
របាយការណ៍នៃការសកិ្សាស្រាវស្រាវ 
សតពីី «ការពិៃិត្យគុណភាពទឹក្សនៅភ្នំគូលែៃ»     

 ឃុខំ្នងភ្នំ ស្រសុក្សាា យនែើ នខ្ត្តនសៀមរាប  

កាលពីថ្ងៃទី២៥-២៩ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២០ មន្ត រ្ីរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកមពុជាពីររូប ្ិងមន្ត រ្ីបីរូបទទៀត្មក
ពីសមាគមគីមីកមពុជា្ិងសាកលវទិាល័យអ រ្រជាតិ្ បា្ចុុះទ វ្ីការសិកាស្រសាវស្រជាវសរីពី«ការពិ្ិត្យគុណ្ភាព
ទឹកទៅភ្នាំគូខល្» ខែលសថតិ្ទៅឃុាំែនងភ្នាំ ស្រសុកសាវ យទលី ទែត្រទសៀមរាប។ 

សមាសភាពចូលរមួមា្ចាំ្ួ្ ៥ រូប គ ឺៈ 
 ១. ទោកជាំទាវបណ្ឌិ ត្ ទសៀង ហ ុយ ជាំ្យួការថ្្រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកមពុជា 
 ២. កញ្ញា បណ្ឌិ ត្ ទចក សុថា អ្ុស្របធា្វទិាសាថ ្វទិាសាន្តសរ ្ិងបទចេកវទិា 

៣. ទោកសាន្តសារ ចារយ មីុ សុវុឌ្ឍ ីស្របធា្ស្របតិ្បត្រិ សមាគមគីមីកមពុជា 
៤. ទោកបណ្ឌិ ត្ ផ្ គង្គា  ស្របធា្ខផនកស្រសាវស្រជាវថ្្សមាគមគីមីកមពុជា ្ិងជាស្រពឹទធបុរសមហាវទិា 
    ល័យវទិាសាន្តសរបទចេកវទិា ថ្្សាកលវទិាល័យអ រ្រជាតិ្(IU) ្ិង 
៥. ទោក  ហុងឹ សុផា្ិត្  ្ិសសតិ្ឆ្ន ាំទី៣ ជាំនាញចាំណី្អាហារ សាកលវទិាល័យអ រ្រជាតិ្(IU)្ិង 
ជាសមាជិកសមាគមគីមីកមពុជា។ 

១. ែាំទណី្រការស្របមូលភាគសាំណាក 
ទៅទពលទៅែល់ទយងីែុ្ាំបា្ជបួពិភាកាការង្គរជាមួយទោកទមឃុាំែនងភ្នាំ ទែីមបសីាកសួរពីពត៌្មា្្ិង

សាថ ្ភាពទីតាំង្ិងស្របភ្ពទឹកធាា ក់ភ្នាំគូខល្ ្ិងជស្រមាបជូ្ពីទោលបាំណ្ងថ្្ការសិកាស្រសាវស្រជាវរបស់ស្រកុម
ការង្គររបស់ទយងី។ បនាា ប់មកទោកទមឃុាំបា្អ្ុញ្ញា ត្ឱ្យសមាជិកស្រកុមស្របឹកាឃុាំមាន ក់ជូ្ែាំទណី្រស្រកុមទយងីែុ្ាំ
ទៅកា្់កខ្ាងទាាំងទាយខែលស្រត្ូវយកភាគសាំណាកមកសិកា។ 

 
 
 
 
 
 

 
 

រូបភាព១ ការជបួជាមយួទមឃុាំែនងភ្នាំសាកសួរពីពត៌្មា្មយួចា្ំ ួ្ ទាក់ទង្ឹងទឹកធាា ក់ទៅភ្នាំគូខល្ 
បនាា ប់មក ស្រកុមការង្គរទយងីែុ្ាំបា្ទ វ្ីែាំទណី្រទៅកា្់ទីតាំងទាាំងស្របាាំពីរកខ ា្ងខែលស្រតូ្វយកភាគសាំ 

ណាកទឹកតមបទចេកទទសថ្្ការស្រសាវស្រជាវ ខែលរមួមា្៖  



១. ទឹកផុសអ ា្ង់ ា្ំ (K01) ស្របភ្ពទែីម ជាបឹងសរុកទឹក្មមជាតិ្មយួខែលស្របភ្ពទឹកផុសពីទស្រកាមែី 
២. ជាំរុ ាំយុវជ្(K02) ទីតាំងទឹកហូរមុ្ការដ្ឋា ្សាងសង់សាព ្ពីទលីខែសទឹកចាំណុ្ចទីតាំងលិងា១ពា្់ ្ិង 
     ជាទីតាំងខែលមា្សាធារណ្ជ្ងូត្ទឹកទលងកាំសា រ្ 
៣. ទីតាំងលិងា១ពា្់ (K05) 
៤. ទឹកធាា ក់ថាន ក់ទី១ (K04)  
៥. ទឹកធាា ក់ថាន ក់ទី២ (K06) ទីតាំងមុែស្របាសាទទស្រកាលរមាស ខែលសាធារណ្ជ្ងូត្ទឹកទលងកាំសា រ្ខែរ 
៦. ទឹកធាា ក់ថាន ក់ទី៣ (K07)ទីតាំងទស្រកាមស្របាសាទទស្រកាលរមាស មា្សាធារណ្ជ្ងូត្ទឹក ខត្មិ្ទស្រចី្ 
     ែូចទៅទីតាំងមុែស្របាសាទទទ ទស្រពាុះជាលាក់ងមទស្រៅ 
៧. ទឹកផុសកនុងភូ្មិ(K03)ជាទឹកផុសតមភូ្មិ ខែលស្របជាជ្កនុងភូ្មិឃុាំទស្របីស្របាស់សស្រមាប់ពិសា្ិងទស្របីស្របាស់ 
     កនុងស្រគួសារស្របចាាំថ្ងៃ។ 
 សូមជស្រមាបថា ស្របជាជ្ទៅទីទនាុះទស្របីស្របាស់ទឹកទស្រជាុះភ្នាំគូខល្សស្រមាប់ខត្ទស្រសាចស្រសពែាំណាាំកសិកមម
្ិងការដ្ឋាំែុុះែាំណាាំកនុងភូ្មិខត្ប ុទណាណ ុះ ទដ្ឋយពួកោត់្គិត្ថាទឹកធាា ក់ភ្នាំគូខល្មិ្សាា ត្ ទស្រពាុះមា្ស្របភ្ពទឹក
ហូរពីភូ្មិ្ិងការដ្ឋា ្នានាជាទស្រចី្។ ចាំខណ្កទឹកបរទិភាគ្ិងទស្របីស្របាស់តមផាុះគ ពកួោត់្ទស្របីទឹកផុសទចញពី
រូងងម(K03)។ 
 

 

 

Sample 

Code 
Location Longitude Latitude 

K01 ទឹកផុសអន្លងធ់ ំ 13°32'25.6"N  104°10'26.8"E 

K02 ជំរុយុំវជន្ 13°33'17.8"N  104°07'10.3"E 

K03 ទឹកផុសកនុងភូម ិ 13°34'01.2"N  104°06'38.2"E 

K04 ទឹកធ្លល កដ់ណំាកទ់១ី 13°33'59.1"N  104°06'19.2"E 

K05 ទីតងំលិងគ១ពាន្ ់ 13°33'56.9"N  104°06'06.7"E 

K06 ទឹកធ្លល កដ់ណំាកទ់២ី 13°34'07.1"N  104°06'28.7"E 

K07 ទឹកធ្លល កដ់ណំាកទ់ី៣ 13°34'10.4"N  104°06'30.4"E 

 

តរាង១ ទីតាំងយកសាំណាកគាំរូ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                      
 

 

 

                                                                                                  
ទឹកផុសអ ា្ង់ ា្ំ (K01)                        ជាំរុ ាំយុវជ្(K02)                      ទឹកទចញកនុងភូ្មិ (K03)                                

 

 
 
 

 
ទឹកធាា ក់ទី១ (K04)                          លិងា១០០០ (K05)                ទឹកធាា ក់ទី២ មុែស្របាសាទ (K06)                   

                                                     
 

រូបភាព២ សកមមភាពវាស់ទិ្ន្ ័យទៅ្ឹងកខ្ាង 
 

ទឹកធាា ក់ទី៣ (K07) 
 



                       
 

រូបភាព៣ សកមមភាពវាស់ទិ្ន្ យ័ទៅកនុ ងម្ាីរពិទសា្្៍ 
 

 

២. បា រា ខម ស្រត្ខែលស្រត្វូយកមកសកិា 
កនុងការសិកាទ្ុះ ទយងីសិកាទលីបា រា ខម ស្រត្មួយចាំ្ួ្ែូចជា៖  

- ការកាំណ្ត់្រកលកខណ្ឺៈរូបថ្្ទកឹទៅថ្ផាខាងទលី(pH, ORP, EC,TDS, DO, Salinity ្ិងTurbidity) 

- ការកាំណ្ត់្រកបរមិាណ្មីស្រកូជីវសាន្តសរ(E. coli, Total coliform)  
- ការកាំណ្ត់្រកបរមិាសារធាតុ្គមីី ្ិងទោហឺៈ្ៃ្់ែូចជា As, Ca, Cr, Cu, F, Fe, Mg, Mn, Na  Zn, 

Nitrate, Nitrite ្ិង Sulfate  

៣. វ ិ្ សីាន្តសរស្រសាវស្រជាវ  
វ ិ្ ីសាន្តសរកនុងការសិកាទ្ុះគ ឺៈ 

 ក) ការវា ស់ផាា ល់ទៅ្ឹងទីតាំងយកភាគសាំណាក (ការកាំណ្ត់្រកលកខណ្ឺៈរូបថ្្ទឹកទៅថ្ផាខាងទលី
មា្ pH, ORP, EC,TSD, Salinity) 
ែ) ការវភិាគទៅម ា្ីរពិទសា្្៍(ការកាំណ្ត់្រកបរមិាណ្មីស្រកជូីវសាន្តសរ ែូចជា E. coli ្ិងcoliform 
ទដ្ឋយទស្របីវ ិ្ ីសាន្តសដ membrane filtration ្ិងMedia Culture) ្ិង ការកាំណ្ត់្រកបរមិាណ្សារធាតុ្
គីមី ្ិងទោហឺៈ្ៃ្ ់ ែូចជា As, Ca, Cr, Cu, F, Fe, Mg, Mn, Na, Zn Nitrate, Nitrite ្ិង Sulfate 
ទដ្ឋយវ ិ្ ីសាន្តសដspectrophotometry Hach DR1900)។ 

៤. លទធផល្ិងការស ន្ដិ្ឋា ្ 
ក) ការកាំណ្ត់្រកលកខណ្ឺៈរបូថ្្ទឹកធាា ក់ទៅថ្ផាខាងទល ី( pH, TDS, DO, salinity) 

លទធផល(រូបភាព៥, ៦្ិង៧)បា្បង្គា ញថា កស្រមិត្ pH,  អងាធាតុ្រងឹរោយសរុប (TDS), 
កស្រមិត្អុកសុីខហស្រោយ(DO), កស្រមិត្ជាតិ្ថ្ស្រប(salinity) លាកនុងចទនាា ុះឬទាបជាកស្រមិត្សរង់
ដ្ឋថ្្គុណ្ភាពទឹកពិសា។ 
 

 



 

 
រូបភាព៥ : pH in water in 6 sides in Kulen Water Fall, Siem Reap 
 
 

 
រូបភាព៦: Total Dissolved Solid (ppm) in water in 6 sides in Kulen Water Fall, Siem Reap 
 
 

 
 
 



 
រូបភាព៧: Dissolved Oxygen (mg/L)) in water in 6 sides in Kulen Water Fall, Siem Reap 
 
 
ែ. ការកាំណ្ត់្រកបរមិាណ្មីស្រកជីូវសាន្តសរ(E. coli, coliform)  

លទធផលថ្្ការកាំណ្ត់្គុណ្ភាពមីស្រកូជីវសាន្តសរថ្្ទឹកធាា ក់ភ្នាំគូខល្កនុងតរាង២ ខាងទស្រកាមបា្
បង្គា ញឱ្យទឃញីថា ទឹកធាា ក់ភ្នាំគូខល្មា្ផាុកបណារ សារធាតុ្មីស្រកូជីវសាន្តសរ(ទមទរាគ)E. Coli ្ិងកូលីហវ័ម
សរុបកនុងកស្រមិត្ែពស់ជាងកស្រមិត្គុណ្ភាពសរង់ដ្ឋថ្្ទឹក ខែលវាបណារ លមកពីធាតុ្កងវក់ខែលម្ុសសបា្ទ វ្ី
ែូចជាការទបាុះទចាលសស្រមាមឬការទបាកគក់ជាទែីមខែលអាចទ វ្ីឱ្យមា្ផលប ុះពាល់ែល់អនាម័យសុែភាព
ម្ុសស។ របូភាព៨ បា្បង្គា ញយ ងចាស់ថា ទីទាាំងK02 ្ិង K07 ខែលជាកខ ា្ងមា្ម្ុសសងូត្ទលងទស្រចី្
គ មា្កស្រមិត្ទមទរាគ E. Coli  ្ិងកូលីហវ័ម ែពស់ជាងទគ។ 

 
រូបភាព៨ : E.Coli (CFU/100ml) in water in 6 sides in Kulen Water Fall, Siem Reap 



 
 

 
តរាង៣៖លទធផលថ្្ការកាំណ្ត់្គុណ្ភាពមីស្រកជីូវសាន្តសរថ្្ទឹកធាា ក់ភ្នាំគូខល្ 

 



តរាង៤៖លទធផលថ្្ការកាំណ្ត់្គុណ្ភាពលកខណ្ឺៈរបូគីមីថ្្ទឹកធាា ក់ភ្នាំគូខល្ 

    
 

តរាង៥៖លទធផលថ្្ការកាំណ្ត់្សារធាតុ្ខរ  ្ ិងទោហឺៈ ៃ្្ ់ថ្្ទឹកធាា ក់ភ្នាំគូខល្ 

  



គ) ការកាំណ្ត់្រកបរមិាណ្សារធាតុ្គីមី ្ិងទោហឺៈ ៃ្្ ម់យួចាំ្ួ្ កនុងទឹកធាា ក់ (As, Ca, Cr, Cu, F, 
Fe, Mg, Mn, Na, Zn, Nitrate, Nitrite ្ិងSulfate) 

តមលទធផលថ្្ការកាំណ្ត់្គុណ្ភាពថ្្ទឹកធាា ក់ភ្នាំគូខល្កនុងតរាង៥ខាងទលី បា្បង្គា ញថាទឹកធាា ក់
ភ្នាំគូខល្មា្ផាុកបណារ សារធាតុ្ខរ  ្ ិងទោហឺៈ ៃ្្់មយួចាំ្ួ្  កនុងបរមិាណ្មយួឋតិ្កនុងចទនាា ុះ ឬទាបជាង
កស្រមិត្គុណ្ភាពសរង់ដ្ឋថ្្ទឹកទលីកខលងខត្ខែក ្ិង ម ង់កាខណ្សខែលមា្បរមិាណ្ទលីសកស្រមិត្សរង់ដ្ឋកនុង
ទីតាំងែាុះៗថ្្ភាគសាំណាកទឹក។ 

 

ជាទសចករីស ន្ិដ្ឋា ្ គុណ្ភាពទឹកធាា ក់ភ្នាំគូខល្មា្លកខណ្ឺៈលាបងាួរ ពី្មមជាតិ្ខែលអាចស្រទទង់ជីវតិ្
ភាវរស់ទាាំងទាយ ្ិងលាសស្រមាប់ការទស្រសាចស្រសពែាំណាាំកសិកមមនានា ក៏ប ុខ រ្មិ្មា្គុណ្ភាពលាស្រគប់ស្រោ្់
សស្រមាប់ទឹកពិសាទៅទទបយីទទ ទស្រពាុះវាមា្សភាពលាក់ ្ិងមា្ផាុកបណារ មីស្រកូជីវសាន្តសរកនុងកស្រមិត្ែពស់បងាួរ
ខែលអាចទ វ្ីឱ្យមា្ផលប ុះពាល់ែល់សុែភាព ្ិងខសបកម្ុសស។ ស្របស្រពឹត្ដកមម ឬការសមាព ត្ទឹកគរួខត្ស្រតូ្វទ វ្ី 
មុ្យកស្របភ្ពទឹកទាាំងទ្ុះទៅពិសា ឬទស្របីស្របាស់តមផាុះ។ សស្រមាប់ការអុះអាងថាទឹកធាា ក់ភ្នាំគូខល្ជាទឹក          
អស្រមិត្ ឬអាទិទទពទនាុះគ ស្រោ្់ខត្ជាការស ន្ិដ្ឋា ្តមខបបជាំទ្ឿសាសនាកាលពីសម័យមុ្ទនាុះ ទហយីខែល
វទិាសាន្តសរបទចេកវទិាមិ្ទា្់អាចបញ្ញា ក់ពីគុណ្ភាពទឹកទៅទទបយី។  
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