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[កំ្សណត់ប្ាររស់អ្នក្សនិពនធ៖ មូលនិធិ Raintree គឺជាអ្ងគការមូលោា នតូចមួយដៅភាគខាងដ ើងប្រដទស
មៃ ដែលឧទទិសែល់ការ ួយកុ្សមារប្កី្សប្ក្ស និងសហគមន៍។ រដនែមពីដលើការដរៀរចំផ្ទះររស់កុ្សមារ ក្សមមវធីិចិញ្េ ឹម និង
សហប្ាសសងគមខាន តតូចមួយចំនួន Raintree ប្តូវប្រ មមុខនឹងតប្មវូការជាមូលោា ន ែូចជាការទទួលបាន
ទឹក្សស្អា ត និងដសែងរក្សែំដ ះស្រស្អយសមស្រសរចំដ ះពួក្សដគ។] 
  

  

ររូទី១៖ ដោយដប្រើក្សង់ដោងមា៉ៃសុនីរូមទឹក្សដៅក្សនុងទដនេដក្សែរដ ះ (ដវែង) ដែើមែីរូមទឹក្សដ ើងភ្នំសប្មារ់ដស្រស្អចស្រសពែំ ំ
ដែើមដ ើ (ស្អត ំ) ក្សមពស់: ~ ៦ដម៉ៃប្ត ចមាា យ ~៥០ដម៉ៃប្ត 

ការពាោមដំរងូ 

ដៅដពលដែលដយើងចារ់ដផ្តើមដសែងរក្សែំដ ះស្រស្អយប្រក្សរដោយនិរនតរភាព និង ំនួសសប្មារ់ការរូម
ទឹក្ស ប្ក្សុមររស់ដយើងបានចារ់ដផ្តើម “ពិនិតយដមើល ំុវញិ” ជាមួយនឹងគំនិតមនក្សង់ដោងមា៉ៃ សីុនរូមទឹក្សសប្មារ់ការ



ផ្គត់ផ្គង់ទឹក្សដស្រស្អចស្រសពែល់ែីដស្រសដែលមានក្សមពស់ទារ។ ែំរូងដ ើយ ដយើងបានចារ់ដផ្តើមជាមួយនឹងការ
ស្រស្អវប្ជាវ និងស្អក្សលែងមា៉ៃ សីុនរូមទឹក្សដែលដៅថា Sling Pump រ៉ៃុដនតបានដបាះរង់ដចាល រ ទ រ់ពីបានស្អក្ស
លែងគប្មូមួយចំនួន។ រញ្ហា ប្រ ម រួមមានការលំបាក្សជាមួយនឹងការផ្គុំ DIY ទុនផ្លិត ដប្គឿងរ េ ស់ឯក្សដទស 
និងទីរំផុ្តប្រសិទធភាពររស់វា។ 

 

ដោយែឹងថា រាល់ែំដ ះស្រស្អយមនការរូមទឹក្ស មានាមក្សដនេង និងាមក្សមមវធីិររស់វា ដយើងបាន
សដប្មចចិតតដៅមដធោបាយដផ្េងដទៀត ដហើយចារ់ដផ្តើមរក្សដមើលមា៉ៃ សីុនរូមទឹក្សដោយដប្រើក្សង់ដោងមា៉ៃ សីុនរូម។ 
ជាមួយនឹងវធីិស្អស្រសតរច ជាដប្ចើនដៅទីដ ះ ដយើងបានសដប្មចចិតតកំ្សណត់ដាលដៅររស់ដយើង ដហើយបាន
យល់ប្ពមថា ការរច ែ៏សមស្រសរមួយនឹងមានតមមេសមរមយ ការែំដ ើងងាយស្រសួល ការដៃទំាចំ យទារ 
និងការដរៀរចំបានរហ័សសប្មារ់អ្នក្សដែលមានដខេទឹក្សហូរ។ ដាលរំណងរួម គឺ ួយក្សសិក្សរដែលដៅ ិតទដនេ ឬ
អូ្រតូចាច ដែើមែដីស្រស្អចស្រសពែំ ំររស់ពួក្សដគ ដោយមិនចំាបាច់ដប្រើមា៉ៃ សីុនរូមទឹក្សដោយដប្រើអ្គគីសនី ឬដប្រើ
សំ្អង ក៏្សែូចជាការកាត់រនែយក្សមាេ ំងពលក្សមមដោយមែផ្ងដែរ។ 

