសនះ សាំែង់បសងាៀរអាចនឹងស្តូវ
បានាងសង់សដីមបរីកាកស្មិតកមពស់េឹកកនុងស្សះ និងការពារេាំនប់ស្សះមិនឲ្យបាក់។ 

 
រូបភាពេី 1៖ គាំរូបលង់ ននការនាំេឹកចូលកនុងស្សះ 

សាំរាម កាំសេចកាំេី និងកករដីលាប់ គឺជាបញ្ហា ណដលស្សះណតងណតជួបស្បេះ ស្បសិនសបី ស្បភពេឹក
ផ្គត់ផ្គង់ស្សះ គឺជាស្បភពេឹកសលីដី។ បញ្ហា ទាំងសនះអាចកាត់បនថយបានតាមរយៈ (១) ការដាំសមម  ឬរុកខ
ជាតិតូចៗសៅជុាំវញិស្សះ និងសៅតាមស្បឡាយ ឬចងាូរេឹក និង (២) ការសរៀបស្សទប់ចសស្ាះមុននឹង
បងាូរេឹកចូលស្សះ។ ស្សទប់ចសស្ាះស្តូវណតសរៀបសៅតាមបស ត យស្បឡាយេឹកឲ្យបានយ៉ា ងសោច
 ស់ ០៣ ណម៉ាស្ត មុននឹងបងាូរេឹកចូលស្សះ។ ស្សទប់ចសស្ាះគួរណតផ្សាំស ងីសដយលាយថ្ម (ស្ាប់ធាំ និង
តូច)។ កណ្ញ្េងស្ចកថ្ម (Gabion) អាចសស្បីស្បាស់សដីមបសីស្មួលដល់ការសវចខេប់បែតុ ាំ លាយថ្ម។ ប៉ាុណនត 
ស្សទប់ចសស្ាះសនះ ទមទរឲ្យានការណថ្ទាំខាល ាំង សដីមបធីានថា ស្សទប់ចសស្ាះមិនស្តូវបានរា ាំងសាះ
សដយារសាំរាម កាំសេចកាំេី និងកាំែកដី សពលខលះស្សទប់ចសស្ាះ គួរណតសាំអាត និងសរៀបចាំស ងីវញិ។ 

 
រូបភាពេី 2៖ េស្មង់ ននកណ្ញ្េ ងស្ចកថ្ម 
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អាស្ស័យសដយលាំហូរេឹកបញ្េូ លស្សះ ស្តូវណតសធវីស ងីតាមរយៈសាំែង់យកេឹកណដលានចាំនួន
មួយ ឬសស្ចីនសៅតាមេាំហាំស្សះ លាំហូរេឹកចូលស្សះនឹងានសលបឿនសលឿន ណដលអាចសធវីឲ្យសជីងសេរស្សះ
សស្កាយសាំែង់យកេឹកស្បឈមខាល ាំងសៅនឹងចសស្ាះ ស្បសិនសបី មិនានការការពាររងឹាាំ។ ការការពារ
សនះ ានភាពចាាំបាច់ ស់ចាំសពាះស្សះណដលមិនានស្សទប់ការពារសជីងសេរ ឬានស្តឹមណតការដាំសមម
ការពារសជីងសេរ។ ការសស្បីថ្មសរៀប (Rip-Rap) គឺជាវធីិា្សតការពារមួយ ណដលានស្បសិេធភាព និងាន
តនមលសមរមយ។ ថ្មសរៀបងាយនឹងខូចខាតសដយកាល ាំងេឹកសៅតាមសពលសវលា ននការសស្បីស្បាស់។  កណ្ញ្េង
ស្ចកថ្ម (Gabion) អាចសស្បីជាជាំនួយកនុងការសរៀបថ្មជាបែតុ ាំ សដីមបពីស្ងឹងសស្គឿងបងគុ ាំរបស់វា។  

