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ស្តង់Xគុណ?ពទឹកកម្ពុ� ៖ (រពិនិត�្យព ី
?ព�ប់ uក់ទងv�ចុះwើង
A�ចក្តីB្តើម

ទឹក$Uត+ក=ê±ំ}ច់បំផុតស)�ប់ជីវិតមនុស�្ស និង  
សុខ 3ព   បរិ$Bន។ បi�គុណ3ពទឹក���លថ្មីៗ~� ទឹកpើដី� 
D� F�ស កម្ពុ+ ��លបង្ក;ើងwយ$រ �រររីក លូត9ស់  ~�  
ពពួក ð្ល� និង�របំពុលwយ�#ំសLãប់ សត្វចi� }ន គូស រំp�ច  
ពី $រៈសំâន់~� បទបញ្ញត្តិច�;ប់	��តពិនិត�្យ 6�្ស�ងៗ។ wយ  
�ង =ម �រសិក�[pើឯក$រ �̀វa�វស្តីពី }៉zÖ៉៉�	� គុណ 
3ព ទឹក និង>�ចក្តីG��ំ�#ក់+តិ6�្ស�ងៗ អត្ថបទ t�ះ ផ្តល់ មតិ 
� យុទ្ធ$�្ត�LនD�សិទ្ធ3ពល្អ ស)�ប់ �ត់បន្ថយ ឥទ្ធិពល 
�à�ក់ ~� �របំពុល ទឹក គឺ�រ��ប់��ង$រ¾តុបំពុលទឹក��ប់ 
b�ុង  ?�យ មួយ wយ|្អ�កpើស្តង់-គុណ3ពទឹក មួយចំនួន 
��ល +ប់ 9ក់ទង:# (W. Cunningham, M. Cunningham and 

Saigo 2003; UN-Water 2011; WHO 2011; and 

1997; and  2009)។

bើម�្បី�រ(រសុខ3ពមនុស�្ស និងបរិ$Bន និង¾�ឲ�្យ Lន 
ទឹក ហូបD�កបwយសុវត្ថ3ិព កម្ព+ុ}ន កំណត់ ស្តង់- គុណ 3ព    
ទឹក ចំនួន ៣ (រូប3ព១)។ គុណ3ពទឹកpើដី ដូច+ ក្នុង ស្ទឹង 
ទt្ល� បឹង សមុ�� ឬ�តំបន់ដី>ើម 	��វរក�[�=មស្តង់- 
គុណ3ព    ទឹក $¾រណៈ �ើយ កំ�ប់~� $រ¾តុ បំពុល ក្នុង   
សំណល់  zវ��ល បង ្ហូរចូល�ក្នុងកÜ្ល�ងទឹក$¾រណៈ និង លូ 
ទឹក   សំណល់ 	��វ��ប=ម ស្តង់- សំណល់zវ។ à�សួង បរិ$Bន 
(MOE) ��ប់��ងpើស្តង់-គុណ3ពទឹក9ំងពីរt�ះ ��ប  =ម 
អនុà�ឹត�្យស្តីពី�រ	��តពិនិត�្យpើ�របំពុលទឹក ��ល មិន  9ន់ }ន 
�្វើ  បច្ចបុ�្បន្ន3ពF�=ំងពី�រ អនុម័ត ក្នងុo#១ំ៩៩៩ មក។ គុណ  3ព   
ទឹកហូប  	��វបំ��ញឲ�្យ}ន=ម�រតí��វ�� �ក្នុង ស្តង់ -   
គុណ3ព  ទឹកហូប+តិ (NDWQSs) ��ល កំណត់ ;ើង wយ 
à�សួង  ឧស�[ហកម្ម និងសិប�្បកម្ម (MIH) (រូប3ព២)។១

អត្ថបទt�ះ uៀបចំwយ Jeon Dahee, ជំនួយ�រ`�វa�វស្ម័��ចិត្ត ~�|្ន�ក បរិ$Bន ~� CDRI។ សូម�ងឯក$រt�ះ�៖ Jeon Dahee. 2016. “Cambodian Water 
Quality Standards: A Focus on Interconnection.” Cambodia Development Review 20(3): 11-17។ ភ្នំ��ញ វិទ�R$Bន CDRI។

