
ជំហនទី 4 ពិនិតយេឡងវញិនូវទឹកែដលមនកលរនី៖ 

• េបកេភលងអគគិសនីម៉សីុនសនប់េដយេបកកុងតក់េសៀគវី។ 

• ភជ ប់កបលទុេយេទនឹងកបលរ៉ូបី៊េណខងេរក។ 

• សរមប់កែនលងបិទអណតូ ងទឹក៖ ដក់ជីឡវចូលេទកនុង

ចំណុចរនធចូលរបស់អណតូ ង និងដក់កបលទុេយេទកនុងជីឡវ។ 

សូមរបុងរបយ័តនកំុឱយទឹកកលរនីចូលកនុងរបព័នធទឹកសអុយ។ សរមប់មួក 

និងគរមបអណដូ ង៖ ដក់កបលទុេយចូលកនុងបំពង់អណដូ ង។ 

• េបកទឹក េហយទុកឱយវរត់រយៈេពល 30 នទីេដមបីឱយចលនទឹកអូសែវល 

ចូលសពវេនកនុងអណដូ ង។ េពញមួយយប់) ។ 

ជំហនទី 5 ដំេណ រករសូលុយសយុងកលរនីតមរយៈកបលរ ៉ូបី៊េណ៖៖ 

• េបកទឹកែដលមនកលរនីតមរយៈរបព័នធទឹកេនខងកនុងផទះ 

និងេបករ ៉ូបី៊េណនីមួយៗេនេពលែតមួយរហូតដល់អនកធំកលិនទឹកអូសែវល។ 

• េធវរេបៀបេនះមតងេទៀតទំងរ ៉ូបី៊េណទឹកេកត  និងរតជក់ រ ៉ូបី៊េណផក ឈូក 

និងរ ៉ូបី៊េណេនខងេរក។ 

• ទុកទឹកកលរនីេនកនុងរបព័នធទឹកយ៉ងេហចណស់របំបីេម៉ង (ឧ. 

េពញមួយយប់)។ 

ជំហនទី 6 បងហូរទឹកែដលមនកលរនី៖ 

• ភជ ប់កបលទុេយេទនឹងរ ៉ូបី៊េណទឹកខងេរក េហយេបក

ទឹករហូតទល់ែតអនកែលងធំុកលិនកលរនី។ 

• ទុកទឹកហូរឱយឆង យពីរបព័នធទឹកសអុយ កែនលងសំខន់ៗ និងរបភពទឹក។ 

• បិទកបលទុេយេនេពលែដលអនកែលងធំុកលិនកលរនី។ 

• ចប់េផតមេបករ ៉ូបី៊េណនីមួយៗេនខងកនុងផទះេនេពលែលងមនកលិនកលរនីេទៀ

ត។ 
ជំហនទី 7 ករសមល ប់េមេរគកនុងទឹក និងភជ ប់ករេរចះេឡងវញិ៖ 

• ករេរបឧបករណ៍សមល ប់េមេរគទឹកកនុងផទះ ឬតរមងេរចះ

ទឹកកនុងផទះតមករែណនំរបស់អនកផលិត បនទ ប់មក

ភជ ប់ឧបករណ៍ទំងេនះេឡងវញិ។ 

**** មិនរតូវបរេិភគទឹកេឡយ របសិនេបមិនទន់មន

ករេធវេតសដរកបក់េតរេីនកនុងេពះេវៀន។ 

 

របសិនេបមនសំណួរ សូមទក់ទងមកករយិល័យផសពវផសយេខនធី Texas 

A&M AgriLife របស់អនក។ 

 

បនទ ប់ពីករសមល ប់េមេរគទឹកអណដូ ង ទឹកគួររតូវបនេធវេតសត 

និងសកលបង។ 

សូមទក់ទងមនទីរពិេសធន៍េធវេតសដទឹកសរមប់ករែណនំ 

និងឧបករណ៍េតសត។ េដមបីទក់ទងមនទីរពិេសធន៍ សូមចូលេមល៖ 

www.tceq.texas.gov/ assets/public/compliance/compliance_ 

support/qa/txnelap_lab_list.pdf 

 

 

 

នីតិវធីិេនះគឺែផអកេលពិធីករសមល ប់េមេរគអណដូ ង ពីរកសួងសុខភិបលរដឋ Florida រដឋ 

កមមវធីិផសពវផសយកិចចសហរបតិបតតិករបេចចកវទិយរដឋ Virginia ករយិល័យផសពវផសយ Texas 

AgriLife និងគណៈកមមកររដឋតិចសស់សតីពីគុណភពបរសិថ ន។ 

 

 

 

វធីិសមល ប់េមេរគ 

របព័នធអណដូ ងឯកជន  

តមវធីិ 7 ជំហន 

របសិនេបរបព័នធអណដូ ងរបស់អនកមនភពកខវក់ 

បនទ ប់ពីទឹកជំនន់ េនះជវធីិមួយចំនួនេដមបីសមល ប់េមេរគ។ 

ចំណុចសំខន់៖ 

មុនេពលេរបទឹកសរមប់ពិស ចមអិន េធវទឹកកក ឬេរៀបចំមហូបអហរ 

ទឹករតូវបនេធវេតសតេដយ 

មនទីរពិេសធន៍េធវេតសតទឹកែដលមនករបញជ ក់។ 

របសិនេបករបុ៉នប៉ងសមល ប់េមេរគមិនបនសេរមច 

អណតូ ងរបែហលជអចរតូវករសមអ តមុនេពល 

សមល ប់េមេរគមដងេទៀត។ សូមទក់ទងអនកេម៉ករ 

ឬរកសួងសុខភិបលកនុងតំបន់េដមបីទទួលបនជំនួយ។ 
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អវីែដលអនកគួរដឹង មុននឹងពិសទឹកអណដូ ង។ 

ករសមល ប់េមេរគអចកំចត់ ឬកត់បនថយបក់េតរ ីវរុីស 

ឬេមេរគេផសងៗែដលអចមនេនកនុងទឹកផឹករបស់អនក។ 

 

របសិនេបរបព័នធអណដូ ងរបស់អនកមនករខូចខត ករែណនំខងេរកមសរមប់ករងរេនះ 

នឹងមិនដំេណ រករេឡយ។ ករបងហ ញថអណតូ ងរបស់អនកមនករខូចខតអចមន

សមព ធទឹកថយចុះេនេពលែដលេបក។ ទក់ទងអនកេម៉ករអណដូ ង ឬអនកេម៉ករបូម

េដមបីរតួតពិនិតយ។ 

របសិនេបអនកគិតថរបព័នធអណដូ ងរបស់អនកអចមនភពកខវក់ 

មនជេរមសេផសងេទៀតដូចជ៖ េរបទឹកសុទធ ទឹករតូវចមអិតឱយបនរបំនទី 

ឬទឹកពីរបភពែដលអនកដឹងថមិនមនជតិកខវក់។ 

កំុេរបទឹកកខវក់េដមបី៖ 

• ពិស 

• ចមអិន 

• េធវទឹកកក 

• ងូតទឹកេរកមរូបភពណមួយ 

• េបកគក់ ឬលងចន 

 

បនទ ប់ពីទឹកជំនន់ ទឹកេនកនុងអណតូ ងរបស់អនកអចមនភពកខវក់។ 

កររជបចូល ឬករប៉ះពល់េទនឹងទឹកកខវក់អចបណត លឱយមនជំងឺ។ 

េទះជយ៉ងណក៏េដយ ករែណនំអំពីវធីិកមច ត់េមេរគ

ចំេពះរបព័នធទឹកអណដូ ងរបស់អនកអចេដះរសយបញហ បន។ 

ករចមលងេរគអចមន៖ 

• លមក 

• ទឹកសំអុយ 

• េរងចរកចេរមះទឹកសអុយ 

• េនែកបររបព័នធទឹកសអុយែដលបនជន់លិច 

វធីិសរសតេនះគឺសរមប់របព័នធអណដូ ងទឹកែតបុ៉េណណ ះ។ 

េដមបីធនឱយបននូវដំេណ រករសមល ប់េមេរគរបកបេដយសុវតថិភព និងរបសិទធភព 

សូមអនុវតតតមករែណនំទំងេនះតមជំហននីមួយៗ៖ 

ដំណក់កលេរៀបចំ 

ឧបករណ៍ែដលរតូវេរប  

• ម៉េឡតសរមប់េរបេលករងរអណដូ ងទឹក 

• កបលទុេយែវងលមមេដមបីភជ ប់ពីកបលរ៉ូបី៊េណខងេរកេទអណដូ ង 

• េរសមៃដ / ែវន៉តករពរ 

• ធុងហគ ឡុងសអ តចំនួនរបំ 

• ទឹកែដលគម នេមេរគចំនួនរបំហគ ឡុង (ឧ. ទឹកសុទធ) 

• ជីឡវ 

• ទឹកអូសែវលេរបកនុងផទះែដលមិនេលសពីរបំមួយែខ 

រេបៀបគណនចំនួនទឹកអូសែវលបុ៉នម នែដល រតូវេរប 

កនុងដំេណ រករៃនករសមល ប់េមេរគនឹងអរស័យេលជេរមទឹកអណតូ ងរបស់អនក។ 

េដមបីគណនជេរមទឹកអណដូ ង រតូវដកករមិតទឹកេននឹង 

(ចមង យពីៃផទដីេទទឹកៃផទខងេលអណដូ ង) ពីជេរមសរុបៃនអណតូ ង។ 

របសិនេបអនកមិនរបកដេទ សូមេរបរងវ ស់សរុបៃនជេរមអណដូ ងសរុប។ 

 

 

ករេរបកលរនីេលសករមិតអចបងកេរគះថន ក់។ អនុវតតតមតរង 1 

េដយរបុងរបយ័តន។ 

ករែណនំតមជំហនៗ 

ជំហនទី 1 បិទេភលង៖  

• បិទចរនតអគគិសនីេទនឹងសនប់េដយបិទកុងតក់េសៀគវី។ 

• ផត ច់ឧបករណ៍េរចះទឹក និងតរមងេរចះទឹកកនុងផទះ

េដយបតូរេទជមូ៉ដបិទ ឬកែនលងែដលគម នេសវ។ 

ជំហនទី 2 េបកអណដូ ង៖ 

• យកកំេទចកំទីេនែកបរអណដូ ងេចញ។ 

ពិនិតយេមលអណដូ ងែរកងេលមនករខូចខត។ ចូរចងចំថ 

របសិនេបអណដូ ងមនករខូចខត 

េនះករងរេនះនឹងមិនដំេណ រករបនេទ។ 

• សរមប់កែនលងបិទអណដូ ង (រូបភព 1A) េដះេខច ភជ ប់អណដូ ងេចញ។ 

សរមប់មួកអណដូ ង (រូបភព 1B) ឬមួកសុវតថិភពអណដូ ង (រូបភព 1C) 

រតូវេដះបូ៊ឡុងេចញពីមួក និងេលកវេចញ។ សរមប់គរមបអណតូ ង 

រតូវេលក ឬរុញគរមបេចញេដមបីចូលេរប។ 

• របសិនេបរបព័នធអណដូ ងរបស់អនកេមលេទមិនដូចជេរមសខងេរកមេទ 

សូមទូរស័ពទេទអនកេម៉ករអណដូ ងេដមបីទទួលបនជំនួយបែនថមេទៀត។ 

 

ជំហនទី 3 ករែណនំចរមុះ៖ 

• បំេពញទឹកធុងហគ ឡុងទំងរបំរបែហលបីភគបួនេដយទឹកសអ ត 

និងគម នេមេរគ។ 

• សូមេរបតរង 1 េដមបីកំណត់ថេតរតូវេរបទឹកអូសែវលបុ៉នម ន។ 

• បែនថមទឹកអូសែវលកនុងធុងទឹក។ 

• េដយេរបជីឡវ ចក់សូលុយសយុងអូសែវលចូលេទកនុងរនធអណដូ ង 

ឬបំពង់អណដូ ង។ 

**** របុងរបយ័តនកំុឱយសូលុយសយុងខទ តេចញ/កំពប់  