 
រូបភាពេី 3៖ ការការពារសជីងសេរស្សះពីការបញ្េូ លេឹកកនុងស្សះ 

 

4.5. ការការពារជស្ាបេឹក 

ជស្ាប សកីតានស ងីសដយារស្បសភេដីស្សះណដលជាស្បសភេដីអន់ និងងាយស្ជាបេឹក មោ៉ាង
វញិសេៀត ការកាយដីលអស្សទប់សលីសស្ៅសពក (សដីមបសីលីកេាំនប់ស្សះ) អាចសធវីឲ្យបាតស្សះស្បឈមសៅ
នឹងស្សទប់ដីណដលានលាយខាច់សស្ចីន ណដលជាស្បសភេដីស្ជាបេឹកខាល ាំង ឬស្សទប់ថ្ម ណដលានាន ម
សស្បះស្ាាំសស្ចីន ជាសដីម។ 

ស្បសិនសបី លកខែៈដីរបស់ស្សះ គឺជាស្បសភេដីអន់ងាយនឹងស្ជាបេឹក ស្សះចាាំបាច់ស្តូវណតស្កាល
ស្េនប់ការពារជស្ាបេឹក ទាំងនផ្ាបាតស្សះ និងនផ្ាជស្ាលស្សះ។ ស្េនប់ការពារជស្ាបេឹកសនះអាចជា៖ 
ស្េនប់ដីឥដឋ កស្ាលថ្ម (Cemented stone pitching) កស្ាលសបតុង កស្ាលសៅស ូសមម  (HDPE 

Liner) ជាសដីម។ កនុងចាំស មវធីិា្សតខាងសលី ការសស្បីស្េនប់ដីឥដឋ ស្តូវបានសលីកេឹកចិតតសស្ាប់ការ
ាងសង់ស្សះសហគមន៍ ពីសស្ពាះ វាានតនមលទបជាងសគ និងអាចរកបានសៅតាមតាំបន់។ ស្េនប់ដី
ឥដឋណដលស្តូវសស្បីសនះ ស្តូវណតានលាយស្ាប់ដីសមស្សប និងានសាាស្តដីឥដឋយ៉ា ងតិច ២០%។ 
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រូបភាពេី 4៖ ការសស្បីស្េនប់កស្ាលសៅស ូ HDPE ការពារជស្ាបកនុងស្សះ 

 

រូបភាពេី 5៖ ការសស្បីស្េនប់កស្ាលថ្ម (Cemented stone pitching) 

ស្បសិនសបី លកខែៈដីស្សះលអសមស្សប (លាយដីណដលានេាំហាំស្ាប់ធាំ-តូចលាយ ាំាន  និងាន
លាយដីឥដឋយ៉ា ងសោច ១០%) ស្េនប់ការពារជស្ាបអាចមិនចាាំបាច់ស្តូវសស្បី។ ប៉ាុណនត ស្សះណដលបានជីក
ចាាំបាច់ស្តូវណតបងាា ប់ជាមួយដីសនះឲ្យបានណែនលអ។ ស្េនប់ការពារជស្ាបស្តូវណតានកស្ាស់យ៉ា ង
សោច ស់ ០,៣ ណម៉ាស្ត បនា ប់ពីបងាា ប់រចួ។ ការបងាា ប់ដីមតងៗ ស្តូវណតសធវីស ងីឲ្យបានស្តឹមស្តូវរវាង 
១០០ - ១៥០ មម. ស្សបតាមបេដឋ នបសចេកសេសបងាា ប់ និងការសស្បីស្បាស់សស្គឿងចស្ក។ ដីណដលស្តូវ 
យកមកបងាា ប់ ស្តូវណតាម នឬសសឈ ីកាំសេចកាំេី និងសាំរាមជាដច់ខាត។ 
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4.6. ការការពារចសស្ាះសជីងសេរស្សះ 
ចសស្ាះសជីងសេរស្សះ អាចបងកស ងីសដយារេឹកសភលៀងហូរសស្ចាះ រលកេឹកកនុងស្សះសដយារ