១  �រ�្វើសLüសន៍+មួយអ្នកតំ�ង~� $កលវិទ�Rល័យភូមិន្ទភ្នំ��ញ និង à�សួងបរិ$Bន

រូប3ព១: ស្តង់-គុណ3ពទឹកLន`�ប់�កម្ពុ+
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ក្នុងo#ំ២០១៥ Lន�រç�សí��ល NDWQSs ;ើង វិញ 
និង  �របÞ្កើត >�ចក្តីG��ំ�#ក់+តិ ស្តីពីទឹកហូប� ជនបទ 
(NRDWGs) -ច់wយÎ�កមួយ។ កិច្ច�រt�ះសî�ច }ន 
wយ     Lន ជំនួយ  :ំ��ពី គñ�ង3ព+l�គូpើកស្ទួយគុណ3ព 
ទឹក (Water Quality Partnership) ��លផ្តួច6្តើម;ើងwយ 
à�សួង  �របរF�ស និង(ណិជ្ជកម្ម~�D�F�សអូ`ê�លី (DFAT) 
និង អង្គ�រសុខ3ព ពិភពAក (WHO) bើម�្បីជួយដល់ ប�្ខ 
D�F�ស   ��សុីអ³្ន�យ ៍ និង}៉សុីហ្វិកâងលិច ក្នុង �រ ក$ង 
និង  អនុវត្ត|�ន�រសុវត្ថិ3ពទឹក (WSP) ។ WSP Lន öល÷ 
កំណត់  ឲ�្យ�ើញ និង��ប់��ង�និភ័យ�=មជំ�នសំâន់ៗ
~�D�ព័ន្ធ  ផ្គត់ផ្គង់ទឹក =ំងពីD�ភពទឹក រហូតដល់�រ²�ើ��ស់។ 
à�សួង អភិវឌ�្ឍន៍ជនបទ (MRD) ទទួលបន្ទុក pើ �រ ��ប់��ង 
D�ព័ន្ធ  ផ្គត់ផ្គង់ទឹក�=មជនបទ�� �ើយ }ន -ក់ បញ្ចូល �រ 
អនុវត្ត WSP �ក្នុង យុទ្ធ$�្ត�+តិ ស)�ប់ �រ ផ្គត់ផ្គង់  ទឹក$Uត 
និងអ�ម័យ�ជនបទo#ំ២០១១-២៥ (Water Safety Portal 
2016; WHO 2014; MRD 2011)។

�រសិក�[t�ះពិនិត�្យពី ស្តង់-គុណ3ពទឹកកម្ពុ+�� 
wយ  �្វើ�រពិនិត�្យ;ើងវិញpើ NDWQSs  ��លFើបç� សí��ល 
;ើង វិញ និង NRWDGs ��លFើបបÞ្កើត;ើងថ្មីៗ bើម�្បីជួយផ្តល់ 
មតិ ç�លំអ +ពិ>�ស bើម�្បីឲ�្យÝLនលក្ខណៈ+ប់9ក់ទង:# 
�ន់£� D�>ើរ។

វិធី69្ត�
bើម�្បីកំណត់ពីលក្ខណៈសំâន់ៗ និង�យអនុវត្ត~� ស្តង់- 

ថ្មីៗ  �រសិក�[t�ះ}ន²�ៀប�ៀប ស្តង់- គុណ3ពទឹកហូប  
កម្ពុ+  �  បច្ចុប�្បន្ន +មួយនឹង ស្តង់-�លពីមុន និង លទ្ធផល 
~� �រវិ3គ គុណ3ព ទឹកហូប��ល�្វើ;ើងwយ à�ុម`�វa�វ 
+��ើនផង។ សំណល់ zវ និង$រ¾តុបំពុលទឹក pើដី សំâន់ៗ 

�ើយ និង តk្ល�Ýស់� �ង�ើញរបស់Ý��ល�រសិក�[ពី មុនៗ    }ន  
Ýយ តk្ល�   �ើយ ក៏}ន យកមក²�ៀប�ៀបផង��រ + មួយ  នឹង }៉z៉ 
Ö៉�	�    គុណ3ពទឹកLន`�ប់ និង តk្ល�ស្តង់- 6�្ស�ងៗ។ �រ  សិក�[ 
t�ះ  ក៏ }នពិនិត�្យពី ទំ�ក់ទំនងរÝង }៉z៉Ö៉�	� ~� ស្តង់- គុណ3ព 
ទឹក  កម្ពុ+ មួយចំនួន ស)�ប់ សំណល់ zវ ទឹក$¾រណៈ និងទឹក 
ហូប bើម�្បី ð្វ�ង យល់� �ើស្តង់- �� 	��វ  ផ�[រ3 ប់:# y�ប� 
bើម�្បី  ��ប់ ��ង$រ¾តុបំពុលទឹក6�្ស�ងៗ ឲ�្យ}ន�ន់£���ប់ b�ុង 
?�យ។

(ក�្យបÙ្ច�កF�ស6�្ស�ងៗ+ប់9ក់ទងនឹងគុណ3ពទឹក ��ល 
Lន ²�ើក្នុងអត្ថបទt�ះ Lនកំណត់ និយមន័យ�ក្នុង ស��នុà�ម  
� âងចុងអត្ថបទt�ះ។

