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េឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺជូអាន ខ្ញុំជា្របធាន
្រកុមៃននាវាដឹកទំនិញ ”ឈីតា” ។
េយើងនឹងឆ្លងកាត់្របឡាយប៉ាណាម៉ា
េដើម្បីនាំយក្រគាប់កាេហ្វ របស់អាេមរិក
ខាងត្បូង ពីេ្របសុីល េទៅកាន់្របេទស
កូេរ៉ខាងត្បូង ។
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្របឡាយប៉ាណាម៉ាគឺជា្រចកសមុ្រទ
មួយែដលេធ្វើេឡើងេដើម្បីតភ្ជាប់
មហាសមុ្រទប៉ាសុីហ្វិកេទៅនឹង
មហាសមុ្រទអាត្លង់ទិច។ ្រចកសមុ្រទ
ប៉ាណាម៉ាមាន្របែវង្របមាណ៨២
គីឡូែម៉្រត។ ្រចកសមុ្រទេនះមាន
្របមាណ១៤៤ែខ្ស ែដលតភ្ជាប់
នឹងកំពង់ែផ១៧០០ ៃន្របេទស
ចំនួន១៦០្របេទស េនៅជុំវិញ
ពិភពេលោក។
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្រចកសមុ្រទប៉ាណាម៉ាេនះែចកេចញជា
បីែខ្ស។ ផ្លូវពីរែខ្ស្រតូវបានេបើក
ដំេណើរការេនៅឆ្នាំ១៩១៤ ប៉ុែន្ត
េដោយសារទំហំៃននាវាដឹកទំនិញ
ឆ្លងកាត់មានទំហំធំជាងមុនេហើយ េទើប
េគ្រតូវេធ្វើផ្លូវធំមួយេទៀតេនៅឆ្នាំ ២០០៧
។
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េយើងនឹងជិះនាវាឈីតាឆ្លងកាត់
្រចកសមុ្រទប៉ាណាម៉ា។ េនៅទីេនះមាន
្រចកទ្វារស្រមាប់ស្រមួលដល់កម្ពស់
និងក្រមិតទឹកចំនួនពីរកែន្លង។ ្រចក
ទ្វារស្រមួលក្រមិតនិងកំពស់ទឹកអាហ្
គូក្លារ៉ា ្រតូវបានសាងសង់េឡើងេដើម្បី
េធ្វើេអោយៃផ្ទនាវានិងក្រមិតៃផ្ទទឹករបស់
មហាសមុ្រទអាត្លង់ទិច ខ្ពស់ជាងៃផ្ទទឹក
បឹងហ្គាតុន។ ឯអាងទឹកមួយេផ្សងេទៀត
គឺ្រចកទ្វារស្រមួលក្រមិតនិងកំពស់
ទឹកខូខូលី មានតួនាទីបញ្ចុះក្រមិត
ៃផ្ទទឹកៃនបឹងហ្គាតុនែដលខ្ពស់ជាង
េអោយេស្មើនឹងៃផ្ទទឹកៃនមហាសមុ្រទ
ប៉ាសុីហ្វិក។
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េនៅេពលកប៉ាល់មកដល់ ទ្វារអាងទឹក
េនៅជាន់ទីមួយនឹងេបើកឱ្យ កប៉ាល់
េធ្វើដំេណើរចូលមកខាងក្នុង។ បន្ទាប់មក
ទ្វារក៏បិទ េហើយទឹកក៏ចូលេពញអាង។
េនៅេពលទឹកចូលេពញអាង កប៉ាល់
នឹងេឡើងមកជាន់ទីពីរ ទ្វារនឹងេបើក
េហើយអនុញ្ញាតឱ្យនាវាចូល។ តាមវិធី
េនះ កប៉ាល់នឹងេឡើងដូចេឡើងជេណ្ដើរ
េទៅដល់អាងទឹកជាន់ទី៣។ េនៅេពល
េទៅដល់ជាន់ទី ៣ នាវានឹងបានមកដល់
េនៅបឹងហ្គាតុន ែតម្តង។
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បឹងហ្គាតុនជាបឹងសិប្បនិម្មិតខ្ពស់
បំផុតេនៅ្របឡាយប៉ាណាម៉ា។ នាវា
ទាំងអស់ែដលឆ្លងកាត់្រចកេនះ អាច
ឈប់ស្រមាករយៈេពលខ្លីេនៅទីេនះ
បាន។
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នាវាដ៏សំខាន់ៗែដលឆ្លងកាត់តាមផ្លូវ
ធំ ៃន្រចកសមុ្រទប៉ាណាម៉ា មាន
ដូចជា នាវាកុងតឺន័រ នាវាឧស្ម័ន នាវា
េ្របង(LPG) នាវាឧស្ម័នធម្មជាតិ
(LNG) នាវា្រកុមហ៊ុនដឹកទំនិញធុន
ធំ នាវាដឹកយានយន្ត និងនាវាដឹក
អ្នកដំេណើរ។
ផលិតផលសំខាន់ៗែដលឆ្លងកាត់
ផ្លូវសមុ្រទ ប៉ាណាម៉ា មានដូចជា
្រគាប់ធញ្ញជាតិ សារធាតុគីមី កុងតឺន័រ
ដឹកទំនិញ ធ្យូងថ្ម សូដា ែរ៉ េលោហធាតុ
និងផលិតផលេ្របងកាត។
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េពលេនះនាវារបស់េយើងបានមកដល់
បឹងហ្គាតុនប្រមុងនឹងេធ្វើដំេណើរចុះេទៅ
មហាសមុ្រទវិញ។ ជាដំបូងទ្វារេនៅ
ជាន់ទីបីនឹងេបើក េហើយកប៉ាល់ចូល
មក។ េនៅេពលែដលទ្វារបិទ កម្ពស់ទឹក
េនៅក្នុងធុងទឹកេស្មើនឹងកម្ពស់អាងទឹក
េនៅជាន់ទី២ ទ្វារេនៅជាន់ទីពីរនឹងេបើក
េហើយកប៉ាល់នឹងចូលក្នុងអាងេនោះវិញ
។ េនៅក្នុងវិធីដូចគ្នាេនះ កប៉ាល់ចុះេទៅ
ជាន់ទីមួយែដលមានកម្ពស់ទឹកដូចគ្នា
េទៅនឹង មហាសមុ្រទប៉ាសុីហ្វិក។
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េតើអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់េទថា ទឹកែដល
បង្ហូរមកបំេពញអាងបានមកពីណា? វា
បានមកពីកែន្លងែដល នាវាដឹកទំនិញ
ឈីតាកំពុងេនៅេនះ! ជាធម្មតាទឹក្រតូវ
បានរក្សាទុកេនៅក្នុងធុងធំមួយេនៅជិត
្រចកសមុ្រទេនះ។ រាល់េពលែដល នាវា
ផ្លាស់ទីពីជាន់មួយេទៅជាន់មួយេទៀត
ទឹកបានហូរេចញមកេហើយបំេពញធុង
នីមួយៗ។ អាងស្តុកទឹកធំៗមានសរុប
ទាំងអស់១៨អាង េពោលគឺក្នុងមួយ្រចក
មាន៩អាង។
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ស្ពានេនះ្រតូវបានេគដាក់េឈ្មោះថា
ជា ស្ពានសហរដ្ឋអាេមរិក េ្រពោះវាមិន
្រតឹមែតជាស្ពានភ្ជាប់រវាងរដ្ឋធានី និង
េខត្តនានាៃនប៉ាណាម៉ាប៉ុេណ្ណោះេទ
ែតវាក៏តភ្ជាប់ប៉ាណាម៉ាេទៅនឹង
អាេមរិកខាងេជើង និងខាងត្បូងផង
ែដរ។ នាវាែដលេធ្វើដំេណើរឆ្លងកាត់
្រចកសមុ្រទប៉ាណាម៉ានឹងឆ្លងកាត់
ស្ពានេនះ។ ផ្លូវទឹកប៉ាណាម៉ាេបើក
ដំេណើរការ២៤េម៉ោងក្នុងមួយៃថ្ង
និង៣៦៥ៃថ្ងក្នុង១ឆ្នាំ េពោលគឺ
ដំេណើរការរហូតគ្មានៃថ្ងឈប់សំរាក
េឡើយ។ រយៈេពលជាមធ្យមែដល
នាវាេធ្វើដំេណើរឆ្លងកាត់្រចកសមុ្រទ



12

ប៉ាណាម៉ាគឺពី ៨ េទៅ១០ េម៉ោង។
ប៉ុែន្តកប៉ាល់អាចសំចតេនៅក្នុង
្របឡាយេនះរយៈេពលជាមធ្យមគឺ
រវាង២៤ េទៅ៣០ េម៉ោង។ ក្នុងមួយៃថ្ង
ៗ្រចកសមុ្រទេនះអាចឱ្យនាវាឆ្លងកាត់
រហូតដល់៤០េ្រគឿង។ រូបភាពេនះ
បានបង្ហាញអំពី ដំេណើរឆ្លងកាត់របស់
កប៉ាល់ែដលមកពីមហាសមុ្រទអា
ត្លង់ទិក ឆ្លងកាត់្រចកទ្វារជាេ្រចើន
រហូតដល់ មហាសមុ្រទប៉ាសុីហ្វិកជាទី
ចុងេ្រកោយ។
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ប៉ាណាម៉ាមានទំហំតូច ប៉ុែន្តេដោយកត្តា
ទីតាំងភូមិសា្រស្តរបស់ខ្លួនមានភាព
អំេណោយផល វាបានេដើរតួនាទីយ៉ាង
សំខាន់ស្រមាប់ពិភពេលោក។ ទីតាំងគឺ
មានសារៈសំខាន់ណាស់។ ចូរែស្វងរក
ទីតាំងរបស់អ្នក េហើយេ្របើ្របាស់វាឱ្យ
បានល្អបំផុត ឱ្យដូចអ្វីែដល្រចកសមុ្រទ
ប៉ាណាម៉ាកំពុងេធ្វើ។
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ខ្ញុំបានេកើតេនៅៃថ្ងេទៅ៧ ែខតុលា នា
ឆ្នាំ១៩៩៦ វាជាៃថ្ងដ៏កក់េក្តៅ ្រសស់
ស្អាតមួយៃន្របេទសដ៏អាថ៌កំបាំង
មួយគឺ ្របេទសប៉ាណាម៉ា។ ្របេទស
េនះស្ថិតេនៅក្នុងអាេមរិកកណ្ដាល
ក៏ជា្របេទសែដលមាន្រចកសមុ្រទ
ប៉ាណាម៉ាែដលតភ្ជាប់មហាសមុ្រទ
ប៉ាសុីហ្វិច និងមហាសមុ្រទអាត្លង់ទិច។
ខ្ញុំបានចាកេចញពីប៉ាណាម៉ាមក
រស់េនៅ្របេទសកូេរ៉ េ្រកោយមកខ្ញុំ
ក៏បានដឹងថា្រចកសមុ្រទេនះមានសារៈ
្របេយោជន៍យ៉ាងណា។ ខ្ញុំសរេសរ និង
គូរេសៀវេភៅេរឿងរបស់ប៉ាណាម៉ាេនះ
េឡើង េ្រពោះចង់បង្ហាញពីសារសំខាន់
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ពី្របឡាយេនះេទៅកាន់អ្នក្រគប់គ្នា។
ទីតាំងរបស់ប៉ាណាម៉ាមានសារៈសំខាន់
ណាស់េ្រពោះេនះជាអ្វីែដលេធ្វើឱ្យ
្រចកសមុ្រទអាចបំេពញេគោលេដៅ
របស់វាបាន។ ដូចគ្នានឹងជីវិតមនុស្ស
ែដរ ទីតាំងរបស់េយើងមានសារសំខាន់
ណាស់ ្របសិនេបើេយើងេ្រជើសេរើល
រំៃពេមើលមកទីតាំងរបស់េយើងពី្រជុង
មួយែដល្រតឹម្រតូវ ខ្ញុំេជឿថាអ្នកក៏អាច
េធ្វើឱ្យជីវិតអ្នកេជោគជ័យបានែដរ។



16

រហូតមកទល់េពលេនះអ្នកវិទ្យាសា
ស្ដ្របានរុករកចំេណះដឹង ្របាជ្ញានិង
បេច្ចកវិទ្យាទំេនើបែតមិនអាចរកេឃើញ
ភពេផ្សងែដលមនុស្សអាចរស់េនៅ
បានដូចភពែផនដីេឡើយ។ ែតមនុស្ស
ទាំងេនោះក៏មិនបានឈប់រកភពេផ្សង
ែដលមានជីវិតរស់េនៅេនោះេទ។
គ្មាននរណា និងគ្មានវិធីណាែដល
អាចរាប់ផ្កាយជាេ្រចើនៃនភពនីមួយៗ
េឡើយ។
ខ្ញុំពិតណាស់អារម្មណ៍រំេភើបេនៅេពល
ែដលបានដឹង និងជាពិេសសេនៅេពល
បានេធ្វើការជាមួយនារីពី្របេទសេផ្សងៗ
េនៅជុំវិញពិភពេលោកែដលមក្របេទស
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កូេរ៉ ។  េយើងរស់េនៅក្នុងភពែផនដី
ែតមួយ េទោះេយើងជាជនជាតិណាក្តី
ែតេយើងជា�្រគួសារេនៅក្នុងែផនដី
ែតមួយ�។
្រគួសារ្រតូវទុកចិត្តគ្នា ពឹងែផ្អកេលើគ្នា
និងជួយគ្នាេទៅវិញេទៅមក។
្រគួសារគឺជាមនុស្សែដលេយើងឱប
មុនេគ េសើចដាក់មុនេគ និងលះបង់ឱ្យ
មុនេគ។
្រគួសារគឺរួមទុក្ខរួមសុខជាមួយគ្នា
ជម្នះការលំបាកជាមួយគ្នា ្រតូវេដើរេទៅ
ជាមួយគ្នា។
ខ្ញុំេកោតសរេសើរដល់អ្នកែដលបាន
សរេសរស្នាៃដដ៏អស្ចារ្យតាមរយៈ
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ការងារសរេសរេសៀវេភៅកុមាររួមគ្នា។
េដោយសារែតអ្នកចូលរួមទាំងអស់េនោះ
សុទ្ធែត្រតូវចិញ្ចឹម
បីបាច់កូន ្រតូវេធ្វើកិច្ចការផ្ទះ េមើលែថ
បេ្រមើមនុស្សចាស់ក្នុងផ្ទះ និងេធ្វើការ
ងារេផ្សងៗជាេដើមេបើេទោះបីជាមានការ
េនឿយហត់យ៉ាងណាក្តីក៏ពួកគាត់បាន
បញ្ចប់កាងារបានេដោយេជោគជយ័។
ពិតជាមិនងាយ្រសួលេឡើយសំរាប់
ការសរេសរជាភាសាកូេរ៉ស្រមាប់អ្នក
ែដលមិនទាន់េចះច្បាស់ភាសាេនះ
េនៅេឡើយ។
យ៉ាងណាក្តី ការសរេសរក៏បង្កប់
ឥទ្ធិពលែដលមិនអាចេ្របៀបេទៅនិងការ
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និយាយរាប់រយដង។
ឥទ្ធិពលបង្ហាញឱ្យេឃើញច្បាស់នូវ
ចិត្តគំនិត
ឥទ្ធិពលៃនសមាសភាពក្នុងការ
្របា្រស័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដៃទ
ឥទ្ធិពលក្នុងការអប់រំកូនេអោយបានល្អ
ខ្ញុំសូមជំរុញឱ្យគេ្រមោងេនះ
េកើតមានេឡើងរឹតែតេ្រចើន ែដលផ្តល់
េមោទនភាពនិងក្តីសង្ឃឹមដល់្រស្តី
ចំណាក្រសុកជាេ្រចើននិង្រគួសាររបស់
ពួកេគ។
អ្នកនិពន្ធ៖ ណូ ស្សង់សុីល
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