ខយល់ និងការស ីងចុះខាល ាំងនូវកស្មិតកមពស់េឹកកនុងស្សះ។ ការសស្ជីសសរសីជស្ាលសជីងសេរស្សះមិន
បានស្តឹមស្តូវសៅតាមលកខែៈដីរបស់ស្សះ សនះវាជាំរុញឲ្យានចសស្ាះសជីងសេរកាន់ណតខាល ាំង។ ការ
បងាា ប់ដីមិនបានស្តឹមស្តូវ ឬោប់ណែនលអ ក៏ជាំរុញឲ្យការចសស្ាះស្បស្ពឹតតសៅកាន់ណតសលឿន និងខាល ាំងផ្ង
ណដរ។ ការលុកលុយ ននសតវពាហនៈសផ្សងៗ សធវីឲ្យខូចខនង និងសជីងសេរស្សះ ណដលជាំរុញដល់ការហូរ
សស្ចាះសជីងសេរកាន់ណតខាល ាំង។ កតាត ដីខលួនឯង ក៏ជាអនកកាំែត់លេធភាពចសស្ាះផ្ងណដរ។ ដីអន់ ឬដីណដល
ានជស្ាបខាល ាំងងាយេេួលរងកាល ាំងចសស្ាះខាល ាំងជាងដីលអ ឬដីណដលានជស្ាបសខាយ។ 

ការាងសង់ស្សះមិនស្តូវបានបញ្េ ប់សនះសេ ស្បសិនសបី ការការពារស្សះពីចសស្ាះមិនស្តូវបាន
សធវី។ សស្ៅពីការាងសង់របងការពារពីការលុកលុយរបស់សតវពាហនៈ និងការអនុវតតការាងសង់ឲ្យ
បានស្តឹមស្តូវសៅតាមបសចេកសេស ដូចជា ការបងាា ប់ដី និងការសធវីជស្ាលសជីងសេរ ជាសដីម ការការពារ
ចសស្ាះសជីងសេរស្សះអាចសធវីស ងីតាមរយៈ (១) ការដាំសមម  និងរុកខជាតិ (២) ការតសស្មៀប ឬស្កាលថ្ម
តាមសជីងសេរ (៣) ការសស្បីស្េនប់ការពារជស្ាប ដូចណដលបានបងាា ញខាងសលី។ ការដាំសមម  និងរុកខជាតិ 
គឺជាជសស្មីសណដលានតនមលទបជាងសគ និងស្តូវបានសលីកេឹកចិតតសស្ាប់ការាងសង់ស្សះសហគម
ន៍។ ការសស្បីស្េនប់ការពារជស្ាប (សលីកណលងការសស្បីស្េនប់ដីឥដឋការពារជស្ាប) គឺជាជសស្មីសណដល
ានតនមលខពស់ និងមិនស្តូវបានសលីកេឹកចិតតសស្ាប់ការាងសង់ស្សះសហគមន៍សនះសេ។ ការសស្បី
ស្េនប់ការពារជស្ាបសនះ អាចសស្បីកនុងករែីចាាំបាច់ និងពិសសសរបស់ស្សះសៅតាមតាំបន់ និង
លកខែៈដី។ 