លទ្ធផលរកxើញ
លក្ខណៈ ស្តង់-គុណ3ពទឹកហូបបច្ចុប�្បន្ន

ស្តង់- NDWQSs  ç�សí��ល+ថ្មីស)�ប់អនុវត្តpើ ទឹក 
ផ្គត់ ផ្គង់ wយnងចà� សំ�តទឹក �ទីà�ុង  �យអនុវត្ត�កម្ពុ+ 
+ង ស្តង់-ពីមុនៗ។ �រ²�ៀប�ៀប NDWQSs ពីមុន និង 
NDWQSs ថ្មី �ក្នុង =zង១ ប� �ញនូវ�រëãស់ប្តូរសំâន់ៗ 
៣។ ទី១ ចំនួន}៉z៉Ö៉�	�}នថយចុះ ��ើន�ស់ ពី ៥៣ មក 
	�ឹម ២៧ ��លLនន័យ� កí�ិត~� �#ំសLãប់ សត្វចi� និង 
$រ¾តុ benzene, trihalomethanes, selenium និង nickel 
ក្នុងទឹកហូប�ទីà�ុង គឺមិន}ច់	��ត ពិនិត�្យ Fៀត F� °ះ បី  Ý 
ស្ថិត�ក្នុង >�ចក្តីG��ំo#ំ២០១១ របស់ WHO ស្តីពី }៉z៉ Ö៉�	� 
	��វ 	��តពិនិត�្យក្តី។ wយមូល��តុt�ះ }៉z៉Ö៉�	� $រ ¾តុ 
សរីzង្គ�លពីមុន  3គ��ើន	��វ}ន ដក Ù�ញ អស់។ ទី២ 
តk្ល�ស្តង់-}នç�សí��ល;ើងវិញ Ý ខ្ព ស់+ង ស្តង់- �ល ពី 
មុន ��លLនន័យ� ស្តង់- គុណ3ព  ទឹកហូប មិន   សូវ តឹងរុឹង ដូច 
មុន F�។ ទី៣ Lន�រ pើក��ង pើ}៉z៉Ö៉�	�  ខ្លះ ដូច+ ស)�ប់ 

រូប3ព២៖ ប�្ខà�សួងទទួលបន្ទុក��ប់��ងស្តង់-គុណ3ពទឹក

�រ��ប់��ងគុណ3ពទឹក

ទឹកហូប
à�សួងឧស�[ហកម្ម

à�សួងអភិវឌ�្ឍន៍ជនបទ
សំណល់zវ

à�សួងបរិ$Bន
ទឹក$¾រណៈ
à�សួងបរិ$Bន
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ទឹក ò�មដី��ល²�ើ��ស់ស)�ប់ហូប 	��វ	��ត ពិនិត�្យ pើ 
3ពរ ឹង $រ¾តុ ��ក និង ម៉ង់�G�ស (Mn)។

លទ្ធផល វិ3គគុណ3ពទឹក�� (Luu, Sthia n no pk 
a o and Kim 2009; Shanghai Laboratory 2013; Vanny, 
Jiwen and Seingheng 2015) ប� �ញ� nង ចà� សំ�ត  ទឹក   
9ំង �យ គឺបំ��ញ}ន=មកí�ិតកំណត់ 3គ��ើន ~� 
NDWQSs  ថ្មី °ះ បី ³�}នÝស់�ើញ កំ�ប់pើសâãំង~� 
}៉z៉  Ö៉�	�   ខ្លះ ក្នុង ទឹក រ៉ូប៊ី¼� ក្តី។ គួរកត់សំ:ល់� ទឹក ផ្គត់ផ្គង់ 
�ច   រង �រ  បំពុល  ពី   ទុ� Lនq�ះ±ប់ ��លត3 ប់ពី nងចà� 
សំ�ត   ទឹក � ដល់ អ្នក  ²�ើ��ស់ �្វើឲ�្យ ទឹកហូបLន ;ើង  

ពណ៌ Lន3ពល្អក់ និង Lន  ផ្ទុក��nគកូលីហ្វម ��ប់ មុខ។ 
q�ះ   ទុ��ក្នុងD�ព័ន្ធè�ក ±យ   ទឹក �ច ពt្លឿន កំ¼ើន 
��nគ �្វើឲ�្យកí�ិត}ក់��រីក្នុងទឹករ៉ូប៊ី¼  � 0ើន ;ើង។ bើម�្បី ទប់ 
$្កត ់ �រ បំពុល wយ��nគ 	��វLន $រ  ¾តុ   សLãប់ ��nគ 
(disinfectant) ឲ�្យ}ន��ប់#�ន់ ក្នុង ទí�ង់    + ក្លរីន>�រី (free 
chlorine) �សល់ ក្នុងទឹក និង � ក្នុង    D�ព័ន្ធ ទុ� 9ំងមូល។ 
ប៉ុÜ្ត�  តk្ល� ស្តង់- អប�្បបរL~�ក្លរីន (chlorine) ក្នុងទឹកហូប 
	��វ   }ន    �ត់ បន្ថយ មក 	�ឹម 0.2 mg/L � 0.1 mg/L �ក្នុង 
NDWQSs ថ្មី។

=zង១៖ ស្តង់-គុណ3ពទឹកហូបពីមុន និងបច្ចុប�្បន្ន និង>�ចក្តីG��ំ�� (mg/L)
2004 DWQSs 2015 NDWQSs 2015 NRDWQGs

សរុប 53 27 9 14 3

No. }៉z៉Ö�	� តk្ល�ស្តង់- តk្ល�ស្តង់- ករណីpើក��ង តk្ល�ក្នុង>�ចក្តីG��ំ ករណីpើក��ង

1 �លុយមីញ៉ូម 0.2 0.2 ²�ើ$ច់ជូរ -

2 �>�និក 0.05 0.05 ទឹកò�មដី 0.05 D�ភពទឹកò�មដី 

3 ទង់��ង 1 2 ទុ�ទង់��ង²�ើក្នុង 
D�ព័ន្ធទុ�ក្នុងផ្ទះ

-

4 Fluoride 1.5 1.5 ទឹកò�មដី 1.5 D�ភពទឹកò�មដី 
5 3ពរឹង 300 300 ទឹកò�មដី 500

6 ��ក 0.3 0.3 ទឹកò�មដី 0.3

7 ម៉ង់�G�ស  (Mn) 0.1 0.1 ទឹកò�មដី 0.1

8 ក្លរីន�សល់ 0.2-0.5 0.1-1.0 ក្លរីន ²�ើស)�ប់ 
សLãប់��nគ

0.2-0.5 ក្លរីន �សល់ ស)�ប់ 
សLãប់��nគ

9 Sodium 200 250 តំបន់�្ន�រ -
10 Ammonia 1.5 1.5 -
11 Barium 0.7 0.7 -
12 Cadmium 0.003 0.003 -
13 Chloride 250 250 -
14 Chromium 0.05 0.05 -
15 ពណ៌ 5 TCU 5 TCU -

16 សំណ 0.01 0.05 -

17 }រ៉ត 0.001 0.006 -
18 Nitrate as N03- 50 50 50
19 Nitrite as N02- 3 3 3

20 ក្លិន ទទួលយក}ន ទទួលយក}ន ទទួលយក}ន
21 pH 6.5 - 8.5 6.5 - 8.5 6.5 - 8.5
22 Sulphate 250 500 -

23 រស+តិo6ញ់ ទទួលយក}ន ទទួលយក}ន ទទួលយក}ន

24 Thermotolerant 
coliforms or E. coli 0 per 100ml 0 cfu or MPN 

/100ml 0 cfu or MPN /100ml

25
វត្ថុរឹង រ9យ ចូល ក្នុង 
ទឹក សរុប (ឬ3ព ចម្លង 
អគ្គិសនី)

800
(~ 1600 uS/cm)

800
(1600 uS/cm)

800
(1600 uS/cm)

26 3ពល្អក់ 5 NTU 5 NTU 10 NTU

27 ស័ង្កសី 3 3 -
Sources: MIME 2004; MIH 2015; MRD 2015
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=zង២៖ 3ព+ប់9ក់ទង:#រÝងស្តង់-គុណ3ពទឹក�� (mg/L)
ស្តង់-គុណ3ពទឹក សំណល់zវ ទឹក$¾រណៈ ទឹកហូប

}៉z៉Ö៉�	�	��ត+ន់:# /}៉z៉Ö៉�	�សរុប

6/52 6/30 6/27
23/52 23/30
15/52 15/27

6/30 6/27
No. }៉z៉Ö៉�	� តk្ល�ស្តង់- តk្ល�ស្តង់- តk្ល�ស្តង់-
1 Chromium (Cr6+) 0.05 0.05 0.05
2 }រ៉ត (Hg) 0.002 0.0005 0.006
3 �>�និក (As) 0.1 0.01 0.05
4 Cadmium (Cd) 0.1 0.001 0.003
5 សំណ (Pb) 0.1 0.01 0.05
6 pH 6 – 9 6.5 – 8.5 6.5 – 8.5

=zង៣៖ ស្តង់-គុណ3ពទឹករួម:#ស)�ប់សំណល់zវ និងទឹកហូប (mg/L)

ស្តង់-គុណ3ពទឹក សំណល់zវ ទឹកហូប
}៉z៉Ö៉�	�	��ត+ន់:# /}៉z៉Ö៉�	�សរុប 15/52 15/27

No. }៉z៉Ö៉�	� តk្ល�ស្តង់- តk្ល�ស្តង់-
1 Chromium (Cr6+) 0.05 0.05

2 }រ ៉ត (Hg) 0.002 0.006

3 �>�និក (As) 0.1 0.05

4 Cadmium (Cd) 0.1 0.003

5 សំណ (Pb) 0.1 0.05

6 pH 6 – 9 6.5 – 8.5

7 ទង់��ង (Cu) 0.2 2

8 Nitrate (NO3) 10 50

9 ស័ង្កសី (Zn) 1 3

10 Ammonia (NH3) 5 1.5
11 Chloride (ion) 500 250
12 Chlorine (free) 1 0.1 – 1

13 ��ក (Fe) 1 0.3

14 ម៉ង់�G�ស (Mn) 1 0.1

15 វត្ថុរឹង រ9យ ចូល ក្នុង ទឹក សរុប 1000 800

�តំបន់ជនបទ >�ចក្តីG��ំ NRDWGs }ន-ក់អនុវត្ត 
pើ D�ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ ទឹក+��ើន (ឧ9ហរណ៍ ទឹកទុ� ទឹក�្លៀង 
	�ង  ទុក ទឹក អណ្ណូងជីកឬខួង)។ ក្នុង ចំ�ម NDWQSs 9ំង 
២៧ មុខ Lន £�  ១៤  ប៉ុ��ះ ��លLន - ក់ បញ្ចូល  �  ក្នុង 
>�ចក្តី   G��ំ �#ក់+តិថ្មី ស)�ប់ជនបទ �ើយ ក្នុង �ះ �រ 
�្វើ  ��ស្ត $រ¾តុ �>�និក និង fluoride គឺLន �រ G ��ំ  ឲ�្យ 
អនុវត្ត  £�ស)�ប់ ទឹក ហូប មកពី D�ភព ក្នុង ដី ប៉ុ��ះ។  > �ចក្តី 
G��ំ ស)�ប់ 3ពល្អក់ ក្លរីន �សល់ និង3ព រឹង   សរុប ក្នុង 
ទឹក  ហូប �ជនបទ Ýខុស:#ពី កí�ិត កំ�ប់ ស្តង់- ស)�ប់ 
អនុវត្ត pើ ទឹកហូប�ទីà�ុង។ wយ |្អ�ក pើ លទ្ធផល វិ3គ 
គុណ 3ព  ទឹកអណ្ណូងខួង (Buschmann et al. 2007; Luu, 

Sthiannopkao and Kim 2009; Phan et al. 2010) $រ¾តុ 
បំពុល   ទឹក ៤មុខ (��ក ម៉ង់�G�ស 3ពរឹង សរុប និង3ពល្អក់) 
��ល  រក  �ើញ�ក្នុងអណ្ណូងខ្លះ Ýធ ំpើស តk្ល�កំណត់ ក្នុង >�ចក្តី  
G��ំ។ ម�R៉ងFៀត $រ¾តុ ដូច+ �លុយមីញ៉ូម $uន់ធ័រ 
barium និង សំណ ក៏Lន កí�ិត ខ្ពស់ �ស់ ��រ  ក្នុងអណ្ណូង 
មួយ  ចំនួន បុ៉Ü្ត��ក្នុង>�ចក្តីG��ំ:¡នè�ងពីកí�ិតកំណត់ 
អ្វី$ះ។

3ព+ប់9ក់ទង:#រÝងស្តង់-គុណ3ពទឹក��
ស្តង់-គុណ3ព}ន កំណត់ ;ើង ស)�ប់ សំណល់zវ 

ទឹក $¾រណៈ និង ទឹកហូប Lន }៉z៉Ö៉�	 �អសរីzង្គរួម:#£� 
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៦ ប៉ុ��ះ (=zង២)។ ម�R៉ងFៀត ស្តង់- គុណ3ព 
ទឹក បច្ចុប�្បន្ន មិន�ច¾�ឲ�្យLន�រ	��ត ពិនិត�្យ $រ ¾តុ  
បំពុល ទឹក �ក្នុងD�ព័ន្ធ ផ្គត់ផ្គង់ទឹកមួយឲ�្យ}នហូរ{�រ =ំងពី 
D�ភព រហូតដល់កÜ្ល�ង²�ើ��ស់�ះF� wយ$រ ស្តង់-  
គុណ3ព ទឹកហូបç�សí��លថ្មី }នដកÙ�ញនូវ}៉z៉Ö៉�	� 
សរីzង្គ  3គ��ើន ពី��ះ�រ�្វើ��ស្ត វិ3គរក�ើល$រ¾តុ 
សរីzង្គ   6�្ស�ងៗ ÝLនតk្ល�ខ្ពស់ និងLនលក្ខណៈស្មុគ$¡ញ |្ន�ក 
បÙ្ច�កF�ស។ C�ពី}៉z៉Ö៉�	� 9ំង ៦ t�ះ ទឹក$¾រណៈ និង 
ទឹកហូប មិនLនតk្ល�ស្តង់-គុណ3ពអ្វី 	��ត +ន់:#F� រីឯស្តង់- 
គុណ3ព សំណល់zវ និង ទឹកហូប Lន}៉z៉Ö៉�	� ៩ Fៀតរួម:# 
(=zង៣)។

ស្តង់-គុណ3ពសំណល់zវ Ýខុស:#ពី ស្តង់- ស)�ប់  
ទឹក ហូប និងទឹក$¾រណៈ ��ះ មិនLន }៉z៉Ö�	� ស)�ប់ 
កំណត់ ពី��nគ ដូច+ស)�ប់កូលីហ្វម និង H�កូលី �ះF� 
°ះបី ³�}ន រក�ើញ��nគH�កូលី 9ំង � ក្នុង សំណល់ 
zវ  ��ល }នសំ�ត�ើយ �=ម តំបន់ ដី  >ើម ធម្ម+តិ +  
ពិ >�ស    �រដូវ�្លៀងក្តី (Visoth et al. 2010; Sovann et al. 
2015)។ កំ�ប់ 0.05mg/L ~� chromium គឺយក មក អនុវត្ត  
ដូច  :#    ក្នុង ស្តង់- គុណ3ព ស)�ប់ ទឹក $¾រណៈ ទឹកហូប និង  
សំណល់ zវ។ t�ះ+�រតí��វ តឹងរឹុង  +ង³� ��ល-ក់ អនុវត្ត 
pើ �រប|្ច�ញសំណល់zវ ពីD�ភព  បំពុលអ្វីមួយ �ក្នុង កÜ្ល�ង 
ទឹក   $¾រណៈ ��ល 	��វ �រ(រ។ C�ពី chromium កំ�ប់ ~� 
$រ  ¾តុ  បំពុល�ក្នុង សំណល់ zវ Lនកí�ិតពី  ២  �  ១០០ដង 
ខ្ពស់ +ង ទឹក$¾រណៈ ឬ ទឹកហូប (=zង២)។ +�រ ²�ៀប 
�ៀប     �ើល តk្ល�ស្តង់-គុណ3ពសំណល់zវ� កូu៉� និង ជបុ៉ន  
Ý ខ្ពស់ ១០ដង +ងតk្ល�ស្តង់-គុណ3ព ទឹក$¾រណៈ  
ពី��ះ  សំណល់  zវ	��វ9យ ចូល+មួយទឹក��ើន�ស់ � 
��ល បង ្ហូរ ចូល  �ក្នុង }្ទ�ទឹក�� (  2005; Takatoshi 
Wako 2012)។

ទំ�ក់ទំនងរÝង }៉z៉Ö៉�	�~�ស្តង់-គុណ3ព សំណល់ 
zវ នឹង   ទឹក ហូបខ្លះ Ýមិនសម��តុផលF� +ពិ>�ស ស្តង់-  
គុណ 3ព    ស)�ប់កំ�ប់ }រ៉ត ទង់��ង នី¥�ត និង ស័ង្កសី 
�ក្នុង សំណល់   zវ គឺÝតឹងរុឹង+ងស្តង់-គុណ3ព�ក្នុង 
ទឹកហូប �Fៀត ដូចLនចុះក្នុង =zង៣។

អនុ6សន៍
សរុបមក �ក្នុង ស្តង់-គុណ3ពទឹក NDWGSs ç� 

សí��ល ថ្មី �ើយនិង >�ចក្តីG��ំកំណត់ថ្មី ³�}នដកÙ�ញនូវ 
}៉zÖ៉៉�	� សរីzង្គ3គ��ើន ដូច+ trihalomethanes និង 
�#ំ សLãប់សត្វចi� 6�្ស�ងៗ ពី��ះពិ}ក²�ើក្នុង�រអនុវត្ត   

+ក ់ ð្ត�ង និងកង្វះលទ្ធ3ព�្វើវិ3គគីមី។ wយÎ�ក ស្តង់- 
គុណ 3ព ទឹកស)�ប់ ទឹក$¾រណៈ និងសំណល់zវ មិន ��ល 
Lន �រ ç�សí��ល;ើងវិញF� =ំងពីo#ំ១៩៩៩ មក ដូÙ្ន�ះ � 
Lន  }៉z៉Ö៉�	� សរីzង្គ+��ើន�ក្នុង�ះ។ °ះ¤៉ងt�ះក្តី 
ក្នុង  ចំ�ម ២៥ }៉z៉Ö៉�	�~�ស្តង់-គុណ3ពទឹក$¾រណៈ 
ស)�ប់ �រ(រសុខ3ពមនុស�្ស ³��ើញLន£� chromium 
មួយ  ប៉ុ��ះ��លLន�រ	��តពិនិត�្យ។

វិធី$�្ត��យអនុវត្ត bើម�្បីç�តí��វចំណុច ខ្វះ âត   ដូច   }ន  
រក �ើញ 9ំងt�ះ គឺ	��វ`�វa�វ កំណត់  ;ើង   នូវ �រ បំពុល  
ចម�្បងៗ ~�ទឹកò�មដី និងទឹក p ើ ដី និង ç� សí��ល ស្តង់- 
គុណ3ពទឹក ឲ�្យ}ន Fៀង 9ត់ wយគិតគូរពី3ព�ចអនុវត្ត 
}ន   ~� �រÝស់��ង និង	 ��ត ពិនិត�្យ �រ បំពុលទឹក។ កិច្ចD�ឹង&�ង 
អន្តរ  à�សួង Lន�រ សí�ប  សí�� លល្អ សំ÷បÞ្កើន3ព 
+ប់ 9ក់ ទង  :#រÝងស្តង់ -  គុណ3ព ទ ឹក  �� គួរóêតpើ �រ 
ç�សí��ល NDWGSs ;ើងវិញ bើម�្បី បÞ្កើត }ននូវ វិធី$�្ត� 
�ន់ £� ��ប់ b�ុង?�យ  មួយ  ស)�ប់ 	��ត ពិនិត�្យ �របំពុលទឹក។ 
wយ |្អ�ក pើ លទ្ធផល រក�ើញ   សំâន់ៗ �រសិក�[t�ះLន  
 ផ្តល់ +  មតិ មួយ ចំនួន ស)�ប់ ជួយç�លំអ ស្តង់- គុណ3ពទឹក។

●  ស្តង់-គុណ3ពទឹកហូប�#ក់+តិ
-  គិតគូរ-ក់បញ្ចូលមកវិញនូវ ��nគកូលីហ្វមសរុប+  

}៉z៉Ö៉�	�ស)�ប់	��តពិនិត�្យ�និភ័យឆ្លង��nគ   wយ 
$រ �រ�ៀតចូល និង0ើត��ើន;ើងវិញនូវ}ក់��រីក្នុង 
ទុ�ទឹក។ ��nគ��លLន � ក្នងុដី ឬក្នងុទឹក�ទីជំុវិញ 
�ច �ៀតចូលមក}ន=មរន្ធy�ក ឬa�ប~�ទុ� è�ក 
±យ ទឹក ដូÙ្ន�ះ ក្នុង��ល +មួយ:#ក៏	��វLន�រ��ប់��ង
¤៉ង D�ុងD�យ័ត្នpើទុ�±ស់ៗ��រ។

-  -ក់អនុវត្តតk្ល�អប�្បបរLខ្ពស់+ងt�ះ ~� $រ ¾តុ ក្លរីន 
សល់  ក្នុងទឹក �=មតំបន់ �យឆ្លង }ក់��រី។ WHO }ន  
ផ្តល់  មតិ� ក្លរីន�សល់ គួរLន ¤៉ង ~ច �ស់ 0.2 
mg/L �កÜ្ល�ងផ្តល់ទឹក Dលគឺ ខ្ពស់+ងពីរដង �ើ �ៀប 
នឹង ស្តង់-កំណត់ស)�ប់ទឹកហូបក្នុង ទីà�ុង �ក្នុង 
ស្តង់-  គណុ3ពទឹកហូប+តិ (NDWQSs) }នç� 
សí��ល  ;ើងវិញ។ 

●  >�ចក្តីG��ំ�#ក់+តិ ស្តីពីទឹកហូប� ជនបទ (NRDWGs)
- បÞ្កើតស្តង់-គុណ3ពទឹកមួយៗwយÎ�ក ស)�ប់ 

D�ភព ទឹកខុសៗ:#នីមួយៗ (ឧ9ហរណ៍ ទឹក�្លៀង ទឹក 
អណ្ណូង ទឹកទុ�) �តំបន់ជនបទ និងគិតគូរ កំណត់ 
ស្តង់-  ស)�ប់ �លុយមីញ៉ូម, sulphate, barium និង 
សំណ ក្នុងទឹកអណ្ណូងខួង។
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●  ស្តង់-គុណ3ពទឹក$¾រណៈ
-  ប�្ខស្តង់-ស)�ប់ជីវចí�ុះ៖ 	��វកំណត់តk្ល�ស្តង់- 

�� �=មគុណ3ពទឹកក្នុងតំបន់ ឬ�រ²�ើ��ស់ទឹក
- ប�្ខស្តង់-ស)�ប់សុខ3ពមនុស�្ស៖ 	��វè�ងពី កí�ិត 

កំណត់ មួយ (កំ�ប់9ប បំផុត��ល ³�Lន ទំនុក ចិត្ត � 
�ច  Ýស់��ង}ន និង�ចរក�ើញ) ស)�ប់ }៉z៉Ö៉�	�  
�� ��លLនតk្ល�ស្តង់->្មើសូន�្យ ឬក៏តូច ��កស)�ប់ 
�រ វិ3គរក�ើល)។

●  ស្តង់-សំណល់zវ 
- គិតគូរ-ក់បញ្ចូលនូវ }៉z៉Ö៉�	�ហ្វូស្វ័រសរុប និង }៉z៉Ö៉�	� 

សរីzង្គ (ឧ9ហរណ៍ ��nគកូលីហ្វមសរុប)។
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chlorine �សល់ (residual chlorine): chlorine � សល់ 
ក្នុងទឹក}នសំ�តរួច =មធម្ម=ក្នុងបរិLណ 0.2 – 0.5 mg/L 
��ល បi  ក់� ³�}ន²�ើ chlorine ¤៉ង��ប់#�ន់ �ើយ ផ្តល់ 
�រ ¾�� Lន�រ�រ(រទល់នឹង��nគ6�្ស�ងៗ។

ទឹកpើដៈី ទឹក$ប�pើ}្ទ�|�នដី ដូច+ អូរ ស្ទឹង ទt្ល� បឹង 
��ះ �ងទឹក។

TCU (true colour unit): ឯក=ស)�ប់Ýស់��ងពណ៌ សំ�ក 
ទឹក��ល}ន	�ងសំ�តរួច។ ពណ៌t�ះ�ចប�្ខលមកពី ទឹក 
Lន ផ្ទុក+តិ��ក ឬLន$រ¾តុសរីzង្គរ9យចូលក្នុង�ះ។

Trihalomethanes: ផលិតផលប��ប់បន�្សំចម�្បង³� 0ើត 
Ù�ញ ពី �រ²�ើ�#ំសLãប់��nគ�ក្នុងទឹក Dលគឺ វត្ថុ ¾តុ គីមី 
0ើត Ù�ញពី D�តិកម្មរÝង chlorine �សល់ក្នុងទឹក +មួយនឹង 
$រ¾តុ សរីzង្គ6�្ស�ងៗ��ល£�ងLន+ធម្ម=�ក្នុងទឹក។

3ពល្អកៈ់ លក្ខណៈសំ:ល់3ព���ប់~�ទឹក។ 3ពល្អក់ 
+ប់  9ក់ទង នឹង បរិLណក�្ទ�ចវត្ថុរឹង6�្ស�ងៗ��លអG្ណ�ត 
ក្នុង ទឹក និង��ល�ចឲ�្យពន្លឺ±ំងëãតpើÝ។ 3ពល្អក់កí�ិត9ប 
±ំ }ច់  âãំង�ស់ bើម�្បីឲ�្យ�រ²�ើ�#ំសLãប់��nគLន 
D�សិទ្ធ3ព ល្អ។

uS/cm (microsiemens per centimetre): ឯក=ស)�ប់ 
Ýស់��ង 3ពចម្លងចរន្តអគ្គិសនី~�ទឹក។

ស្តង់-គុណ3ពទឹកៈ កí�ិតស)�ប់¾តុផ�្សំ~�ទឹក��លមិន 
បង្ក h�ះ�#ក់គួរឲ�្យកត់សំ:ល់ដល់សុខ3ព និង��ល¾�� 
ទឹក �ះ�ចទទួលយក}នស)�ប់ផ្តល់�ឲ�្យអ្នក²�ើ��ស់។

សu{នុ|�ម

}�ើក្នុងអត្ថបទគុណ?ពទឹក

និយមន័យដូចâងò�ម }នយកមក²�ើក្នុងអត្ថបទ9ក់ទង 
នឹងគុណ3ពទឹក wយ }ន��ង់Ù�ញពីឯក$រ ស្តង់- 
គុណ3ព ទឹកហូប (MIME 2004) ។

cfu: ឯក=ស)�ប់Ýស់��ង�ររស់ដុះ-ល កញ្ចុំ}ក់��រី។

Coliforms, total: }ក់��រី�ក្នុង 9មក និងវត្ថុមិនÖ�ន 
9មក }នពីមនុស�្ស សត្វ �ើយនិង �ក្នុងវត្ថុ¾តុសរីzង្គកំពុង 
រលួយ។ }ក់��រីt�ះ�ចប| ្ច�ញនូវ $រ¾តុ lactose �ើយ�្វើ 
ឲ�្យ Lន+តិជូរផ្អូម ក្នុងសីតុណ�3ព ៣៥ - ៣៧0C ក្នុងរយៈ��ល 
២៤-៤៨<៉ង។

ផលិតផលប� �ប់បន�្សំ 0ើតÙ�ញពី�រ²�ើ�#ំសLãប់ ��nគ 
(disinfection by-product): ផលិតផល9ំងt�ះ0ើតÙ�ញពី 
D�តិកម្ម រÝង chlorine �សល់ក្នុងទឹក +មួយនឹង វត្ថុ¾តុ សរីzង្គ 
��លLន�ក្នុងទឹក +ពិ>�ស ទឹកpើដី។

ទឹកò�មដៈី ទឹក��ប់D���ទ��លLន�ò�ម}្ទ�ដី ដូច+ 
�  ក្នុង   à�{�ង ថ្ម និងក្នុងរន្ធតូចៗ~�វត្ថុ¾តុ6�្ស�ងៗ�ក្នុងដី  
+ bើម។

}៉z៉Ö៉�	�អសរីzង្គៈ $រ¾តុគីមីមិនពឹង|្អ�កpើ�Zន 
ដូច+ arsenic, cadmium, ��ក +bើម។

�រ	��តពិនិត�្យៈ �រD�មូលយកសំ�កទឹក+Fៀង9ត់ មក 
�្វើវិ3គ bើម�្បីកំណត់ពីគុណ3ពទឹក។ កិច្ច�រt�ះ=មធម្ម= 
£�ង �្វើ;ើងwយ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹក។

NTU (Nephelometric turbidity unit): ឯក=ស)�ប់ 
Ýស់��ងកí�ិតល្អក់~�ទឹក wយ²�ើឧបករណ៍ nephelometer។

}៉z៉Ö៉�	�សរីzង្គៈ $រ¾តុគីមីពឹង|្អ�កpើ�Zន ដូច+  
�#ំ សLãប់ សត្វចi� +bើម។