 

ដែើមែីដចៀសវាងការចារ់ដផ្ដើមពីែំរូង ដយើងបានដមើលដៅហាងដែលលក់្សឧរក្សរណ៍ក្សនុងស្រសុក្ស ដហើយ
សដប្មចចិតតយក្សមា៉ៃ សីុនរូមដែលមានពីសតុង១អីុ្ងតូចមួយ ដចញពីដធនើរក្សនុងតមមេប្រដហល ២.៤០០បាត (៧៥
ែុល្លេ រ) រួមជាមួយនឹង ុតដែលមានភាា រ់ដប្គឿងរ េ ស់ ែូចជា ដខេ និងពីសតុងសប្មារ់តមមេ ២៦០បាត (៨ 
ែុល្លេ រ)។ 

 ររូទី២.១៖ មា៉ៃសុនីរូមទឹក្សមានពីសតុង ១អីុ្ង ដែលមានតមមេប្រដហល ២.៤០០បាត (៧៥ែុល្លេ រ) 
 

 ំហានរ ទ រ់ គឺការរច ក្សង់ដោងមា៉ៃ សីុនរូមទឹក្សដែលមានសមតែភាព ំរុញសនរ់ពីសតុង ដោយប្ាន់ដត
មានលំហូរទឹក្សមនអូ្រតូចមួយរ៉ៃុដ ណ ះ។ គប្មែំូរូងររស់ដយើងរងាា ញពីក្សង់មនក្សង់ចាស់មួយ ដែលដយើងបានោក់្ស
 ំុវញិនូវធុងដែលបានដប្រើរចួចំនួន ១៤ធុង ដែលបានភាា រ់មក្សជាមួយ (រូរទី៣)។ បានភាា រ់លំហូរទឹក្សាមទុដោ
ដៅនឹង សួនចារមួយ ាមរយៈការទាញយក្សទឹក្សដចញពីក្សនុងអូ្រាមទុដោដ ះ។ ែំរូងការែំដ ើងដនះ បាន
ដរើក្សខយល់ចូលដៅក្សនុងរនធរូម ែូដចនះដយើងបានដប្រើតប្មង និងធុងមួយដែលមានរុនធ ដែើមែផី្តល់នូវក្សប្មិតទឹក្សដោយ
មានដសែរភាព (រូរទី៣) ។ អ្ប្ាលំហូរមនទឹក្សអូ្រដៅក្សនុងក្សរណីដនះ គឺប្រដហល ០,៦ ដៅ ០,៨ដម៉ៃប្ត/វ ិទី ែូដចនះ
មិនយឺតដពក្ស និងមិនដលឿនដពក្សដទ។ ការដ ើងក្សមពស់ពីសនរ់ែល់ធុងសតុក្សទឹក្ស ដ ើងចំដ តមានចមាា យ
ប្រមាណ ៦ដម៉ៃប្ត និងចមាា យប្រមាណ ៥០ដម៉ៃប្ត។ ដយើងបានគណ អ្ប្ាលំហូរប្រដហល ៣លីប្តក្សនុងមួយ ទី 



បានដប្ចើនប្គរ់ប្ាន់ ដោយពិចារ ថា មា៉ៃ សីុនរូមដនះនឹងែំដណើ រការ ២៤ដមា៉ៃងក្សនុងមួយមៃា (~៤.៥០០លីប្ត
ក្សនុងមួយមៃា)។ ដរើនិោយពីការចំ យ វាពិតជាោស្រស័យដលើភាពោចរក្សបានមនសមាា រៈ រ៉ៃុដនតដយើងបាន
គណ ការែំដ ើងររស់ដយើងរហូតែល់ ៤.០០០បាត (១២៥ែុល្លេ រ)។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ររូទី៣៖ ការរដងែរទឹក្ស និងការែំដ ើងក្សង់ដៅក្សនុងទដនេដែលមានចល ទឹក្សយតឺ 
 