• ការដាំសមម  ឬរុកខជាតិ គួរណតអនុវតតភាល មៗ សស្កាយពីការាងសង់ស្សះរចួ។ ការសស្បីស្បាស់
សមម  ណដលានស្ាប់សៅេីតាាំងស្សះ គឺជាចាំនុចលអ សដីមបកីាត់បនថយចាំ យ ដូសចនះ មុន
នឹងជីកស្សះ អនកាងសង់ គួរណតបកដីស្សទប់សលីសដីមបរីកាេុកសមម ឲ្យបានលអ និង
សដីមបសីស្បីស្បាស់សៅសពលសស្កាយ។ ឬសសមម  និងឬសរុកខជាតិ ជួយពស្ងឹងរចនសមព័នធដី 
និងកាត់បនថយសលបឿនលាំហូរេឹក ណដលសធវីឲ្យកាល ាំងចសស្ាះថ្យចុះខាល ាំង។ ការដាំសមម គួរ
ណតសធវីស ងីចាំសពាះសជីងសេរស្សះ ខនងេាំនប់ស្សះ និងជុាំវញិស្សះ។ រុកខជាតិមិនស្តូវបានដាំ
សៅតាមជស្ាលសជីងសេរ និងសលីខនងេាំនប់ស្សះសនះសេ ការដាំរុកខជាតិគួរណតសធវីស ងីសៅ
ជុាំវញិស្សះ សដីមបកីារពារឬសរបស់វាណដលសធវីឲ្យខូចខនងេាំនប់ និងសជីងសេរ។ ដូចាន ណដរ 
សដីមសឈគួីរណតបានដាំសៅជុាំវញិស្សះ សដីមបអីាចការពារពីការហូរសស្ចាះ សហយីម៉ាោងវញិ
សេៀត វាក៏អាចជួយការពាររ ាំហួតេឹកពីស្សះផ្ងណដរ តាមរយៈការេប់ខយល់ និងផ្តល់ជា
មលប់ដល់ស្សះ។ 
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• ការសស្បីស្បាស់ថ្មសរៀប (Rip-Rap) គឺជាវធីិា្សតណដលានស្បសិេធភាពលអកនុងការការពារ
ការសស្ចាះសជីងសេរ ប៉ាុណនត វាអាចានតនមលនថ្លជាងការដាំសមម  សលបឿនលាំហូរស្តូវបានកាត់
បនថយខាល ាំងតាមរយៈការបាំណបកកាល ាំងេឹកសដយដុាំថ្មនីមួយៗ។ ថ្មសរៀបគួរណតសស្បីចាំសពាះ
ស្សះណដលានកស្មិតេឹកស ងីចុះខាល ាំង ឬនផ្ាេឹកានរលកខាល ាំង (សស្ចីនសកីតស ងីចាំសពាះ
ស្សះណដលាននផ្ារងខយល់ធាំៗ)។ ដុាំថ្មណដលស្តូវយកមកតសស្មៀបស្តូវណតានេាំហាំធាំ ណដល
មិនអាចផ្ទល ស់បតូ រេីតាាំងតាមកាល ាំងេឹក។ ការសរៀបថ្មអាចសធវីស ីងសពញនផ្ាសជីងសេរ
ទាំងមូល ឬមួយណផ្នកណដលរងកាល ាំងេឹករលកប៉ាុស ណ ះ សដីមបីកាត់បនថយចាំ យ។ 
ចាំសពាះការតសស្មៀបថ្មណតមួយណផ្នក គឺស្តូវណតសធវីឲ្យស ល្ីយតបសៅនឹងការណស្បស្បួលកស្មិត
កមពស់េឹកកនុងស្សះ។ កស្ាលថ្មស្តូវណតតសស្មៀបឲ្យបានយ៉ា ងតិច ០,៥ ណម៉ាស្តខពស់ជាង
កស្មិតេឹកអតិបរា និងយ៉ា ងតិច ០,៥ ណម៉ាស្ត ទបជាងកស្មិតេឹកអបបបរា។ សជីងេស្ម 
ឬធនឹមេាំរកស្ាលថ្មស្តូវណតាងសង់ឲ្យបានរងឹាាំសដីមបេីប់មិនឲ្យកស្ាលថ្មរអិលធាល ក់ចុះ
សស្កាម។ កស្ាលថ្មសនះ គួរណតានកស្ាស់យ៉ា ងតិច ០,៣ ណម៉ាស្ត។ កណ្ញ្េងស្ចកថ្ម អាច
សស្បីជាជាំនួយកនុងការសរៀបថ្ម និងជួយពស្ងឹងកស្ាលថ្មជាបែតុ ាំ ផ្ងណដរ។            

                                       រូបភាពេី 6៖ ការដាំសមម ការពារចសស្ាះតាមសជីងសេរស្សះ 
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រូបភាពេី 7៖ ការសស្បីកណ្ញ្េងស្ចកថ្មការពារចសស្ាះសជីងសេរស្សះ 

4.7. អាចម៍ដីជីកស្សះ 
អាចម៍ដីណដលបានមកពីការជីកស្សះ ស្តូវណតស្គប់ស្គង និងចាត់ណចងឲ្យបានស្តឹមស្តូវ ការេុកដក់

អាចម៍ដីបានស្តឹមស្តូវ នឹងសធវីឲ្យស្សះអាចសស្បីស្បាស់បានយូរអណងវង ងាយស្សួលកនុងការការពារ ការណថ្ទាំ 
ការដាំ ការរកីលូតលាស់របស់សមម  និងរុកខជាតិ ស្ពមទាំងសលីកសាភ័ែភាពស្សះផ្ងណដរ។ 

ជសស្មីសដ៏លអបាំផុ្ត គឺការយកអាចម៍ដីណដលបានកាយសហយីយកសចញពីេីតាាំងស្សះ ប៉ាុណនត ការ
ដឹកជញ្ជូ នអាចានតនមលនថ្ល គឺអាស្ស័យសៅតាមេីតាាំងណដលស្តូវចាក់សចាល។ មោ៉ាងវញិសេៀត អាចម៍ដីអាច
សៅសស្បីស្បាស់បានសៅតាមលកខែៈរបស់វា និងអាចសស្បីកនុងការចាក់បាំសពញសលីកេាំនប់ ឬផ្លូវ ជាសដីម។ 

ស្បសិនសបី អាចម៍ដីមិនអាចយកសចញពីេីតាាំងជីកស្សះបាន សនះអាចម៍ដីអាចេុកសៅេីតាាំង
ស្សះបាន ប៉ាុណនត ការេុកដក់ស្តូវណតសធវីស ងីឲ្យបានស្តឹមស្តូវសដីមបកុីាំឲ្យប៉ាះពាល់ដល់ស្សះ។ ពាំនូកអាចម៍ដី
ស្តូវណតឈូសពស្ងាបឲ្យបានាអ ត និងទប។ ជស្ាលពាំនូកអាចម៍ដីស្តូវណតទបជាងជស្ាលសជីងសេរស្សះ 
សហយីចុងសជីងសេរស្តូវណតសៅឲ្យឆ្ៃ យពីាត់ស្សះយ៉ា ងតិចបាំផុ្ត ០៤ ណម៉ាស្ត សដីមបកីារពារពីការហូរសស្ចាះដី
ចូលសៅកនុងស្សះវញិ។ ពាំនូកអាចម៍ដីគួរណតដក់េប់សៅនឹងេិសសៅខយល់សដីមបីអាចកាត់បនថយរ ាំហួត
សដយារខយល់ ។ 

4.8. ភាពលអក់ និងដាំស ះស្ាយ  

ភាពលអក់ ននេឹកស្សះ គឺប ត លមកពីស្ាប់ដីឥដឋ និងដីលាប់ណដលសៅពនយួរកនុងេឹក។ វាាន
កតាត ជាសស្ចីន ណដលអាចប ត លឲ្យានភាពលអក់សៅកនុងស្សះ រមួាន៖ (១) ការហូរសស្ចាះស្សះ (២) 
រលកេឹក (៣) ការហូរសស្ចាះតាមនផ្ារងេឹកសភលៀង និង (៤) ការលុកលុយរបស់សតវពាហនៈ ជាសដីម។  
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ជាេូសៅ ស្សះណដលជីកសហយីថ្មីៗ ណតងណតជួបស្បេះនឹងបញ្ហា ភាពលអក់។ ការបរយិយពីការការពារខាង
សលី ដូចជា៖ ការដាំសមម  និងរុកខជាតិ ការការពារចសស្ាះសជីងសេរ ការសស្បីស្សទប់ចសស្ាះមុននឹងការ
បញ្េូ លេឹកកនុងស្សះ ការការពារសតវពាហនៈ ជាសដីម អាចនឹងជួយកាត់បនថយការសកីតស ងីនូវភាពលអក់
របស់ស្សះ។ តាមរយៈបេពិសាធន៍កនលងមក ការសស្បីស្បាស់ដីស្សទប់សលរីបស់ស្សះ គឺជាស្េនប់
សជីងសេរ ណដលអាចជួយសធវីឲ្យេឹកឆ្ប់ថាល ។ ស្បសិនសបី េឹកស្សះសៅណតបនតលអក់ ការសាំអាតេឹកអាចសធវី
ស ងីតាមវធីិា្សតមួយចាំនួន ដូចជា៖ 

• ការសស្បីសមម សៃួត ឬចាំសបីង៖ ស្តូវណតរាយចាំសបីង ឬសមម សៃួតឲ្យសពញសលីនផ្ាស្សះ។ ចាំសបីង ឬ
សមម សៃួត នឹងស្សូបទញ និងបនាបបនាុកអគគីសនីរបស់ភាគលអិតរបស់ដី ណដលសធវីឲ្យពួក
វាអាចធាល ក់ចុះសៅបាតស្សះ។ 

• ការសស្បីារធាតុគីមី៖ ារធាតុគីមីណដលអាចសាំអាតភាពលអក់បាន រមួាន៖ កាល់សយូម
ស ុលផ្ទត (CaSO4) ា៉ា សញ៉ាសយូមស ុលផ្ទត (MgSO4) ាច់ជូរ-អាលុយមីញ៉ាូ មស ុលផ្ទត 
[Al2(SO4)3] ឬកាំសបារ-កាល់សយូមកាបូ ត (CaCO3)។ ាច់ជូរានស្បសិេធភាពខពស់
កនុងការសាំអាតភាពលអក់។ ប៉ាុណនត វាសធវីឲ្យេឹកធាល ក់សប៉ាោស់។ ដូសចនះ ាច់ជូរមិនគួរសស្បី
ស្បាស់ចាំសពាះេឹកស្សះណដលានសប៉ាោសទបសនះសេ។ កនុងករែីសនះ ការសស្បីស្បាស់
កាំសបារ គឺជាជសស្មីសលអបាំផុ្ត។ ស្បសិនសបី ាច់ជូរសៅណតយកមកសស្បី កាំសបារគួរណតសស្បី
សៅសលីដីស្សះជាមុនសិន សដីមបីសលីកកមពស់កស្មិតសប៉ាោស់ និងភាពអាល់កាឡាាំង
របស់ដី ។    

4.9. សុវតថិភាពស្សះ 
ស្សះ អាចជាកណនលងទក់ទញ សហយីអាចបងកសស្ាះថាន ក់បានស្គប់សពលសវលាផ្ងណដរ។ សដីមបបីងាក ពី

សស្ាះថាន ក់សផ្សងៗ ការរចន និងការាងសង់ស្សះស្តូវណតសផ្ទោ តការយកចិតតេុកដក់បាំផុ្តនូវចាំនុចសាំខាន់ៗ
មួយចាំនួន ដូចខាងសស្កាម៖  

• ស្សះគួរណតានជសែតី រចុះឲ្យបានសមស្សប ចាំនួនជសែតី រគួរណតានមួយ ឬសស្ចីន 
អាស្ស័យសៅតាមេាំហាំស្សះ 

• ស្សះគួរណតានរបងការពារជុាំវញិ សដីមបកីារពារពីការចូលលុកលុយរបស់សតវពាហនៈ 
ណដលអាចសធវីឲ្យខូចស្សះ និងការពារសកមងតូចៗចូលសលងេឹក ណដលអាចលង់បាន 

• ស្សះស្តូវណតសាំអាតឲ្យបានាអ ត សស្កាយពីការាងសង់រចួ ឬសសឈ ី ណមកសឈ ី ឬសដីម
សឈ ី និងសាា រសផ្សងៗ រមួទាំងសាា រសាំែង់ ស្តូវណតយកសចញឲ្យអស់ពីកនុងស្សះ 
ពីសស្ពាះ វាអាចបងកសស្ាះថាន ក់ជាយថាសហតុ 

• ាល កសញ្ហា បស្ាម គួរណតានបងាា ញសៅតាមស្សះ ។ 

 

5. ការណែទាំព្សះ 
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ស្សះស្តូវណតទមទរឲ្យានការណថ្ទាំ សទះបីជាស្តូវបានរចន និងាងសង់បានលអយ៉ា ង ក៏
សដយ។ ស្បសិនសបី ាម នការណថ្ទាំ ស្សះនឹងមិនអាចសស្បីស្បាស់បានយូរអណងវងតាមអាយុកាលណដលបាន
សស្ាងេុកសនះស ីយ។ កងវះការណថ្ទាំ អាចនឹងសធវីឲ្យស្សះខូចសជីងសេរេាំនប់ ឬសស្គឿងបងគុ ាំសផ្សងៗ ជា
សដីម។ អាស្ស័យដូចសនះ   ការណថ្ទាំស្តូវណតសធវីសៅតាមលកខែៈរបស់ស្សះ និងសស្គឿងបងគុ ាំសផ្សងៗរបស់
ស្សះណដលាន ។  

• ស្តូវណតស្តួតពិនិតយ តាមដនជាស្បចាាំ និងសេៀងទត់នូវាថ នភាពរបស់ស្សះ សាំែង់ 
និងសស្គឿងបងគុ ាំណដលបានបាំពាក់សៅកនុងស្សះ ជាពិសសស ការស្តួតពិនិតយ តាមដន ស្តូវណត
សធវីស ងីភាល ម បនា ប់ពីសភលៀងធាល ក់រចួ សដីមបណីសវងរកថាសតីស្សះសៅដាំសែីរការលអ ឬស្តូវការ
ជួសជុល។ ស្បសិនសបី ស ញីថា ានការខូចខាត ការជួសជុលស្តូវណតសធវីស ងីភាល ម សដីមបី
ការពារពីការជួសជុលស្េង់ស្ទយធាំ 

• សមម  និងរុកខជាតិ ស្តូវណតណថ្ទាំឲ្យបានលអ និងមិនស្តូវេុកឲ្យសមម  ឬរុកខជាតិងាប់សអុយ
រលួយសៅកនុងេឹកស យី 

• មិនស្តូវអនុញ្ហា តឲ្យានសតវពាហនៈចូលសៅកនុងស្សះសនះស យី ស្សះណតងណតានរបង
ការពារ សហយីរបងស្តូវណតានការណថ្ទាំឲ្យបានរងឹាាំលអ 

• ស្តូវណតបសញ្ជ ៀសមិនឲ្យេឹកកខវក់ហូរចូលស្សះ សដយការសធវីស្បព័នធស្បឡាយរ ាំសដះេឹក 
សដីមបពីងាវ ង លាំហូរេឹកកខវក់ទាំងសនះ និង 

• ស្តូវណតតាមដនគុែភាពេឹក និងណសវងរកស្បភពបញ្ហា ណដលសធវីឲ្យគុែភាពេឹកណស្ប
ស្បួល។ សពលខលះ ការវភិាគគុែភាពេឹកគួរណតអនុវតតន៍។ 
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