
 

 

ឯកសាររអេកអូាស ៊ី អេខ៣៥ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

 
ការចិញ្ចមឹសត្វចមមរុះអេើកសដិ្ឋា នកសកិរខ្នន ត្ត្ូចអៅត្ាំបន់មត្ូពិច 

 

ដោយ ដោក ឃីត មីឃឃលសុន (Keith Mikkelson) គ រ្ឹះស្ថា នឃែរកាដកេងកំគាផ្ទឹះអាឡូហា និង
កសិោា ននិរនតរភាព ផឺ្តតូ គពីនដសសា គរដេសភីលីពីន។ 

 
កំណត់សម្គា ល់អំពីអនកនិពនធៈ អតារេដនឹះរញ្ជា ក់ពីការដំដឡើងដំណាក់កាលេី៥ និងចុងដគកាយ 

(យល់គពម - ដយើងបាននិយាយថាសគម្គរ់អតារេេី៤ ☺) ននគកុមអតារេអំពីការរដងកើតចំណីសតវដៅ 
កសិោា នឃដលសរដសរដោយដោកឃីត មីឃឃលសុន ដៅគ រ្ឹះស្ថា នឃែរកាដកេងកំគាផ្ទឹះអាឡូហា និង 
កសិោា ននិរនតរភាព ផឺ្តតូ គពីនដសសា ផាឡាវ៉ាន គរដេសហ្វីលីពីន។  

ឃីតបានអនុវតតការដ្វើកសិកមេគរករដោយនិរនតរភាព ដៅគ រ្ឹះស្ថា នឃែរកាដកេងកំគាផ្ទឹះអាឡូ
ហា និងកសិោា ននិរនតរភាព ផឺ្តតូ គពីនដសសា គរដេសភីលីពីនអស់រយៈដពល ១៥ឆ្ន ំ ដោយផ្លិតអា
ហាររូតាមភឃដលម្គនជីវជាតិខ្ពស់នូវដសបៀងឃដលេេួលបានពីកសិោា ន ឃដលគតូវបានដ្ដគរើគបាស់ទំង
ដៅគ រ្ឹះស្ថា នដកេងកំគា និងដោយអតិែិជនកនុងស្សុក។ សម្គជិកជារុ្ាលិកររស់ដអកូអាសីុបានដៅ
ដលងផ្ទឹះឃីត និងគកមុគ្សួ្ថរររស់គាត់ដៅឯផ្ទឹះអាឡូហាកនុងឱកាសដផ្េងៗគាន  រមួទំងដៅកនុងសិកាា
ស្ថោសតីពីផ្លិតកមេដសបៀងគរករ ដោយនិរនតរភាពដលើកដំរូងទំងពីរររស់ដអកូអាសីុ ឃដលពួកដ្
បានដ្វើជាសហ្ម្គា ស់សិកាា ស្ថោ។ គេពយសមបតតិររស់គ រ្ឹះស្ថា នអាឡូហាបានផ្លិតដសបៀង្ួរឱយចារ់
អារមេណ៍ដៅកនុងតំរន់តូចមួយ ឃដលម្គនធាតុចូលដគៅកសិោា នតិចតួច។  

អតារេមុនៗររស់ឃីតម្គនដូចជា ចំណីគតី AN#២០ ចំណីគជកូ AN#២៥ ចំណីសតវស្ថា រ AN#
២៨ និងចំណីសតវេំារដអៀង AN#៣១។ អតារេទំងដនឹះបានរង្ហា ញពីរដរៀរននការដគរើគបាស់
ផ្លិតផ្លពីកសិោា នសគម្គរ់ជាចំណីសតវឃដលអាចកាត់រនាយការពរងឃផ្ែកដលើធាតុចូលពីខាងដគៅ 
(ជាញរកញារ់ចំណាយដគចើន) ឃដលរដងកើននិរនតរភាព និងគបាក់ចំដណញ។ 

អសចកត៊ីអ្តើម 
 

ដរឿងមួយឃដលលែរំផុ្ត ឃដលអនកអាចដ្វើបានដដើមបរំីដពញកសិោា ន ឬសួនចារគរករដោយ
និរនតរភាពររស់អនកដ ឹះ ្ឺគតូវដ្វើវឱយម្គនតុលយភាពជាមួយនរងឃផ្នកចិញ្ា រមសតវដ៏តូចមួយ។ ភាពចគមុឹះ
គាន ននការចិញ្ា រមសតវ្ឺជាមូលោា នគ រ្ឹះដលខ្ ១០ កនុងដសៀវដៅររស់ខ្្ុំ ដ េ្ ឹះកសិកមេគរករដោយនិរនតរ



ភាពដៅតំរន់គតូពិក។ គរសិនដរើអនកអានកំណត់សម្គា ល់ដអកូអាសីុ ឱកាសលែឃដលាក់ព័នធនរងអនក
ដ ឹះ ្ឺដៅកនុមដ្ោបាយខ្ាឹះៗននការដ្វើកសិោា ន ឬសួន។ រសុសតវនរងផ្តល់ជីឃដលម្គនតនមាដដើមទរ 
និងម្គន្ុណភាពខ្ពស់ េនទរមនរងដនឹះវផ្តល់ជាដសបៀងសគម្គរ់ររដិភា្ ឬសម្គភ រៈសដមាៀករំាក់សគម្គរ់
ដសាៀក។ ដទឹះរីជាអនកវេិោស្ថស្តសតបានពោយាមចមាងអតាគរដយាជន៍ននគរព័នធរសុសតវចគមុឹះតាមឃររ
រុរាណក៏ដោយ លេធផ្លជាររមិ្គណឃតងឃតមិនង្ហយស្សួលរង្ហា ញដៅកនុងការស្ថកលបងដៅតាមេី
វលដ ឹះដឡើយ។ 

ដៅកសិោា នអាឡូហាននផឺ្តតូ គពីនដសសាននគរដេសភីលីពីន ដយើង្ណ ដឃើញថា គជកូ
ររស់ដយើងជា្មេតាផ្តល់នូវគបាក់ចំដណញសុេធពី ៣០ ដៅ ៤០ដុោា រអាដមរកិកនុងមួយកាល។ ដោយ
ម្គនពី ១២ ដៅ ១៥កាល កនុងការគរមូលផ្លមួយដំណាក់កាល ពួកដ្ម្គនសកាត នុពលកនុងការេេួល
បាននូវគបាក់ចំដណញ ២០០-៣០០ដុោា រកនុងមួយកឃនាង។ ដលើសពីដនឹះដេៀត ដយើងបានចារ់ដផ្តើមដគរើ
គបាស់ឡំាង ឬ្ុងចំណុឹះ ២០លីគត ដដើមបវីស់ររមិ្គណោមកពីសតវគជកូ ដហ្ើយបានដឃើញថា
ផ្លិតកមេោមកម្គនដលើសពី ២៥ម៣ កនុងមួយកឃនាងសគម្គរ់គជកូពី ១២ ដៅ ១៥កាល។ ជីកំរ៉ាុសតអាច
េេួលបាន ១០ម៣ កនុងមួយកឃនាង ឃដលគ្រ់គគាន់លេមសគម្គរ់ោក់ជីដលើដំណំាដាតឃផ្ែមមួយហិ្កតា 
ឃដលេេួលបានគបាក់ចំដណញ ៣០០ដុោា រអាដមរកិ។ 

