
នាទីចំណ េះទូណៅ

អំពីការផលតិទឹកស្អា ត
និងការកំ ត់ថ្លៃលក់ទឹកស្អា ត



អំពីទឹក



ដំណ ើ រវិលច េះណ ើងថ្នទឹក



អំពីប្រភពទឹកទឹកណៅ

ត្រពាំង ត្រះ បឹង បឹងធាំ

រទឹង ទន្លេ

រមុត្ទអណ្តូ ងលូអណ្តូ ងខួងន្្េៀង

រាំន្ណ្ើមអាការ ទឹករអុយ
ទឹកផុរ



ហានិភយ័ននការប្រើទឹកបៅ 



ការផគត់ផគង់ទឹកណៅទីប្រជ ំជននិងណៅជនរទ



នៅនេលន ើងមិនទាន់មានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អា តតាមប្រេ័នធទុនោ
នតើន ើងលំបាកោ៉ា ងណាដែរ?



នៅនេលន ើងមានការផ្គតផ់្គងទឹ់កស្អា តតាមប្រេន័ធទុនោ
នតើន ើងនៅមានការលំបាកោ៉ា ងណាដែរ?



ទឹក១ម ៉ែប្តគូរ(១ ៣)=១.០០០លបី្ត

នតើនោកអ្នកែឹងនទថាទឹកម ួដម៉ាប្តគូរន្មើនឹង
រ៉ាុន្មម នលើប្ត?

១ មម៉ែត្រ

១ មម៉ែត្រ

១ មម៉ែត្រ

១ មម៉ែត្រ

១ មម៉ែត្រ

១ មម៉ែត្រ

១ មម៉ែត្រ

១ មម៉ែត្រ



ទឹក១ម ៉ែប្តគូរ(១ ៣)=១.០០០លបី្ត

= ១  ស ៊ីទទន បនេះ

1000L

1000L



=  ៥ ធ ងជរ័២០០ ល៊ី្រ

ទឹក  ១ម៣

=   ៥ ពាង ចំណ េះ  ២០០ ល៊ី្រ
200L

200L



ទឹក  ១ម៣

=៥០កានជរ័ ២០ល៊ី្រ

=៥០ធ ងជរ័ ២០ល៊ី្រ

=៥០ដរជរ័ ២០ល៊ី្រ

20L

20L

20L



ទឹក  ១ម៣

=៦៦៧ែរទកឹររ ិ្ ុទធអ្ងគរេូរ ៉ាូចំណុុះ១លើប្តកនលុះ

=២.០០០ែរទកឹររ ិ្ ុទធអ្ងគរេូរ ៉ាូចំណុុះ៥០០មើលើលើប្ត

=២.៨៥៧ែរទកឹររ ិ្ ុទធវ ើតាល់ចំណុុះ៣៥០មើលើលើប្ត

1.5L

500mL

350mL





ការផ្លិតទឹកស្អា តទាមទាររនចេកនទ្ខ្ព្ ់ន ើ នប្រើ
ទុននប្ចើនកនុងការ្ំអាតទឹករនារជាតិេុលឬស្អរធាតុគើមើ

ដែលរ៉ាុះពាល់្ុខ្ភាេមនុ្សនិង្តវ



វធិើស្អ្ស្ត្រននការរញ្ជូ ននងិដចកចា ទកឹ



ការប្គរប់្គងទឹកស្អា តនៅកមពុជារចេុរបននគឺមានដចកភារកិចេ
រវាងស្អា រន័រែឋេើរៈ

– ប្ក្ួងអ្ភិវឌ្ឍជនរទ៖ប្គរប់្គងទឹកស្អា តតាមជនរទ(មិនមានចរតិអាជើវកមម)
– ប្ក្ួងឧ្ស កមមវទិាស្អស្ត្ររនចេកវទិានិងនវានុវតរន៖៍ប្គរប់្គងទឹកស្អា តទើប្រជំុជន

(មានចរតិអាជើវកមម)

អ្ប្តាប្គរែណរ រក់នុងប្ករខ្ណ័ឌ ទូទាងំប្រនទ្ៈ
• ២១%បាននប្រើប្បា្់ទឹកេើរំេង់ៈ

១៥.៦២៦.៤៤៤ន្មកx់២១%=៣.២៨១.៥៥៣ន្មក់

• ៧៩%រណរប្រភេទឹកនផ្សងៗែូចជាអ្ណរូ ងៈ
១៥.៦២៦.៤៤៤ន្មកx់៧៩%=១២.៣៤៤.៨៩០ន្មក់

្រពន័ធទឹកស្អា រ មនិអាចលារសនធឹងចម្ងា យរាររ់យគ៊ីឡូទម៉្ែ រ
ព៊ីបរាងច្កផលិរទឹកបាន ដូចអគគ៊ីសន៊ីប េះបទ



ប្រតិរតរិករផ្លិតទឹកស្អា តនៅទើប្រជំុជន



ប្រេ័នធផ្លិតទឹកស្អា ត

គំរូប្រេ័នធ្ មាា តទកឹរនរៀររញ្ឈរ



ប្រេ័នធផ្លិតទឹកស្អា ត

ដែមស្អរធាតុគើមើ
.ឧ្ម័នកល័រ
.កំនបារ
.ស្អច់ជូរឬPAC

ស្ថា លីយ៏បូមទឹកន្ៅ លាយ

បណ្តុ ាំលិងចាប់កកររងកករ
ន្ត្ចាះ

រម្លេ ប់ន្មន្ោគ
រតុក

មែកចាយ

ត្បត្ររឹតកមមទកឺ

គាំរូត្បរ័លធរន្បៀបលាររលធឹង



ប្រេ័នធផ្លិតទឹកស្អា ត(ត) គំរូប្រេ័នធរនរៀរោត្នធឹង



លិខ្ិតរទដ្ឋឋ នពាក់េ័នធនងឹការគណន្មនែលទកឹស្អា ត
❖ ប្រកា្្រើេើនើតិវធិើននការនចញដក្ប្មួលរនរេយួរនិងែក ូតប្រកា្អ្នុ ញ្ាត ត្យនធវើ

អាជើកមមទឹកស្អា តនលខ្៤៦១MIH/2014 ចុុះនែៃទើ២៩ដខ្ឧ្ភាឆ្ន ២ំ០១៤
❖ ប្រកា្្រើេើ្រងដ់្ឋរគុណភាេទឹកស្អា តថាន កជ់ាតិនលខ្២១០ MIH/2015 ចុុះនែៃទើ ១៤ដខ្

កកកដ្ឋឆ្ន ២ំ០១៥
❖ ប្រកា្្រើេើការដ្ឋក់្ យនប្រើ្ រងដ់្ឋររបា ការណ៍ទាកទ់ងនឹង រិញ្ញាតវតាុអ្នររជាតិកមពុជា

(CIFRS) ្ប្មារប់្រតិរតរិករទឹកស្អា តស្អធារណៈនិងឯកជននលខ្៣០១MIH/2015
ចុុះនែៃទើ ២០ដខ្ ្ើហាឆ្ន ២ំ០១៥

❖ ប្រកា្្រើេើការកំណតអ់្ប្តារលំ្់្ ប្មារម់នធាបា ផ្លតិកមមនិងប្រេន័ធដចកចា កនុង
វ ិ្ ័ ទឹកស្អា តទើប្រជំុជននលខ្០៦៨MIH/2016 ចុុះនែៃទើ ០៤ដខ្ មើន្មឆ្ន ២ំ០១៦

❖ ប្រកា្្រើេើនើតិវធិើននការកំណតន់ែលលកទឹ់កដែលអ្នកផ្រល់ន្វាទឹកស្អា តមាន្ទិធិ កេើ
អ្នកទទួលន្វាទឹកស្អា តនលខ្០៦៩MIH/2016 ចុុះនែៃទើ០៤ដខ្មើន្ម ឆ្ន ២ំ០១៦

❖ ប្រកា្្រើេើការកំណត់្ ូចន្មករនោលនៅ្ប្មារក់ារវា្់្ទង់ នលខ្០៧០MIH/2016
ចុុះនែៃទើ០៤ដខ្មើន្មឆ្ន ២ំ០១៦



ការណប្រើប្ាសទ់ឹកកន ង ួយគប្គសស្អរ
• ររមិាណទឹក្មរមយ្ំរារ់ប្រជាជនមាន ក់ៗនប្រើប្បា្់គឺជាមធយម
៤០លើប្ត/នែៃ ឬ១.២០០លើប្ត/ដខ្(១,២ម៣/ដខ្)

• ចំនួនមនុ្សជាមធយមកនុងម ួប្គួស្អរៈ៥ន្មក់/ប្គួស្អរ
➔ ររមិាណទឹក្ប្មារ់១ប្គួស្អរៈ

– ៤០លើប្ត/នែៃx៥ន្មក់=២០០លើប្ត/នែៃឬ៦.០០០លើប្ត/ដខ្(៦ម៣/ដខ្)

1000L 1000L 1000L 1000L 1000L 1000L



ណតើទឹក៦ ៣ណសមើទំហរំ៉ែ ណ្ណា ?
ទកឺ៦ម៣ (6m3)

=៦ ្ុើដទនទឹកចំណុុះ១.០០០លើប្ត
1000L

=៣០ពាង្ុើម៉ាង់ត៏ចំណុុះ២០០លើប្ត

=៣០ធុងជ័រចំណុុះ២០០លើប្ត

200L

200L



ណតើទឹក៦ ៣ណសមើទំហរំ៉ែ ណ្ណា ?
ទកឺ៦ម៣

1000l

=៣០០កានជរ័ ២០ល៊ី្រ

=៣០០ធ ងជរ័ ២០ល៊ី្រ

=៣០០ដរជរ័ ២០ល៊ី្រ

20L

20L

20L



=៤.០០០ែរទកឹររ ិ្ ុទធអ្ងគរេូរ ៉ាូចំណុុះ១លើប្តកនលុះ

=១២.០០០ែរទកឹររ ិ្ ុទធអ្ងគរេូរ ៉ាូចំណុុះ៥០០មើលើលើប្ត

=១៧.១៤៣ែរទកឹររ ិ្ ុទធវ ើតាល់ចំណុុះ៣៥០មើលើលើប្ត

ណតើទឹក៦ ៣ណសមើទំហរំ៉ែ ណ្ណា ?
ទកឺ៦ម៣ 1.5L

500mL

350mL



នប្រៀរនធៀរនែលទិញទឹកស្អា តៈ
ទញិេើអ្នកែកឹទកឹតាមរែ នរឬ
រនទុះអូ្្

ទញិពបី្រតរិតតកិរទកឹស្អា តាម 
ប្រព័ន្ធទុយោចូលផ្ទះ



នប្រៀរនធៀរនែលទិញទឹកស្អា ត

ទញិទកឹេើអ្នកែកឹទកឹតាមរែ នរ
ឬរនទុះអូ្្

ទញិទកឹពបី្រតរិតតកិរទកឹស្អា តាម 
ប្រព័ន្ធទុយោចូលផ្ទះ

៥០០លើប្តទឹក
នែល១០.០០០នរៀល
ឬ១ម៣នែល២០.០០០នរៀល

ឈ្នួលដរកទឹកដ្ឋក់ពាង
១ម៣នែល២០.០០០នរៀល

៦ម៣ ទឹកនែល១២០.០០០នរៀល

ឈ្នូលដរកទឹក៦ម៣ ទឹក
នែល១២០.០០០នរៀល

្រុរទិញទឹករនរៀរននុះគឺ
២៤០.០០០នរៀល/ដខ្
្ំរារ់ទឹក៦ម៣

១ម៣នែល២.០០០នរៀល
៦ម៣នែល១២.០០០នរៀល

្រុរទិញទឹករនរៀរននុះគឺ
១២.០០០នរៀល/ដខ្
្ំរារ់ទឹក៦ម៣

មាននែលតទកឹ
ចូលផ្ទុះ(រង់ដតមរង)



ថ្លៃលក់ទឹកស្អា តណៅតា រណ្ណា ទីរ ួណេតា



ថ្លៃលក់ទឹកស្អា តណៅតា រណ្ណា ទីរ ួណេតា



ថ្លៃលក់ទឹកស្អា តណៅតា រណ្ណា ទីរ ួណេតា



ថ្លៃលក់ទឹកស្អា តណៅតា រណ្ណា ទីរ ួណេតា



គ  ភាពទឹក

ប្តូវខ្ិតខ្ផំ្លិតទកឹស្អា ត្យបានប្តមឹប្តវូ

តាម រ្ង់ដ្ឋរគុណភាេទកឹស្អា តថាន ក់ជាតិ
គឺ pH កនុងចនន្មល ុះេើ 6.5 ែល់ 8.5។



នតើន ើងគរួផឹ្កទឹកអ្វើ?

ទឹកម្ល៉ែ រីុល

អារីុរ អាល់កាឡាំង

កំរតិកំណត់អ្នុ ញ្ាត ត
តាម្រង់ដ្ឋរទឹកស្អា ត
ថាន ក់ជាតិ pH 6.5~8.5
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មផនការយគ ទធស្អស្តសាជាតិសប្ារ់ទឹកស្អា តទីប្រជ ំជនៈ

❖ ចកខុវ ិ្  ័៖
➢ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជាបានកំណត់ទ្សនវ ិ្ ័ 
្ប្មារ់វ ិ្ ័ ននុះគឺ៖“ប្រជាជនប្គរ់រូរប្តូវទទលួបាន
ទឹកស្អា តដែលមានគុណភាេលា
នែល្មរមយ
និងមានចើរភាេនៅប្តឹមឆ្ន ំ២០២៥”។

❖ នោលនៅ៖
➢ នោលនៅននវ ិ្ ័ ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អា តតាមទើប្រជំុជនគឺជំរុញ្យ្នប្មចនូវនោលនៅ
្ ្វតសរ ៍ដែលកំណត់ថាប្រជាជនរ្់នៅតំរន់ទើប្រជំុជនោ៉ា ងតិច៨០% 
នៅឆ្ន ំ២០១៥ បានទទលួន្វាទឹកស្អា តចំននួ៨៥% នៅឆ្ន ២ំ០១៨និង
១០០% នៅឆ្ន ២ំ០២៥។

្នមរចអ្គគមហាន្ន្មរតើនតនជាហ  ន មសន
ន្ម ករែឋមស្តនរើ ននប្េុះរាជាណាចប្កកមពុជា



ណោលនណោាយគទឹកស្អា តររស់
សណ ាចណតណជាហ  នមសន

នាយគករដឋ ស្តនាីថ្នប្ពេះរាជាណ្ណចប្កក ព ជា

"នោលននោបា ទឹកស្អា តររ្់្នមរចនតនជា" នតរ តនលើការផ្គត់ផ្គង់
ទឹកស្អា តជូនប្រជាេលរែឋឱ្យបានប្គរ់ទើប្រជុំជននៅឆ្ន ២ំ០១៨ នដ្ឋ 
ឈ្រនលើរុនរលកខខ្ណឌ ៤ោ៉ា ង៖
❖ ទឹកមានគុណភាេ(មិនលាក់កករមិនធំុកលិន ា្ុ ), 
❖ ទឹកមាន្ុវតាិភាេ(មិនមានជាតិេុលឬនមនរាគ), 
❖ ទឹកមាននិរនររភាេ(មានប្គរ់រែូវមានប្គរ់នមា៉ា ង), 
❖ ទឹកមាននែល្មរមយ(នដ្ឋ ការេិនិតយនិងកំណត់ោ៉ា ងម៉ាត់ មត់នដ្ឋ ប្ក្ួង
ឧ្ា កមមវទិាស្អស្ត រ្រនចេកវទិានិងនវានុវតរន៍នលើនែលនែើមផ្លិតទឹកនោង
នៅតាមកតារ ម ួចំននួែូចជា៖ប្រភេទឹកគុណភាេទឹកចមាៃ  កនុងការតទឹកែង់
្ុើនតប្រជាេលរែឋតប្មូវការនប្រើស្អរធាតុគើមើនែើមបើ្ មាា តទឹកតនមល្រុរននការវ ិ
និនោគនលើនរាងចប្កប្រប្េឹតរកមមទឹកស្អា តរ :នេលរនំោុះទុននែលនប្រងឥនធនៈឬ
នែលអ្គគិ្នើ(នែលអ្គគិ្នើគឺបានគិតេើដផ្នការរញ្េុ ុះនែលររ្់ប្កុម  ុនអ្គគិ្ នើកមពុ
ជា(EDC) រចួន ើ ), និងនែលេលកមម។ល។)



នែលទឹកស្អា តតាមតំរន់នើមួ ៗមនិអាចែូចោន បាននទ!
• នប្ពាុះគុណភាេទឹកនៅគឺ ខុ្្ៗោន កដនលងខ្លុះមានជាតិេុលនប្ចើន ទាមជាទារចំណា ទុននប្ចើន(នែលនែើមខ្ព្់) កនុងការ្ំអាតទឹករនារ

ជាតិេុលឬស្អរធាតុគើមើដែលរ៉ាុះពាល់្ុខ្ភាេមនុ្សនិង្តវ
• នប្ពាុះលំនៅដ្ឋឋ នប្រជាជននៅប្រមូលផ្រុ ំ ឬនៅរា បា៉ា  ដ្ឋច់ប្្ោល ចមាៃ  តទឹកប្រដវងមិនែូចោន
• នប្ពាុះប្រភេទឹកនៅនៅជិតឬនៅឆ្ៃ  េើនរាងចប្កប្រប្េឹតរកមមទឹកស្អា ត (ជនួកាលែល់រារ់្ិរគើឡូដម៉ាប្ត)
• នប្ពាុះនែលននការរូមទឹកនេញម ួនែៃៗ នដ្ឋ នប្រើមា៉ា ្ុើននភលើងខ្លួនឯង ឬនប្រើនភលើងរែឋ ឬនប្រើនភលើងឯកជន
• ប្រេ័នធផ្លិតទឹកស្អា តតូចអាចផ្លិតនែលនែើមជាងប្រេ័នធផ្លិតធំ
• នប្ពាុះចំណា នលើការដែទាខុំ្្ៗោន

➔រាល់ការគណន្មនែលនែើមទឹកស្អា ត គឺប្តូវគិតែល់កតារ ទាងំអ្្់ននុះ ន ើ កប៏្តូវគិត្យ
អ្នក ផ្លិតទឹកមានចំនណញខ្លុះ នទើរនគអាចេប្ងើករណារ ញទឹកនៅែល់កដនលងដ្ឋចប់្្ោល

➔នែលលកទឹ់ក្មរមយ ដែលកំណតន់ដ្ឋ ប្រកា្ររ្ប់្ក្ងួឧ្ា កមម វទិាស្អស្ត្រ នចេកវទិា
និងនវានុវតរន៍ គឺ្ុទធដតបានឆ្លងកាតក់ារេិភាកាដញកកតារ ទាងំឡា ដែលជុះឥទធិេលែលន់ែលនែើម
ផ្លិតទឹក និងនដ្ឋ ឈ្រនលើស្អម រតើការពារផ្លប្រនោជនប៍្រជាេលរែឋន ើងផ្ង ផ្លប្រនោជនអ៍ាជើវករផ្ង។
ននុះគឺជាននោបា ឈ្នុះ-ឈ្នុះ ្រំារធ់ាន្មមានទឹកស្អា ត ូរអ្ដងវង មានទឹកស្អា តប្គរទ់ើកដនលង
្រំារប់្រជាេលរែឋន ើង និង្រំារក់ាររំនរ ើវ ិ្  ័ឧ្ា កមមនិង្រិបកមមន ើង ។



នដ្ឋ រំណងលាេើប្ក្ងួឧ្ា កមម វទិាស្អស្ត្រ
រនចេកវទិានិងនវានុវតរន៍