ការស្កេមអននការរចនា 

ខណៈដពលដែលគប្មដូែើមររស់ដយើងែំដណើ រការបានលាជាទូដៅដហើយ ដយើងមានោរមមណ៍ថា ដយើង
ោចដធែើឱ្យប្រដសើរដ ើងដៅដផ្នក្សខាងដលើធុងដែលក្សង់កំ្សពុងរងែិល។ ដយើងបានសដប្មចចិតតដក្សដប្រក្សង់ ដោយដប្រើ
រំពង់ទុដោធមមា ដែលដប្រើសប្មារ់រំពង់គីមី ១/៤អីុ្ង។ រំពង់ខេួនវាមានតមមេ ៥០០បាត (១៥ែុល្លេ រ) ដហើយ
មានប្រោរ់ប្ទ រ់ ស ុមជាមូលោា ន និងមែរងែិលមួយ។ ដែើមែីដធែើឱ្យក្សង់វលិដោយលំហូរទឹក្សពីអូ្រ ដយើងបាន
ភាា រ់រនទះដែក្ស (ក្សប្មាស់ប្រដហល ២ម.ម) រវាងដផ្នក្សដែលទុដោជាធមមាសែិតដៅ (រូរទី៤)។ 
 

ររូទី៤៖ ការដក្សលមាដលើការរច ភាពដែើម ដោយដប្រើស ុមរំពង់ទុដោមួយ និងរនទះដែក្សផ្ារភាា រ់ាន  



 

ដយើងបានរដនែមរំពង់ PE (រ៉ៃូលីដអ្ទីដ ន) ១/២អីុ្ង ដៅសនរ់ ដហើយោចចារ់ដផ្តើមដស្រស្អចទឹក្សដែើម
ស្អែ យចនទីដែលមានចមាា យ ១០០ដម៉ៃប្តពីប្រភ្ពទឹក្ស។ ក្សមពស់វា គឺស្រសដែៀងនឹងក្សដនេងែំរូង (~6ដម៉ៃប្តក្សនុងការដក្សើន
ដ ើងក្សមពស់) ដហើយអ្ប្ាលំហូរមនអូ្រ គឺស្រសដែៀងាន ផ្ងដែរ។ វាបានរងាា ញឱ្យដ ើញចាស់ោ៉ៃងឆារ់រហ័ស ថា
ចមាា យដែលប្តូវការ ប្តូវបានល្លតសនធឹងសប្មារ់សនរ់ ដោយោក់្សសមាព ធដលើសនរ់ពីសតុង ដហើយដពលខេះ
រ ដ លឱ្យវា រ់ទំាងស្រសុង។ ែូចាន ដនះដែរ វានឹងដក្សើតដ ើងដៅដពលែំដ ើងរំពង់រងាូរដៅកាន់ក្សមពស់ខពស់។ 
ដោយមិនមានការប្គរ់ប្គងដលើអ្ប្ាលំហូរទឹក្សអូ្រ ដយើងប្តវូបានកំ្សណត់ក្សនុងសមតែភាពររស់ដយើងក្សនុងការដធែើឱ្យ
ប្រដសើរដ ើងនូវអ្ប្ាការងារ រ៉ៃុដនតដយើងបានទទួលដជាគ ័យក្សនុងការទទួលបានទឹក្សប្គរ់ប្ាន់ែល់ដែើមដ ើ
ររស់ដយើងជាដរៀងរាល់មៃា សប្មារ់ប្រព័នធធារាស្អស្រសត។ ជាទូដៅ ម៉ៃូដែលដនះមានតមមេដថាក្ស ដហើយមផ្ទែីធំជាង
ររស់វា បានដរើក្សែំដណើ រការនូវរំពង់ដវង ដែលមានសមតែភាពរូមទឹក្សដៅកាន់ក្សមពស់កាន់ដតខពស់។ 
 

ការសអងេតរស្នែម 

វាគួរដតប្តូវបានចងាុលរងាា ញថា ស្អែ នភាពមនក្សង់ដោងមា៉ៃ សីុនរូមទឹក្ស និងរូមដៅក្សនុងទឹក្ស គឺជារញ្ហា
ប្រ មែ៏សំខាន់មួយដែលប្តូវដត ំនះឱ្យបាន។ វាជារញ្ហា ប្រ ម ដោយស្អរមា៉ៃ សីុនរូមទឹក្សខេួនឯងមិនោច
លិចទឹក្សបានទំាងស្រសុងដោយស្អរដតការរច ររស់វា រ៉ៃុដនតរនទះកាត រប្តូវការ ដប្ៅទឹក្សប្គរ់ប្ាន់ ដែើមែីរនតការ
រងែិលប្រក្សរដោយប្រសិទធភាព។ រ ទ រ់ពីរដញ្ឆ ះអ្ស់មួយរយៈ ដយើងោចរក្សដ ើញសមតុលយដែលប្តឹមប្តវូ។ 

 

ដលើសពីដនះដៅដទៀត ដោយស្អរដតអូ្រររស់ដយើងមានទឹក្សហូរមិនសូវខាេ ំង ដយើងប្តូវរដងកើតប្រឡាយតូច
មួយ ដែើមែីរដងកើនក្សមាេ ំងទឹក្សហូរ។ ដនះបាន ួយរដងកើតអ្ប្ាលំហូរដទៀងទាត់ និងក្សដនេងសុវតែិភាពសប្មារ់
ែំដណើ រការរូមទឹក្ស (រូរទី៣)។ ជាចុងដប្កាយ ដយើងបានរក្សដ ើញថា ដៅតំរន់ទំាងដនះដែលប្តូវការប្រព័នធ
ដស្រស្អចស្រសពទឹក្ស មា៉ៃ សីុនរូមទឹក្សទំាងដនះោចោក់្សចូលដៅក្សនុងទឹក្សបានោ៉ៃងងាយស្រសួលដោយោច់ដោយដ ក្ស
ពីាន  ដែលដធែើឱ្យវាមានភាពងាយស្រសួលក្សនុងការដប្រើប្បាស់។ 
 

ទទួេយកវធិ៊ីសាស្រសតអសេងគ្នា មួយ 

ដោយស្អរដយើងបានទិញមា៉ៃ សីុនរូមទឹក្សដែលមានពីសតុងមួយរួចដហើយ ដយើងចង់ពិនិតយដមើលពីប្រព័នធ
ប្ពីដោតដភ្េើង និងប្រព័នធដប្រើប្បាស់មួយចំនួន។ ដលើក្សដនះដយើងបានដសែងយល់ពីលទធភាពមនការដប្រើប្បាស់ប្រព័នធ 
ឧរក្សរណ៍ ឬមា៉ៃ សីុនរដណត តទឹក្ស (រូរទី៥)។ តមមេមនវធីិស្អស្រសតរ ទ រ់ររស់ដយើង គឺខពស់ជាងដប្ចើន ដោយស្អរ 
ឧរក្សរណ៍ ឬមា៉ៃ សីុនរដណត តទឹក្ស ដែលដយើងដប្រើមិនមានក្សនុងស្រសុក្ស។ ដោយស្អរក្សសិោា នចិញ្េ ឹមរងាគ មិនប្តូវបាន
អ្នុវតតោ៉ៃងទូលំទូល្លយដៅក្សនុងតំរន់ដនះ ឧរក្សរណ៍ ឬមា៉ៃ សីុនរដណត តទឹក្ស ប្តូវែឹក្ស ញ្ាូ នពីភាគខាងតែូងមន
ប្រដទស។ ការចំ យដលើ ឧរក្សរណ៍ ឬមា៉ៃ សីុនរដណត តទឹក្ស មានែូចជា ស ុម ក្សង់ និងប្ទ រ់ គឺប្រដហល 
១២.០០០បាត (៣៧៥ែុល្លេ រ)។ 

 



ដែើមែីសប្មួលប្រព័នធ ដយើងបានរដនែមមីញ៉ៃុ ង (sprocket) មួយដៅដលើកាដ  (paddle axle) ដហើយភាា រ់វា
ជាមួយនឹងមីញ៉ៃុ ង (sprocket) ធំជាងដនះដៅនឹងដខេ ន (belt axle)។ ដរើខ្ុំចំាមិនខុសដទថា ដយើងមាន មីញ៉ៃុ ង 
(sprocket) ដែលមានអ្ងកត់ផ្េិត ៥០ម.ម ដៅនឹងដលេ  ឬស្អក់្សសីុមា៉ៃ សីុនរូមទឹក្ស (pump shaft) និងមីញ៉ៃុ ង 
(sprocket) ដែលមានអ្ងកត់ផ្េិត ១៥០ម.ម ដៅកាដ  (raft axle)។ 
 

 

ររូទី៥៖ គប្មូឧរក្សរណ៍ ឬមា៉ៃសុនីរដណត តទឹក្ស ដែលបានរនាុំពីមា៉ៃសុីន aerator មួយ ដែលបានដប្រើដៅដលើក្សសិោា នចិញ្េ ឹម
រងាគ រ 
 

ប្រព័នធដនះប្តូវបានស្អក្សលែងដៅទីាំងមួយដទៀត ដៅក្សនុងអូ្រមួយដទៀត ក្សនុងរែូវវសា។ ដយើងបានបា៉ៃ ន់
ប្រមាណថា លំហូរទឹក្សដៅទីាំងដនះ គឺោ៉ៃងដហាច ស់ ១,២-១,៥ម/ វ ិទី។ រញ្ហា ចមែងដែលដយើង ួរ
ប្រទះ គឺរញ្ហា ប្រ មមនការ ួស ុលឧរក្សរណ៍ ឬមា៉ៃ សីុនរដណត តទឹក្សដែលវាដៅក្ស ត លអូ្រ។ ជាអ្កុ្សសល ការ
 ួស ុលដខេដែក្សាមរដ ត យប្ចំាងទដនេ ដៅដតអ្នុញ្ហា តឱ្យឧរក្សរណ៍ ឬមា៉ៃ សីុនរដណត តទឹក្ស ផ្លេ ស់ទីពីចំដហៀង
ដៅមាា ង និងដៅខាងដប្ៅទឹក្សហូរ។ អ្ែីដែលប្បាក្សែមួយដផ្េងដទៀតមនរនទះស្អេ រដែលមានតួ ទី ជា aerator រុញ
ខយល់រញ្េូ លដៅក្សនុងក្សសិោា នចិញ្េ ឹមរងាគ រ គឺថាវាមានរុនធសប្មារ់រងាូរខយល់បានប្រដសើរជាងមុន រ៉ៃុដនតមិនបាន
 ួយដទ ដៅដពលពោោមដប្រើថាមពលដពញដលញមនទឹក្សដែលកំ្សពង់ហូរ។ ដៅទីរញ្េ រ់ ដយើងមានរញ្ហា ក្សនុងការ
រក្សាឧរក្សរណ៍ ឬមា៉ៃ សីុនរដណត តទឹក្ស ដៅនឹងក្សដនេង ខណៈដពលដែលចរនតខាេ ំងជាងមុន បានដធែើឱ្យោំក្សាលចុះ
ខាងមុខ។ 
  

  

ររូទី៦៖ ការប្រយុទធប្រឆាំងនឹងរញ្ហា ប្រ មមនការរក្សាឧរក្សរណ៍ ឬមា៉ៃសុីនរដណត តទឹក្សដៅក្សនុងចរនតទឹក្សផ្លទ ល់ររស់ទដនេ 



 

សនាិដ្ឋា ន 

ដទាះរីជាមានការពោោមតិចតួចក៏្សដោយ ខ្ុំមានទំនុក្សចិតតថា ដយើងោចដសែងរក្សែំដ ះស្រស្អយដែល
មានតមមេសមរមយ ដែើមែីរំដពញតប្មូវការប្រព័នធធារាស្អស្រសតររស់ក្សសិក្សរដែលដៅ ិតទឹក្សហូរ៕ 
 