ដលើសពីដនឹះដៅដេៀត ដយើងបានដឃើញថា កាកសំណល់ពីដំណំាដាត អាចគតូវបានផ្លិតជា 
ជីវ្យូង (Biochar) ចិញ្ា រមសតវពឃព ឬដ្វើជីកំរ៉ាុសត ជាមួយោមកគជកូជាដគចើន ដដើមបីរនតវដតដនឹះ។ ដយើង
អាចដ្វើកសិោា នឱយម្គនភាពចគមុឹះគាន ដគចើន រ៉ាុឃនតខ្្ុំសងឃរមថាឧទហ្រណ៍ដនឹះជួយអនកឱយចារ់ដផ្តើមដមើល
ដឃើញពីតនមាកសិោា ន្គមនូនភាពចគមុឹះគាន រវងការោំដំណំា និងការចិញ្ា រមសតវ។ សតវចតុបាតដៅ 
កសិោា នររស់អនកម្គនសកាត នុពលយា៉ាងខាា ំងកនុងការរដងកើនជីររស់គរព័នធទំងមូល ដោយមិនចំាបាច់
ម្គនធាតុចូលពីខាងដគៅឃដលម្គនតនមានែាដ ឹះដេ (ររូេី១)។ 

 

មបព័នធចមមរុះតាមខបបមបពពណ៊ី  
ឃផ្ែកដលើមជឈមណឌ លរដចាកវេិោដសបៀង និងជី (ឆ្ន ំ១៩៩៩)៖ “កសិករម្គននិ ន ការកនុងការោក់

រញ្ាូ លគាន រវងផ្លិតកមេរសុសតវ និងដំណំាបានលែជាងអនកវេិោស្ថស្តសតភា្ដគចើនដ្វើ!”។ ដយើងអាច
ដរៀនបានដគចើនពីគរព័នធឃដលម្គនស្ស្ថរ់ទំងដនឹះ និងឆ្ន ំននការស្ថកលបងគពមទំងភាពលដមែៀងររស់វ 
(FFTC 1999)។ Sajise ចងែុលរង្ហា ញថា “គរព័នធតាមឃររគរនពណីបានរមួរញ្ាូ លគាន នូវភាពចគមុឹះ 
ដផ្េងៗននគរដភេសតវចិញ្ា រម និងដំណំា។ រញ្ជា គរឈម ្ឺដដើមបរីដងកើនផ្លិតភាពននគរព័នធតាមឃររ
គរនពណី ដូដចនឹះវអាចផ្លិតជីវម្គ៉ា ស់ឃដលអាចដគរើបានកាន់ឃតខ្ពស់ [ចំនួនដគចើន] ខ្ណៈដពលឃដលការ
អភិរកេ្នធាន្មេជាតិឃដលគរព័នធកសិកមេទំងមូលពរងឃផ្ែក” (FFTC 1999)។ ដយាងតាមវេិោស្ថា ន
ស្ស្ថវគជាវដំណំាស្សូវអនតរជាតិ (IRRI) ដៅកនុងតំរន់ដូចជាអាសីុ គរព័នធោំដំណំាចគមុឹះ និងចិញ្ា រមសតវ
អាចគតវូបានដ្ចាត់េុកថាជាមូលោា នគ រ្ឹះននការដកើនដឡើងផ្លិតកមេ ឃដលដ្វើដអាយគរដសើរដឡើងនូវ
សនតិសុខ្ដសបៀង និងជួយកាត់រនាយភាពគកីគក (Sombilla and Hardy 2005)។ 



បា៉ា រសី (ឆ្ន ំ១៩៩២) ដោយសដងារលេធផ្លននការស្ស្ថវគជាវគរព័នធកសិកមេចគមុឹះោំដំណំា និង
ចិញ្ា រមសតវ ឃដលម្គនដំណំាស្សូវជាមូលោា នដៅគរដេសភីលីពីន និងរណាត គរដេសកនុងតំរន់អាសីុដនេ
ដេៀត អនតរកមេរវងដំណំា និងសតវ ម្គនដូចខាងដគកាម៖ 

១. ការដគរើគបាស់ថាមពលសតវកនុងផ្លិតកមេដំណំា ការដរកជញ្ាូ ន និងការឃកនចន ដហ្ើយការដគរើ
គបាស់អនុផ្លដំណំា (ចំដរើង កនទក់ និងកាកសំណល់) ដោយរសុសតវ និងសតវស្ថា រ។ 

២. ការដគរើគបាស់ោមកសតវ ដដើមបីរដងកើនផ្លិតភាពដី និងកាត់រនាយនែាដដើមននធាតុចូល។ 
៣- កាត់រនាយហានិភ័យផ្លិតកមេ ដោយរមួរញ្ាូ លគាន រវងសហ្គគាសដំណំា និងចិញ្ា រមសតវ។ 
៤. ការររដិភា្េរកដោឹះដគា ស្ថច់ និងស ុត ននគ្សួ្ថរឃដលម្គនកសិោា នតូច ដ្វើឱយគរដសើរដឡើង

នូវអាហាររូតាមភ និងសុខ្ភាពមនុសេយា៉ាងខាា ំង។ 
៥. លក់រសុសតវ និងសតវស្ថា រ និងផ្លិតផ្លររស់វ ដដើមបីដ្វើឱយគរដសើរដឡើង និងដ្វើឱយម្គន

ដសារភាពនូវគបាក់ចំណូលពីកសិោា ន សគម្គរ់ការេិញធាតុចូលជាស្ថច់គបាក់ និងេូទត់ចំណាយកនុង
គ្ួស្ថរ ដូចជានែាស្ថោ កាតពវកិចាសងាម និងការឃែទំសុខ្ភាព។ 

ដទឹះជាយា៉ាងណាក៏ដោយ រញ្ជា ចមបងកនុងអនតរកមេដំណំា និងសតវ ្ឺកងវឹះវ ិ្ ីស្ថស្តសតកនុងការវស់
សទង់នូវអតាគរដយាជន៍ឃដលេេួលបានពីវ។ 

 

 

រូរេី១៖ ដគាមួយឃដល្ន់គទំនរងដគគាឹះរាងំសងួតសីុដមេ  humidicola (Brachiaria humidicola) ដៅដគកាមចដ ា ឹះដដើម
ដូងដៅគរដេសហ្វីលីពីន។ ការរមួរញ្ាូ លសតវដគាតាមរដរៀរដនឹះ សនេំសំនចដលើមុខ្ង្ហរកាត់ដមេ  និងការចំណាយ
ដផ្េងៗដេៀតជាេូដៅដៅកនុងឧសាហ្កមេ។ 



ការទទួេបាននូវការពចនមបឌិត្ជាមួយនឹងជអមមើសមបព័នធចមមរុះពនការដ្ឋាំ
ដាំណាំ និងចិញ្ចមឹសត្វ 

ការចិញ្ា រមសតវឃដលបានគ្រ់គ្ងគតរមគតវូ នរង ំមកនូវគបាក់ចំដណញខ្ពស់ដល់កសិករដៅ
តំរន់គតូពិកជាងរឃនាខ្ាឹះៗដៅតាមេីផ្ារ និងពពួក្ញ្ញជាតិភា្ដគចើន។ ដៅកនុងវរបកមេចគមុឹះអចិន្នតយ៍ 
ដយើងនិយាយថា "រមួរញ្ាូ លគាន ជំនួសឱយការោក់ដោយឃឡកពីគាន !" ឧទហ្រណ៍មួយននវ ិ្ ីដនឹះ ្ឺជាវ ិ្ ី
ឃដលកសិករដ្វើចគមុឹះគាន រវងការចិញ្ា រមសតវឱយសីុដមេ ររស់ពួកដ្ ដៅកនុងលំ ំននការោំដុឹះដំណំាតាម 
រដូវ។ ដៅកនុងគរព័នធដីឃស្សតំរន់ខ្ពង់រារតាមឃររគរនពណី ដគា គករី និងពឃពគតូវបានគពឃលងឱយសីុដមេ
ដៅកនុងនគព ឬដឡើងដលើេីខ្ពស់ៗឆ្ង យពីដីោំដុឹះដំណំាកនុងអំឡុងរដូវោំដុឹះ។ ដគកាយដពលគរមូលផ្ល
រចួរាល់ សតវចតុបាតទំងដ ឹះគតូវបាន ំមកភូមិវញិ ដដើមបីឱយសីុដមេ ដៅដលើដីដំណំាឃដលគរមូលផ្ល
រចួដ ឹះដៅកនុងអំឡុងរដូវគបំាង (FFTC 1999)។ ដៅកសិោា នផ្ទឹះអាឡូហា ដយើងចិញ្ា រមចគមុឹះគាន រវងពឃព 
ម្គន់ ទ ដគា គករី និងគជកូ (ររូេី ២)។ ឧទហ្រណ៍ ពឃពររស់ដយើងសីុដមេ ដៅវលដមេ  និងរកុរកចំណី
ដៅកនុង្ុដម្គព តរកុាជាតិដឡហ្ាូម ដហ្ើយដយើងផ្តល់កាកសំណល់ដំណំាខ្ាឹះៗជាចំណីដល់សតវឃព។ ជាមួយ
នរងគរព័នធចគមុឹះ ដយើងអាចកាត់រនាយនែាដដើមចំណីសតវបានដគចើន ដហ្ើយ (ជាមួយោមកសតវឃដល
ដយើងគរមូលបាន) ក៏កាត់រនាយនែាជីបានដគចើនឃដរ (ររូេី៣)។ ដយើងកាត់ និងគរមូលចំណីស្សស់សតុក
េុកសគម្គរ់សតវពឃព ដគា ម្គន់ និងគជកូ។ វទមទរកម្គា ំងពលកមេ រ៉ាុឃនតដយើងអាចកាត់រនាយធាតុចូល
បាន។ 
 

 

រូរេី២៖ ការគរមូលផ្លគរចំានែងគរករដោយគរសិេធភាពននការកាត់ និងគរមូលេុកនូវពពួកដឡហ្ាូមសគម្គរ់ពឃព 
ដគា និងគជូកនរងកាត់រនាយនែាដដើមចំណី។ 
 



 

រូរេី៣៖ Gliricidia និង leucaena ោក់ដៅដលើដ្នើរសគម្គរ់សតវពឃពសីុ។ 
 
ដៅកសិោា នផ្ទឹះអាឡូហា ដយើងបានផ្តល់អនុស្ថសន៍ថា សូមអនកអនុញ្ជញ តឱយសតវចតុបាតសីុ

ដមេ គរសិនដរើកឃនាងអំដណាយផ្ល។ ដទឹះជាយា៉ាងណាក៏ដោយ ដនឹះមិនឃមនឃតងឃតអាចដ្វើដៅបាន
ដៅកនុងការកំណត់ររស់ម្គា ស់តូចតាច ឬររសិ្ថា នគរជំុជនដ ឹះដេ។ ដៅកឃនាងវលដមេ មិនឃមនជា
ជដគមើសមួយ ឃដលអនកអាចដគរើ្ញ្ញជាតិដផ្េងៗដ្វើជាចំណីរឃនាមបានដឡើយ។ ពិចារណាអំពីការគចបាច់
្ញ្ញជាតិជាមួយមីគករុឃដលម្គនគរដយាជន៍ ដដើមបរីដងកើនការរំឃរាងចំណី ដយើងដឃើញថា្ញ្ញជាតិឃដល
បានគចបាច់ជាមួយមីគករុក៏ដដើរតួជាគររូ ីយ៉ាូេិក (probiotics) ឃដលកាត់រនាយតគមូវការសគម្គរ់ការដគរើឱ
សែ។ 

ពពួកសាវ សីសតវ ដូចជាគជូក ម្គន់ និងទ ក៏ចិញ្ា រមបានលែជាមួយគរភពចំណីសតវមួយចំនួន 
(ដយើងដគរើអតិសុខុ្មគបាណសកមេ (EM) ដដើមបផី្តួចដផ្តើមចំណីឃដលបានគចបាច់ជាមួយមីគករុររស់ 
ដយើង)។ អតិសុខុ្មគបាណរស់ឃដលម្គនដៅកនុងអតិសុខុ្មគបាណសកមេ សំដយា្វតីាមីន្មេជាតិ និង
រដងកើតសម្គសធាតុពគងរងសុខ្ភាពឃដលម្គនសគម្គរ់ការាររសុសតវ។ សគម្គរ់ដយើង ការចំណាយដលើ
អតិសុខុ្មគបាណសកមេ ្ឺម្គនតនមា្ ូរនែាជាងថាន ំអង់េីរ ីយ៉ាេិូច និងការចាក់ថាន ំវតីាមីនដៅដេៀត ដហ្ើយ
ឃែមទំងអាចដអាយដយើងជំនួសតគមូវការថាន ំអង់េីរ ីយ៉ាូេិចដៅកនុងគរព័នធររស់ដយើងផ្ងឃដរ។ ដយើង
បាញ់គេុង និងជគងុករាល់សបាត ហ៍្ជាមួយអតិសុខុ្មគបាណសកមេ ដដើមបីកាត់រនាយកាិន និងរយុ។ ចំនួន
ដគចើនននបាក់ដតរមី្គនគរដយាជន៍ចារ់ដផ្តើមជំនួសឱយភាន ក់ង្ហររងកដរា្តាមរយៈការដដណតើ មេីកឃនាង។ 
ដយាងដៅតាម Higa និង Parr (ឆ្ន ំ១៩៩៤) អតិសុខុ្មគបាណសកមេ-១ (EM-1) ្ឺជាការោយរញ្ាូ លគាន
ឃដលម្គនតាមលកាណៈាណិជាកមេ ឃដលផ្ទុកដោយអតិសុខុ្មគបាណរីគរដភេ៖ 

១. បាក់ដតរអីាសីុតឡាក់េិក - គកុមគ្សួ្ថរននបាក់ដតរដីនឹះក៏គតវូបានដ្ដគរើកនុងការ ផ្លិតេរក
ដោឹះដគាជូរ (យា៉ាអ ួរ) និងឈីស (គរហុ្កបារាងំ) ផ្ងឃដរ។ បាក់ដតរដីនឹះរំឃលងជាតិសករដៅជាអាសីុត



ឡាក់េិក។ ដៅកនុងដំដណើ រការដនឹះ ពួកវរនាយកគមិត pH ឃដលរារាងំការលូតោស់ននពពួកមីគករុរងក
ជំងឺ និងដ្វើឱយវគាេ នលេធភាពសគម្គរ់អតិសុខុ្មគបាណឃដលផ្លិតដមតានដដើមបីរស់បាន។ 

២. ដមដំឃររ - ទំងដនឹះ្ឺជាផ្េិតឯកដកាសិកា ដូចជាផ្េិតឃដលគតវូបានដគរើកនុងការដ្វើនំរ័ុង និង
អាល់កុល។ វជំរញុដំដណើ រការននការដឡើងដម (ការដ្វើឱយជូរ)។ 

៣. បាក់ដតររីសេីសំដយា្ - បាក់ដតរទំីងដនឹះអនុញ្ជញ តឱយមីគករុដនេដេៀតរមួរស់ដៅចូលគាន ។ 
ពួកវដគរើផូ្តុងដដើមបីរោំយស្ថរធាតុសររីាងា និងអសររីាងា។ ដយាងដៅតាមដោកដវជារណឌិ ត Higa និង 
Parr (ឆ្ន ំ១៩៩៤) បាក់ដតររីសេីសំដយា្ “អនុវតតរសេីសំដយា្មិនដពញដលញឃដលរស់ដៅមិនគតវូការ
ខ្យល់” (ដាល្ឺអវតដម្គនអុកសីុឃសន)។ ចារ់តំាងពីដំដណើ រការននរសេីសំដយា្ផ្តល់នូវអុកសីុឃសនជា
អនុផ្ល បាក់ដតរទំីងដនឹះជួយផ្តល់អុកសីុឃសនដល់ឫសរកុាជាតិ។ បាក់ដតររីសេីសំដយា្ក៏ម្គន 
អតាគរដយាជន៍ផ្ងឃដរ សគម្គរ់សមតាភាពកនុងការរនារជាតិពុលដៅកនុងដី ឧទហ្រណ៍តាមរយៈការ
ផាា ស់រតូរស្ថរធាតុ ដូចជាអាសីុតស ុលហ្វីគរិច (H2S) ដៅជាសម្គសធាតុម្គនគរដយាជន៍ និងសគម្គរ់
សមតាភាពររស់វកនុងការជួសជុលអាសូត។ 

ឃផ្នកមួយននគរព័នធចិញ្ា រមសតវររស់ដយើង ដយើងកាត់ និងគរមូលេុកជាដរៀងរាល់នែង។ ដយើងផ្តល់
ចំណីដល់សតវពឃពសីុដៅកនុងដគកាល រហូ្តដល់គពឹះអាេិតយសមងួតវលដមេ  ដ្វើឱយម្គនសុវតាិភាពដល់
ពួកវជាងការឃដលគពឃលងវឱយសីុដមេ ដៅេីវល។ ដៅតំរន់ររស់ដយើង ពពួកបា៉ារា៉ា សីុតឆ្ាងចូលដៅកនុង
គកពឹះ ដៅដពលសតវពឃពសីុដមេ ដៅដលើដមេ ដសើម។ ដយើងផ្តល់ចំណីដល់សតវកាត ន់ កូនពឃព ពី្ គារ
ចំណីសតវឃដលដយើងបានរដងកើតដឡើង និងររងដដើមដឈើរាងដកាងននរកុាជាតិដឡហ្ាុយមីណឺតំរន់គតពិូក 
និងគតពិូករង (tick-trefoil) (Desmodium rensonii), ដដើម Malabalatong (Flemingia congesta), 
(Indigofera), ដដើម Kakawate ឬ Madre de Cacao (Gliricidia sepium), ដដើម Ipil-ipil ( Leucaena 
leucocephala) និងអាកាសោ (Mangium acacia)។ ដពលខ្ាឹះពឃពររស់ដយើងបានសីុសំរកដឈើដនឹះខ្ាឹះៗ
ផ្ង។ 

ដូចឃដលពួកដ្សីុចំណី សតវពឃពមួយហ្វូងតូចអាចរដងកើតជា្ំនរដឈើ និងឃមកដឈើដ៏្ំ ឃដល
ដៅសល់អាចគតូវបានសមងួត និងបានដគរើសគម្គរ់ជាអូសដុត។ ការអនុវតតននការកាត់ និងគរមូលេុកដនឹះ 
រមួរញ្ាូ លគាន នូវការគរមូលចំណីសគម្គរ់សតវពឃព ជាមួយនរងការង្ហរគរចំានែងននការដរ ើសអូសសគម្គរ់
ដុត ឃដលរង្ហា ញពីអតាគរដយាជន៍ដ៏អស្ថា រយមួយដេៀតននការចិញ្ា រមសតវចគមុឹះគាន ដៅដលើកសិោា ន។ 
ដទឹះរីជាវអាចពិបាកកនុងការកំណត់ររមិ្គណតនមាដសដាកិចាននចំណី និងអូសដុតក៏ដោយ អនកនរង
ដឃើញថាដពលដវោកម្គា ំងពលកមេររស់អនក គតូវបានកាត់រនាយដោយការដ្វើសកមេភាពតាម
មដ្ោបាយដោយដចត ។ 

តាមរយៈជីវម្គ៉ា ស់ឃដលពុកផុ្យដពញដលញដៅដលើកសិោា ន ដយើងរដងកើនផ្លិតកមេដំណំា
្ញ្ញជាតិ ដំណំារឃនា និងពពួកដំណំាជី ឃដលកាត់រនាយនែាដដើមជី និងរដងកើនេិននផ្ល។ ដនឹះ្ឺជាអតា
គរដយាជន៍ដ៏សំខាន់ដៅកនុងគរព័នធររស់ដយើងដៅគរដេសភីលីពីន រ៉ាុឃនតដយើងនរងឃសវងរកអតាគរដយាជន៍
ដផ្េងដេៀតផ្ងឃដរ រមួទំងផ្លិតកមេជីវ្យូង ពីកាកសំណល់រកុាជាតិ។ 



មបព័នធចមមរុះវារ ៊ីវបបកមម និងរ  កខជាត្ិ 
រឃនាមពីដលើគរព័នធននការកាត់ និងគរមូលេុកឃដលដយើងដគរើសគម្គរ់ចិញ្ា រមសតវដ៏្ំេូោយ

ររស់ដយើង ដយើងបានពិដស្ថ្យា៉ាងខាា ំងជាមួយនរងការរគងមួចុឹះននគរព័នធផ្លិតកមេគតី ឃដលរនាុំ
សគម្គរ់វរវីរបកមេចគមុឹះជាមួយរកុាជាតិ ឃដលដយើងចិញ្ា រមគតីេីឡាពោ។ ទក៏ចូលរមួកនុងគរព័នធកនុងេរក
ដនឹះឃដរតាមរយៈការឃហ្លេរក ការរកចំណី និងមុជេរកដៅកនុងស្សឹះឃដលបានកំណត់ ឃដលបានភាា រ់គាន
តាមរយៈគរព័នធរំពង់េរក រ៉ាុឃនតមិនម្គនផ្ទុកពូជគតីដេ។ ដយើងដគរើកាកសំណល់េរក សគម្គរ់ផ្លិតកមេ
រឃនា (ររូេី៤)។ មិនឃមនកសិករទំងអស់េេួលដជា្ជ័យជាមួយនរងគរព័នធគរដភេដនឹះដេ ដូដចនឹះ
គរសិនដរើអនកដ្វើពិដស្ថ្ សូមចារ់ដផ្តើមដោយគរុងគរយ័តន និងចារ់ដផ្តើមពីគេង់គទយតូចសិន។ 
ឧទហ្រណ៍ Little និង Edwards (ឆ្ន ំ២០០៣) គពម្គនពីការររាជ័យននគរព័នធេំដនើរឃដលរគងមួេំហំ្រមួ
រញ្ាូ លជាមួយវរវីរបកមេ។ គរព័នធចិញ្ា រមគតីខាន តតូចគតូវបានដ្រង្ហា ញ អាចដគរើគបាស់បានតាម
រដចាកដេសដៅកនុងស្ថា នីយ៍ និងឃដលបានគ្រ់គ្ងដោយអនកស្ស្ថវគជាវដលើការស្ថកលបងដៅតាមកសិ
ោា ន។ ដទឹះជាយា៉ាងណា ការរនាុំដោយនិរនតរភាពននគរដភេគរព័នធទំងដនឹះតាមរយៈកសិករ ្ឺជាការ
កគម” (Little and Edwards 2003)។ អនកអាច្ិតពីគរព័នធននការចិញ្ា រមសតវណាមួយ ឃដលគតូវបាន
កំណត់ និងពរងឃផ្ែកដលើធាតុចូលឃដលបានេិញ "េីកឃនាងោក់ចំណី" ដោយមិន្ិតពីេំហំ្។ ដោយស្ថរ
េំហំ្ដសដាកិចា ដ្វើឱយគរតិរតតិការតូចមិនម្គននិរនតរភាពដោយស្ថរគបាក់ចំដណញទរ និងនែាដដើមននធាតុ
ចូលម្គនតនមាខ្ពស់។ 
 

 

រូរេី៤៖ ដៅកនុងគរព័នធវរវីរបកមេដនឹះ គតី និងរកុាជាតិកគមគតូវបានដ្ោំដោយឃឡកពីគាន  រ៉ាុឃនតគតូវបានភាា រ់ជាមួយ
គាន ដៅកនុងគរព័នធឃដលម្គនចរនតេរកវលិចុឹះដឡើង។ ដោយម្គនជំនួយពីពពួកអតិសុខុ្មគបាណឃដលម្គនគរដយាជន៍ 
និងការរច គតរមគតូវ គតីផ្តល់ជីជាតិឱយរកុាជាតិ និងរកុាជាតិសម្គែ តេរកសគម្គរ់គតីវញិ។ 



្េតិ្កមមជ៊ីកាំប  សតរស ់
ដោយដគរើោមកពីសតវររស់ដយើង ដយើងបានរមួរញ្ាូ លការផ្លិតជីកំរ៉ាុសតរស់ ដៅកនុងគរព័នធ

កសិកមេររស់ដយើង (ររូេី៥)។ ពពួកដងកូវដីររស់ដយើងគតវូបានផ្តល់ចំណីដោយោមកសតវសុេធពីដគា 
គករី ពឃព និងគជកូ។ លេធផ្លផ្លិតផ្លចុងដគកាយននការរំឃរកដោយស្ថរធាតុសររីាងា (vermicast) 
គតូវបានោយរញ្ាូ លគាន ដៅកនុងដីសគម្គរ់យកដៅដគរើកនុងថាន លររស់ដយើង (ដីររស់ដយើងគតូវបាន
រដងកើតដឡើងជាមួយ ២០-២៥% ននផ្លិតផ្លចុងដគកាយសុេធននការរំឃរកដោយស្ថរធាតុសររីាងា)។ 
ឃផ្នកសំខាន់ននផ្លិតកមេដំណំាជី និងរឃនាររស់ដយើង ឃតងឃតផ្តល់តនមាដល់ការគ្រ់គ្ងរឃនាម។ ដយើង
អាចគរមូលផ្លននផ្លិតផ្លចុងដគកាយននការរំឃរកដោយស្ថរធាតុសររីាងាបាន ៦-១០លីគតកនុង១ម២ 
ដោយដគរើដងកូវវរដៅដពលយរ់ររស់អា្ហ្វិក (Mikkelson 2015)។ ្ដគម្គងដផ្េងៗដេៀតដៅតំរន់គតពិូក
ក៏បានរញ្ាូ លវ ិ្ ីស្ថស្តសតននការដ្វើជីកំរ៉ាុសតរស់ពីោមកសតវ រមួទំងមជឍមណឌ លជីវតិជនរេដៅមីនោ
ណាវបារេីសទ ដៅគរដេសភីលីពីន(Tacio 2014; Capuno 2010)។ 
 

 

ររូេី៥៖ ដងកូ វកនុ ងមដម្គកឃដលគរមូលបានខ្ពស់រំផុ្ត - ការដបាឹះរង់ដចាលគរចំាសបាត ហ៍្គតូវបានដ្គរមូលបានខ្ពស់
រំផុ្តរហូ្តដល់ាក់កណាត លោមកសតវឃដលពុកផុ្យជាជីកំរ៉ាុសតគតូវបានកាត់រនាយ។ រ ទ រ់មក ជីោមកសតវ
ឃដលបានពុកផុ្យជាកំរ៉ាុសតដោយពពួកអតិសុខុ្មគបាណសកមេឃដលម្គនអាយុពីរសបាត ហ៍្ គតូវបានរឃនាមដៅដលើ
កគម្គលននការចិញ្ា រមដងកូ វដី។ 
 

ការមរប់មរងវដតពនជ៊ីជាត្ិដ៊ី 
ដៅដពលកសិករចារ់ដផ្តើមដ្វើផ្លិតកមេដំណំាចគមុឹះ និងការចិញ្ា រមសតវ កាកសំណល់សតវនរង

រដងកើនេិននផ្លដគចើនរំផុ្ត។ ដៅកនុងគរព័នធររស់ដយើង ម្គនឃតោមកសតវដៅកនុងជគងុក និងកនុងគេងុ
ដពលយរ់រ៉ាុដណាណ ឹះឃដលគតវូបានគរមូល និងោយជាមួយវតាុធាតុដដើមដផ្េងដេៀតសគម្គរ់ដ្វើជីកំរ៉ាុសត។ 
ោមកពីសតវឃដលដៅកនុងគេងុ្ឺង្ហយស្សួលកនុងការគរមូល។ ចំដាឹះសតវចិញ្ា រមឱយសីុដមេ ដៅតាមេី
វល ោមកសតវដៅកនុងគរព័នធវលដមេ សាិតដៅកនុងេីវល ដ្វើជាជីដល់វលដមេ  និងរមួចំឃណកដល់



ដសារភាពគរព័នធដអកូឡូសីុ។ ោមកសតវនរងគតូវបានរមួរញ្ាូ លដោយអតិសុខុ្មគបាណ សតវលែិត ដងកូវ
ដី។ល។ ដោយមិនចំាបាច់ម្គនអនតរា្មន៍ពីមនុសេដឡើយ។ ដយើងម្គនររមិ្គណោមកសតវដគចើន
ណាស់ឃដលអាចរកបានពីជគងុកររស់ដយើងដហ្ើយដយើងមិនចំាបាច់ចំណាយដពលដវោ និងការខំ្គររង
ឃគរងរឃនាមដេៀតដៅកនុងការគរមូលោមកសតវពីេីវលដឡើយ។ គរសិនដរើអនកដេើរឃតបានចារ់ដផ្តើម 
និងគតូវការោមកសតវសគម្គរ់ដ្វើជីកំរ៉ាុសត អនកអាចសដគមចចិតតគរមូលតាមឃដលអនកអាចដ្វើបាន។ 
ដទឹះជាយា៉ាងណាក៏ដោយ ដៅដពលអ ្តអនកនរងចង់រកវ ិ្ ីដដើមបីគរមូលោមកសតវដៅកនុងររដិវណ
សតវចិញ្ា រម ដដើមបីសនេំដពលដវោ និងកម្គា ំងពលកមេ។ 

គរសិនដរើអនកចង់រំឃលងសហ្គគាសផ្លិតគរដភេចំណីមួយឱយម្គននិរនតរភាពជាងមុន ដហ្ើយ
អនកចង់ដគរើគបាស់្នធានឃដលម្គនដៅកសិោា នស្ស្ថរ់កាន់ឃតដគចើន អនកនរងគតូវរកមដ្ោបាយដដើមបី
ដគរើគបាស់លំហូ្រកាកសំណល់ដនឹះ (ររូេី៦)។ ខាងដគកាមដនឹះ ្ឺជាការបា៉ា ន់គរម្គណខ្ាឹះៗននការផ្លិត
ោមកសតវសគម្គរ់គរព័នធជាដគចើនគរដភេ។ អងាការ Heifer ដៅគរដេសនែ បានដរៀរចំរដងកើតកគមិតជីវ
ឧសេ័នមួយបានលែ ឃដលអាចដគរើោមកសតវរាវដដើមបផី្លិតឧសេ័នដមតានសគម្គរ់ដគរើជាកំដៅ/ ចមែិន
អាហារ (Meyers 2012 ររូេី៧)។ ដអកូម្គនជដគមើសដផ្េងដេៀតសគម្គរ់ម្គ៉ា សីុនរោំយជីវឧសេ័ន ឃដល
ម្គនដៅដលើដ្ហ្េំព័រ www.echocommunity.org។ ឧទហ្រណ៍ សូមដមើលរេរង្ហា ញដោយ Wilkie (ឆ្ន ំ
២០១៦) និងគរភពដផ្េងៗដេៀតដៅ https://www.echocommunity.org/en/search?q=biodigesters។ 

 
តារាង ១. គរភពោមកសតវដផ្េងៗ និងការបា៉ា ន់គរម្គណជីជាតិ (NRCS ១៩៩៥) 
 

មបអេទសត្វ ជ៊ីសរ  ប អាសតូ្ ្ូសវរ័ 
 ------ Ibs/នែង/1000-Ib animal unit ------ 

កូនដគា១ ៥៩,១ ០,៣១ ០,១១ 
ដគាយកេរកដោឹះ២ ៨០,០ ០,៤៥ ០,០៧ 
គជកូ៣ ៦៣,១ ០,៤២ ០,១៦ 
ម្គន់ (យកពង) ៦០,៥ ០,៨៣ ០,៣១ 
ម្គន់ (យកស្ថច់) ៨០,០ ១,១០ ០,៣៤ 
ម្គន់ោំងដុង ៤៣,៦ ០,៧៤ ០,២៨ 
១តគមូវការចំណីខ្ពស់   ២ដគាផ្តល់េរកដោឹះ   ៣លូតោស់្ំធាត់ 

គរភព៖ ដសវអភិរកេណ៍្នធាន្មេជាតិ USDA។ ដសៀវដៅគ្រ់គ្ងកាកសំណល់កសិកមេ (១៩៩២) 
 



 

រូរេី៦៖ ឡជីវឧសេ័នម្គ៉ាកហាយហ្វឺឃដលផ្លិតដៅគរដេសនែដនឹះ គតូវបានដគរើគបាស់ដៅផ្ទឹះអាឡូហាកនុងគរដេស 
ភីលីពីន  ឃដលជា្ុងជីវឧសេ័នម្គនេំហំ្្ំដូចសារ  និងអឃណត តេរកបាន។ 

 

 

រូរេី៧៖ ដៅកនុងគរដេសនែ សហ្-សម្គជិកដគាយកេរកដោឹះ ឃចករឃំលក្នធាន និងោំដមេ  napier និងពពួក 
ដឡហ្ាូម ដហ្ើយក៏លក់ជាចំណីសតវឱយគាន ដៅវញិដៅមក។ ោមកសតវគតូវបានដគរើសគម្គរ់ដ្វើជាជី។ 
 

ដៅដលើកសិោា នររស់ដយើង ដយើងឃតងឃតដ្វើជីកំរ៉ាុសតនូវោមកសតវររស់ដយើងដោយម្គនខ្យល់
ដចញចូល ដដើមបរីដងកើតកំដៅឃដលរំបាត់ពពួកភាន ក់ង្ហររងកជំងឺ និងជំងឺ  ។ ការដ្វើជីកំរ៉ាុសតដោយម្គន
ខ្យល់ដចញចូល ឬ “ការដ្វើជីកំរ៉ាុសតដៅត ” អនុញ្ជញ តឱយពពួកអតិសុខុ្មគបាណឃដលគតូវការកំដៅពិតគបាកដ
េូដៅ ដដើមបរំីឃរកកាកសំណល់សររីាងាដៅជាជីកំរ៉ាុសតឃដលអាចដគរើបាន និងម្គនដសារភាព។ សីតុណា
ភាពដលើសពី ៦០អងាដស ដៅកនុង្ំនរជីកំរ៉ាុសតររស់អនកនរងសម្គា រ់គគារ់ដមេ  និងពពួកភាន ក់ង្ហររងកជំងឺ 
(Richard 1992)។ គតតួពិនិតយសីតុណា ភាពរាល់នែងរហូ្តដល់អនក្ិតថាវដៅត ដល់កគមិតដហ្ើយ។ ដោត
កំារិតដសនៀត ឬកំណាត់ឃដកមួយ (ររូេី៨ខ្) ដៅកនុង្ំនរជីកំរ៉ាុសតចំកណាត លរយៈដពល ១០ េី។ រ ទ រ់
ពីអនកទញវដចញ សូមដគរើឃេម៉ាូឃម៉ាគតអីុន្ហាវ រដដើមបីវស់សីតុណា ភាពននដោហ្ៈដនឹះ (គរសិនដរើអនក
ដគរើនដររស់អនក វដ្វើឱយអនកដៅត នដ) (ររូេី៨)។ ដយើងគតឡរ់្ំនរជីកំរ៉ាុសតររស់ដយើងកនុងមួយសបាត ហ៍្មតង 



ដ្វើវកនុងរយៈដពលរីសបាត ហ៍្។ អនកអាចអានរឃនាមអំពីជីកំរ៉ាុសតដៅកនុងដសៀវដៅររស់ខ្្ុំ ដៅកនុងជំពូកសតី
ពីមូលោា នគ រ្ឹះដលខ្៤៖ ជីកំរ៉ាុសត។ 

 

 

រូរេី៨ក៖ ដៅដពលឃដលជីោមកសតវគតូពិក កាកសំណល់ដំណំា និងដមេ រលួយដឡើងដៅត  សីតុណា ភាព្ួរឃត
ដកើនដឡើងពី ២៥-៣០ អងាដសដៅដដើមដំរូងននវដតជីកំរ៉ាុសត រហូ្តដល់> ៦០អងាដស ដដើមបីកំចាត់ដចាលភាន ក់ង្ហរ
រងកជំងឺ និងជំងឺ។ 
 

 

ររូេី៨ខ្៖ វស់សីតុណា ភាពដៅខាងកនុង្ំនរជីកំរ៉ាុសតឃដលកំពុងដំដណើ រការ 
 

ជាំហានបខនែមពន្េតិ្កមមជ៊ីវធ្យងូ (Biochar) 
ដដើមបីចាត់ឃចងការគ្រ់គ្ងដីររស់អនកដអាយ្នមួយកគមិតដេៀត សូមពិចារណាដគរើគបាស់

សម្គភ រៈកាកសំណល់ពីដឈើ និងអង្ហក មសគម្គរ់ផ្លិតកមេជីវ្យូង។ តាមរយៈដំដណើ រការមួយឃដលបាន
គតតួពិនិតយ ឃដលដ្ដៅថាការរំឃរកស្ថរធាតុ (ពីភាស្ថគកិក ម្គនន័យថាការឃរងឃចកដភាើង) អនកអាចរំ
ឃលងររូធាតុកាដបានកនុងដឈើ (ធាតុលីនីន) ដៅជាឧសេ័នឃដលដ្វើឱយម្គនរនធដស្ថព ត ផ្ទុកស្ថរធាតុចិញ្ា រម 
ថាមពលជីវស្ថស្តសត និងសគម្គរ់ដផ្ទៀងផាទ ត់លកាខ្ណឌ ដី។ ដយើងសមងួតកំណាត់ដឈើ និងឃមកដឈើពីការ

កំារិេដសនៀត 

កណាត ល
្ំនរជីកំរ៉ាុសត 

សំដណើ មហួ្តដចញ 

អតិររម្គ ២ម 
អរបរកម្គ ១ម 

អតិររម្គ ២ម 
អរបរកម្គ ១ម 

រាង
Trapezoidal 



កាត់ និងសតុកេុកររស់ដយើងពីកាកសំណល់ចំណីពឃព ដហ្ើយ្រវដៅកនុងរដតត  (ររូេី៩)។ ដៅដពលកំ
ដេចឃមកដឈើសងួតអស់ចំហាយេរក ដយើងោក់ដភាើងដុតវឱយដឆ្ឹះ។ ោក់កំដេចដឈើ និងគកោស់ ឬដមេ
សងួត ដៅដលើ្ ំនរឃមកដឈើររស់អនក និងដុតដភាើងពីខាងដលើ។ លំហូ្រខ្យល់នរងគតវូបានទញដចញពីបាត
្ំនរ ដហ្ើយវដៅត ដៅឃផ្នកខាងដលើមុន តាមរយៈ្យូងដៅដពលឃដលវដឆ្ឹះចុឹះដគកាម។ ដនឹះជួយរដងកើន
គរសិេធផ្ល និងផ្តល់េិននផ្លជីវ្យូងខ្ពស់ជាងមុន។ គរសិនដរើឃមកដឈើទំងដ ឹះគតូវបានដ្ោក់វឱយ
ហារ់ឃណន រដតត ដនឹះនរងមិនអនុញ្ជញ តឱយម្គនលំហូ្រខ្យល់ចូលដល់បាតដគកាមបាន ដហ្ើយវក៏រារាងំ
ខ្យល់មិនឱយចុឹះដល់បាតដគកាមបានឃដរ។ ដយើងដគរើដមេ /សបូវ Cogon imperica សងួតជាឧរករណ៍ចំដហ្ឹះ 
ដដើមបីរដញ្ឆ ឹះឃផ្នកខាងដលើនន្ំនរ ដូដចនឹះវជាចំដហ្ឹះគរព័នធ្ យូង Top Lit Up Draft (TLUD) ដៅកនុងរដតត ។ 
ដំដណើ រការ TLUD ដុតដគរង និងឧសេ័នឃដលអាចដឆ្ឹះបាន ខ្ណៈដពលឃដលកាត់រនាយឃផ្េង និងរដងកើត
ជាការដុតដ៏លែមួយ។ ឃផ្នកខាងមុខ្ឃដលចល័តចុឹះដឡើង ដ្វើចល ចុឹះដគកាម្ំនរយា៉ាងម្គនគរសិេធផ្ល 
ដហ្ើយគតូវបានដស្ស្ថចេរក ដដើមបីគរមូល្យូង មុនដពលឃដលវកាា យជាដផ្ឹះ (ររូេី១០)។ ម្គនរចា័យ និង
កំហុ្សមួយចំនួនឃដលតគមូវមុនដពលអនកដរងថាដពលណាគតវូរញ្ឈរ់ការដុត - អនកគតវូរញ្ឈរ់វមុន
ដពលកំណាត់ដឈើទំងអស់គតូវបានរំឃលង ដហ្ើយមិនអនុញ្ជញ តឱយដុតដៅជាដផ្ឹះដេ។ ដយើងម្គនរដតត  
អចិន្នតយ៍មួយឃដលព័េធជំុវញិដោយ្ំនរឃមកដឈើជាដគចើន ឃដលកំពុងសមងួតដៅដំណាក់កាលដផ្េងៗ
គាន  (កាកសំណល់ពីការកាត់ និងសតុកេុកឱយពឃពររស់ដយើង (ររូេី១១) ដហ្ើយដយើងបានរកដឃើញថា 
ដយើងមិនគតូវការដគចឹះឃដក ឬម្គ៉ា សីុនដ ឹះដេ។ 

ជីវ្យូងក៏អាចគតូវបានផ្លិតដចញពីសំណល់ដំណំាចំណីសតវដផ្េងដេៀត ដូចជាដដើមដាត 
ឬដមេ  napier (Pennisetum purpureum) រ៉ាុឃនតការ្រជា្ំនរ្ឺជាការលំបាកដោយគាេ នគេងុ។ ដយើងដគរើ
សំណាញ់ឃដកឃដលហ្ ុ៊ុំរដងកើតដឡើងជារាងសីុឡំាង ដដើមបីរដងកើតបានជាគេងុ TLUD មួយ។ ដយើងក៏ោក់
សំរកដូងចាស់ៗដៅកនុងជីវ្យូងឃដលបានរំឃរកជាដំុតូចៗលែ (biochar) ឃដលដំដណើ រការលែដៅកនុងស ុ៊ុំ
សគម្គរ់ោំដំណំាពពួកជី និងរឃនាររស់ដយើង។ 
 

 

រូរេី៩៖ កាត់ និងគរមូលកំណាត់ដឈើតូចៗ និងឃមកដឈើ ឃដលគតូវបានសមងួតរ ទ រ់ពីពឃពសីុសារកវអស់។ ដពល
សងួត ដឈើគតូវបានរំឃលងដៅជាជីវ្យូងដ៏ម្គនគរសិេធិភាពដោយោក់ដភាើងដលើ្ំនរដនឹះ។ 



 

រូរេី១០៖ ដដើមបីកាត់រនាយការដគរើគបាស់េរកឱយបានតិចរំផុ្តដៅរដូវគបំាង េរកសាិតកនុងលកាណៈដគតៀមរចួជាដស្សច 
និងសកមេ ដៅឃកបរ្ំនរដភាើងដាត ដៅកនុងគេុងននរដតត កនុ ងដី។ 
 

 

រូរេី១១៖ ដដើមកំណាត់ដឈើតូចៗគតូវបាន្រជាបាច់គរចំាសបាត ហ៍្ ដដើមបីធា បាននូវការសងួត។ ពួកវជា TLUD 
គតូវបានដឆ្ឹះដៅដពលឃដលសំដណើ មម្គនពី ២០-៣០%។ ដៅដពលឃដលម្គនសំដណើ ម ២០-៣០% ដ ឹះ កំណាត់
ដឈើតូចៗនរងផុ្យ ឬស្សួយ ដៅដពលអនកពត់វ វនរងដគរឹះបាក់ ដហ្ើយដមើលដៅសងួតដោយគាេ នស្សទរ់ពណ៌
នរតងដេ។ ដូចគាន ដនឹះផ្ងឃដរ គរសិនដរើអនកដឃើញសំរកដឈើដបា៉ាង្ំ និងដហ្ើមដៅខាងចុង ដៅដពលអនករំឃរកវ 
វម្គនេរកខ្ពស់ខាា ំង។ ពី២០-៣០% នន MC សំដណើ មឃដលដៅដសសសល់ភា្ដគចើនម្គនដគរង មិនឃមនេរកដេ 
ឃដលជាជំនួយកនុងការរំឃលងររូធាតុកាដបានកនុងដឈើ (ធាតុលីនីន) ឃសលុយឡូស និងដហ្មីឃសលុយឡូសដចញពី
ធាតុដឈើដៅជា្យូងដោយមិនឱយវកាា យជាដផ្ឹះ។ 
 

ការអធ្វើឱ្យសកមម និងការបញ្ចូេកន ងជ៊ីវធ្យងូ 
ជីវ្យូងអាចគតូវបានដ្វើដឡើងតាមវ ិ្ ីដផ្េងៗគាន ជាដគចើន រ៉ាុឃនតកសិករឃដលដយើងដ្វើការជាមួយ

ម្គនការគពួយបារមភរំផុ្តជាមួយនរងភាពង្ហយស្សលួននការគរតិរតតិ និងគរសិេធផ្ល។ ដទឹះជាយា៉ាង
ណា អនករដងកើតវ អនក្ួរឃត "ដ្វើឱយសកមេ" នូវជីវ្យូង ដហ្ើយរញ្ាូ លវជាមួយនរងស្ថធាតុចិញ្ា រម និង 



មីគកុរ។ ដយើងដ្វើឱយសកមេនូវជីវ្យូង ដោយដស្ស្ថចវជាមួយេរកដៅចុងរញ្ា រ់ននផ្លិតកមេ។ ការដ្វើ
ឱយសកមេនូវជីវ្យូងដនឹះ ដោយភាា រ់ដអឡិចគតុង ដដើមបីការារជីវ្យូងពីការចងភាា រ់ស្ថរធាតុចិញ្ា រមដៅ
កនុងដី។ ដយាងតាម Craggs (ឆ្ន ំ២០១៧) ដដើមបឱីយជីវ្យូងម្គនគរសិេធភាពជាគរដយាជន៍ភាា មៗដ ឹះ 
ដំរូងវគតវូឃតជាកមេវតាុកនុងការដំដណើ រការននការដ្វើឱយសកមេ (ឃដលដៅថាការរញ្ាូ ល)។ ដៅដពលគតូវ
បានដ្វើឱយសកមេ ដហ្ើយគតវូបានរញ្ាូ លជារនតរ ទ រ់ជាមួយនរងកគមិតខ្ពស់ននអាសូត និងផូ្សវ័រ ចំាបាច់
ពពួកសតវតូចៗជាដគចើនរដងកើតដឡើង ឃដលអភិវរឍ និងលូតោស់ដៅកនុងសម្គសធាតុជីវ្យូងម្គន 
លកាណៈដពញដលញ។ 

ដយើងក៏រឃនាមធាតុចូលជីវស្ថស្តសត និងស្ថរធាតុចិញ្ា រមផ្ងឃដរ ដូដចនឹះជីវ្យូងនរងមិនរងឃំងស្ថរ
ធាតុចិញ្ា រមកនុងដីដេដៅដពលដយើងរឃនាមវដៅកនុងដីដ ឹះ។ ដយើងរញ្ាូ លអតិសុខុ្មគបាណសកមេដៅកនុង
ជីវ្យូង ជីកំរ៉ាុសត េរកស្សឹះ ឬចំណីគតី។ ដៅដពលគតូវការ ដយើងក៏រឃនាមដមៅែេឃរ ៉ាដដើមបីផ្ាត់ផ្ាង់សម្គសធាតុ 
និងែេកំដបារសគម្គរ់ផ្តល់កាល់សយូម។ សគម្គរ់ព័ត៌ម្គនរឃនាមសូមដមើល McLaughlin (ឆ្ន ំ២០១៦) ។ 

ម្គនការជឃជកឃវកឃញកខ្ាឹះៗថា ដតើជីវ្យូង្ួរម្គនអាយុរ៉ាុ េ នមុនដពលយកមកដគរើ។ ចារ់តំាង
ពីចំនួននែងដៅចំនួនឆ្ន ំគតវូបានពិភាកា រ៉ាុឃនតគតូវការការស្ស្ថវគជាវរឃនាម។ អនកស្ស្ថវគជាវម្គន ក់ បានដ្វើ 
ដតសត៍យា៉ាងពិតគបាកដនូវសំណាកកនុងចដ ា ឹះ ១៥ឃខ្ ដហ្ើយបានរកដឃើញ C.E.C (សមតាភាពដោឹះដូរកា
ចុង) ខ្ពស់កនុងជីវ្យូង រ ទ រ់ពី ១៥ឃខ្ដៅេីវល។ ជាេូដៅ រយៈដពល ១៥ឃខ្ដៅេីវល វដេើរឃតម្គនឥេធិ
ពលដលើដរ៉ាហាស់ននជីវ្យូង និងនផ្ទឃផ្នកខាងដលើលែិតៗ ឃដលទំងពីរដនឹះបានែយចុឹះ ខ្ណៈឃដលសមតា
ភាពដោឹះដូរកាចុងបានដកើនដឡើង (Mukherjee et al  ឆ្ន ំ២០១៤)។ ដយើងបានរកដឃើញថា រ ទ រ់ពីការដ្វើ
ឱយវដំដណើ រការ និងរញ្ាូ លជីវ្យូង អនកអាចដគរើវបានកនុងរយៈដពលរ៉ាុ េ ននែង រ៉ាុឃនតអនកក៏អាចគចកវចូល
កនុងែង់ ដហ្ើយេុកវសគម្គរ់ដគរើ ដពលអ ្ត វអាចរកាេុកបានដគចើនឆ្ន ំ។ កំុម្គនការភ្ាក់ដផ្ែើល
គរសិនដរើអនកដឃើញម្គនផ្េិតពណ៌សៗជាដគចើនដៅដលើជីវ្យូង។ វទំងអស់្ួរឃតម្គនអតាគរដយាជន៍ 
គរសិនដរើអនកដគរើជីកំរ៉ាុសតឃដលម្គន្ុណភាពលែ ឬអតិសុខុ្មគបាណសកមេ១ (EM1) ដដើមបរីញ្ាូ លកនុង 
ជីវ្យូងររស់អនក។ សូមពិនិតយដមើលការរញ្ជា ងំស្ថា យររស់ខ្្ុំដៅដលើជដគមើសជីវ្យូងគរសិនដរើអនកចង់
ដរៀនរឃនាមដេៀត (Mikkelson ២០១០) ។ 

 
ការអមបើមបាសក់ាកសាំណេព់៊ី្េតិ្្េខដេមានអៅកន ងមូេដ្ឋា ន 
ដដើមបីដ្វើគរព័នធកសិកមេចគមុឹះររស់អនកឱយបានដពញដលញ និងដដើមបីរដងកើនផ្លិតកមេ និងរនាយ

នែាដដើមននធាតុចូលឃដលបានេិញ រកវ ិ្ ីរំឃលងផ្លិតផ្លជាកាកសំណល់ដៅជាផ្លិតផ្លឃដលអាច
ដគរើបាន។ ដដើមបីឱយគជកូ្ំធាត់ ដយើងចិញ្ា រមវដោយកនទក់ ចំណីគតី និងស្ថច់ដូងសងួតបានរោំយដៅកនុង
អតិសុខុ្មគបាណសកមេ។ ការផ្តល់ចំណីនូវកាកសំណល់ដំណំាដៅឱយគជកូសីុ កាត់រនាយនែាដដើមចំណី
ររស់ដយើង ឃដលជា្ុណគរដយាជន៍ដ៏្ំដ្ងននផ្លិតកមេចគមុឹះចិញ្ា រមសតវ និងោំដំណំា។ ដយើងដគរើ
អាចម៍រណាគកាលបាតដគកាម ដដើមបីកាត់រនាយភាពតានតរង និងដដើមបអីនុញ្ជញ តឱយចរកិននការឈេូសចុឹះ
ដឡើងពី្មេជាតិ ឃដលវមិនអាចដ្វើបានដៅដលើកគម្គលសីុម៉ាងត៍្មេតា។ កគម្គលអាចម៍រណាដៅបាត



ដគកាមