
េរឿង ផ្លូវសមុ្រទ
ប៉ាណាម៉ា-ផ្លូវសមុ្រទ
បេង្កើតេដោយមនុស្ស
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េឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺហ៊ូអាន,ខ្ញុំជា្របធាន
្រកុមៃននាវាដឹកទំនិញ ”ឈីថា” ។
េយើងនឹងឆ្លងកាត់្របឡាយប៉ាណាម៉ា
េដើម្បីនាំយក្រគាប់កាេហ្វ របស់អាេមរិក
ខាង្រតូងពីេ្របសុីលេទៅកាន់្របេទស
កូេរ៉ខាងត្បូង ។
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្របឡាយប៉ាណាម៉ាគឺជាផ្លូវសមុ្រទមួយ
ែដលេធ្វើេឡើងេដើម្បីតភ្ជាប់មហាសមុ្រទ
ប៉ាសុីហ្វិកេទៅនឹងមហាសមុ្រទ
អាត្លង់ទិច។ ផ្លូវសមុ្រទ ប៉ាណាម៉ាមាន
្របែវង្របមាណ82 គីឡូែម៉្រត។
ផ្លូវសមុ្រទេនះមាន្របមាណ144ែខ្ស
ែដលតភ្ជាប់និងកំពង់ែផ1,700ជាមួយ
្របេទសចំនួន160្របេទសេនៅជុំវិញ
ពិភពេលោក។
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ផ្លូវសមុ្រទប៉ាណាម៉ាេនះែចកេចញជាបី
ែខ្សរ។
ផ្លូវពីរ្រតូវបានេបើកដំេណើរការេនៅ
ឆ្នា1ំ914 ប៉ុែន្តទំហំៃននាវាដឹកទំនិញ
ឆ្លងកាត់មានទំហំធំជាងមុនេហើយ ្រតូវ
េធ្វើផ្លូវធំមួយេទៀតេនៅឆ្នាំ 2007 ។
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េយើងនឹងជិះនាវាឈីថាឆ្លងកាត់ផ្លូវ
មហាសមុ្រទប៉ាណាម៉ា។ េនៅទីេនះមាន
្រចកទ្វារសំរួលកំពស់និងកំរិតទឹកពីរ។
្រចកទ្វារសំរួលកំរិតនិងកំពស់ទឹកអា
ឃូអាកឺឡារ៉ា្រតូវបានសាងសង់េឡើង
េដើម្បី េធ្វើេអោយៃផ្ទនាវានិងកំរិតៃផ្ទទឹក
មហាសមុ្រទអាត្លង់ទិចខ្ពស់ជាងៃផ្ទ
ទឹកបឹងកាធុន
មានអាងទឹកចំនួនបីនិងមួយេផ្សងេទៀត
គឺ្រចកទ្វា សំរួលកំរិតនិងកំពស់ទឹកខូ
ខូលីេធ្វើទួនាទីប្រញ្ចាស់មកវិញេដោយ
ទំលាក់កំរិតៃផ្ទទឹកទេន្លកាធូនែដលេនៅ
េលើេអោយចុះេទៅៃផ្ទទឹកមហាសមុ្រទ
ប៉ាសុីហ្វិក។
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េនៅេពលកប៉ាល់មកដល់ទ្វារអាងទឹក
េនៅជាន់ទីមួយនឹងេបើកេហើយកប៉ាល់
ចូលមក។
បន្ទាប់មកទ្វារបិទេហើយអាង្រតូវបាន
េពោរេពញេដោយទឹក។ ទឹកេនៅក្នុងអាង
ចូលេពញ, េនៅេពលកប៉ាល់េឡើងមក
ជាន់ទីពីរទ្វានឹងេបើកេហើយេទៅកាន់
ជាន់ទី 2ែតម្តង។ តាមវិធីេនះកប៉ាល់
នឹងេឡើងដូចជេណ្ដើរេឡើងេទៅដល់
អាងទឹកជាន់ទី៣បាន។
េនៅេពលេទៅដល់ជាន់ទី 3, នាវាេនះ
បានមកដល់េនៅបឹងកាធូន ែតម្តង។
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បឹង កាធូន ជាបឹងសិប្បនិម្មិតខ្ពស់
បំផុតេនៅផ្លូវសមុ្រទ ប៉ាណាម៉ា។ នាវា
ទាំងអស់ែដលឆ្លងកាត់ ផ្លូវសមុ្រទ ្រតូវ
ឈប់ស្រមាក់េនៅទីេនះ។
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នាវាដ៏សំខាន់ែដលឆ្លងកាត់តាមផ្លូវធំ
ៗ ៃន ផ្លូវសមុ្រទប៉ាណាម៉ាគឺជានាវា
កុងតឺន័រ
នាវាឧស្ម័ន េ្របងហ្គាស(LPG), ឧស្ម័ន
ធម្មជាតិ (LNG)
វាជា្រកុមហ៊ុនដឹកទំនិញធុនធ,ំ នាវា
ផ្ទុកឡាន និងនាវាដឹកអ្នកដំេណើរ។
ផលិតផលសំខាន់ៗែដល
ឆ្លងកាត់ ផ្លូវសមុ្រទ ប៉ាណាម៉ាគឺ
្រគាប់ធញ្ញជាត,ិសារធាតុគីម,ីកុងតឺន័រ
ដឹកទំនិញ ធ្យូងថ្ម,សូដា, ែរ៉,
េលោហធាត,ុ េ្របងនិងផលិតផល
េ្របងកាត។
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ឥឡូវេនះមាន នាវាមួយេនៅេលើបឹងកា
ធូនដល់េពលចុះេ្រកោមវិញ ។ ដំបូង
ទ្វារេនៅជាន់ទីបីេបើកេហើយកប៉ាល់ចូល
មក។ េនៅេពលែដលទ្វារបិទទ្វារេហើយ
កម្ពស់ទឹកេនៅក្នុងធុងទឹកេស្មើនឹងកម្ពស់
អាងទឹកេនៅជាន់ទី 2
ជាន់ទីពីរេបើកេហើយកប៉ាល់ផ្លាស់េទៅ
ជាន់ទី 2 ។ នឹងេនៅក្នុងវិធីដូចគ្នា,
ចុះេទៅជាន់ទីមួយៃនកម្ពស់ដូចគ្នានឹង
មហាសមុ្រទប៉ាសុីហ្វិក។
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កែន្លងែដលឈីថាេនៅ ឥឡូវេនះ! េតើ
ទឹកពីអាងទឹក ែដលបំេពញបានមក
ពីណា? ជាធម្មតាទឹក្រតូវបានរក្សាទុក
េនៅក្នុងធុងធំមួយេនៅជិត ផ្លូវសមុ្រទ
។ រាល់េពលែដល នាវា ផ្លាស់ទីេទៅ
ជាន់នីមួយៗទឹកបានហូរេចញមក
េហើយបំេពញធុងនីមួយៗ។ កែន្លងផ្ទុក
ធំក្នុងទ្វាសំរួលកំពស់និងកំរិតទឹកគឺ
មាន9សរុបទាំងអស់គ1ឺ8កែន្លង។



10

ស្ពានេនះ្រតូវបានេគេហៅថាស្ពានហរដ្ឋ
អាេមរិក។ មិន្រតឹមែតរដ្ឋធានីនិងេខត្ត
ប៉ាណាម៉ាប៉ុេណ្ណោះេទែដលអាចតភ្ជាប់
គឺផ្លូវសមុ្រទប៉ាណាម៉ា្រតូវបានែបងែចក
ផងែដរ
វា្រតូវបានេគដាក់េឈ្មោះេ្រពោះវាជាស្ពាន
តភ្ជាប់ជាមួយអាេមរិចខាងេជើងេទៅនិង
អាេមរិកកណ្ដាល។ នាវាែដលឆ្លងកាត់
ផ្លូវទឹកប៉ាណាម៉ានឹងឆ្លងកាត់ស្ពានេនះ។
ផ្លូវទឹកប៉ាណាម៉ា24 េម៉ោងក្នុងមួយៃថ្ង។
ជា្របចា1ំឆ្នា3ំ65ៃថ្ងគឺតំេណើរការរហូត
គ្មានៃថ្ងឈប់សំរាកេឡើយ េពលេវលា
ឆ្លងកាត់ជាមធ្យមស្រមាប់នាវាែដល
ឆ្លងកាត់ផ្លូវទឹកប៉ាណាម៉ាគឺពី 8 េទៅ 10
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េម៉ោងប៉ុែន្តរយៈេពលជាមធ្យមៃនកប៉ាល់
ស្ថិតេនៅក្នុង្របឡាយេនះគឺរវាង24
និង30 េម៉ោង។ រហូតដល់ 40ដងក្នុង
មួយៃថ្ង។
រូបភាពេនះបានបង្ហាញអំពី នាវាេពល
ឆ្លងកាត់ផ្លូវសមុ្រទគឺរូបែដលបាន
បង្ហាញេនៅខាងេលើ។ កាប៉ាល់មកពី
កំពូលអាត្លង់ទិក ជិះតាមទ្វារជាេ្រចើន
រហូតដល់វាឈានដល់មហាសមុ្រទ
ប៉ាសុីហ្វិកចុងេ្រកោយ។
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ប៉ាណាម៉ាមានទំហំតូចប៉ុែន្តការទាញ
យកអត្ថ្របេយោជន៍ពីទីតាំង របស់
ខ្លួនបានេដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់
េនៅក្នុងពិភពេលោក។ ទីតាំងគឺមាន
សារៈសំខាន់។ អ្នកក៏មានកែន្លងៃន
បុគ្គលិកលក្ខណៈ េរៀងៗខ្លួនែដរ។ ចូរ
ែស្វងរកចំនុចែដលល្អបំផុត។
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��������
�� 1996년 10월 7일에따뜻
하고아름다우며신비한나라,
파나마에서태어났습니다. 파
나마는중앙아메리카에있습
니다. 파나마에는파나마지협
을가로질러태평양과대서양
을연결하는파나마운하가있
습니다. 저는파나마를떠나한
국에서생활하며파나마가얼
마나귀한지새삼깊이깨닫게
되었습니다. 그래서파나마운
하의가치를다른사람들에게
알려주고자파나마운하에대
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해서글을쓰고그림을그렸습
니다. 저는파나마운하의위치
가중요하다고생각합니다. 그
위치덕분에운하도제역할을
하고있기때문입니다. 여러분,
각자자기인생에도그인생만
의중요한위치가있습니다. 합
당한각도로그위치를바라보
면스스로인생을최고로끌어
올릴수있다고믿습니다.
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រហូតមកទល់េពលេនះអ្នកវិទ្យាសា
ស្ដ្របានរុករកចំេណះដឹង,ុ្របាជ្ញានិង
បេច្ចកវិទ្យាទំេនើបែតមិនអាចរកេឃើញ
ភពេផ្សងែដលមនុស្សរស់េនៅបាន
ដូច�ភពែផនដី�េឡើយ។ែតមនុស្ស
ទាំងេនោះមិនបានឈប់រកភពេផ្សង
ែដលមានជីវិតរស់េនៅដូចេទៅនិង
ភពែផនដីនុះេឡើយ។ គ្មាននណា,និង
គ្មានក្បួនណាែដលអាចរាប់ផ្កាយ
ជាេ្រចើនៃនភពនិមួយៗេឡើយ។ែតភព
ែដលមនុស្សរស់េនៅបានគឺភពែផនដី
ែតមួយគត,់ អស្ចារ្យបំផុត
ពិតណាស់អារម្មណ៍រំជួលចិត្តនូវ
េពលែដលបានដឹងនិង។ពិេសស
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េនៅេពលបានេធ្វើការជាមួយនារី្របេទស
េផ្សងៗេនៅជុំវិញពិភពេលោកែដល
មក្របេទសកូរ៉រឹតែតទទួលអារម្មណ៍
រំជួលចិត្តបំផុត។ភពែផនដីែតមួយ
េទោះេយើងជាជនជាតិណាក្តីែត
ជា�្រគួសារែផនដី�។ ្រគួសារ្រតូវ
ទុកចិត្តគ្នា,ពឹងែផ្អកេលើគ្នា,និងជួយគ្នា
េទៅវិញេទៅមក។ ្រគួសារគឺេអោបមុនេគ,
េសើចដាក់មុនេគ,និងលះបង់េអោយ
មុនេគ។ ្រគួសារគឺរួមទុកជាមួយ
គ្នា,ជំនះការលំបាកជាមួយគ្នា,្រតូវ
េដើរេទៅជាមួយគ្នា។
ខ្ញុំេកោតសរេសើរដល់អស់អ្នកែដល
បានសរេសរស្នាៃដដ៏អស្ចារ្យតាមរយៈ
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ការងារេសៀវេភៅកុមារ”រួមទាំងគ្នា រួម
ទាំងអស់គ្នា”។េដោយសារែតអ្នកចូលរួម
ទាំងអស់េនោះសុទ្ធែត្រតូវចិញ្ចឹម បីបាច់
កូន,្រតូវេធ្វើកិច្ចការផ្ទះ,េមើលែថបេ្រមើ
រមនុស្សចាស់ក្នុងផ្ទះ,និងេធ្វើការងារ
ជាេដើមេទោះបីជាមានការេនឿយហត់
យ៉ាងណាក្តីក៏បានបញ្ចប់កាងារបាន
េជោគជយ័។ពិតជាមិនងាយ្រសួល
េឡើយសំរាប់ការសរេសរជាភាសាកូេរ៉
សំរាប់អ្នកមិនទាន់ច្បាស់េទៅនិងភាសារ
េនៅេឡើយ។ យ៉ាងណាក្តីការសរេសរ
បង្កប់ឥទ្ធិពលែដលមិនអាចេ្របៀបេទៅ
និងការនិយាយរាប់រយដង។ ឥទ្ធិពល
បង្ហាញេអោយេឃើញច្បាស់េនៅចិត្តគំនិត
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ឥទ្ធិពលៃនសមាសសភាពក្នុងការ
្របា្រស័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដ៍ៃទ
ឥទ្ធិពលក្នុងការអប់រំកូនេអោយបាន
ល្អ មានឥទ្ធិពលទាំងអស់េនះ ខ្ញុំសូម
ជំរុញឱ្យគេ្រមោងេនះេកើតមានេឡើង
រឹតែតេ្រចើន,ែដលផ្តល់េមោទនភាពនិង
ក្តីសង្ឃឹមដល់្រស្តីចំណាក្រសុកជាេ្រចើន
និង្រគួសាររបស់ពួកេគ។ អ្នកនិពន្ធ,ណូ
ក្យ៉ងសុីល
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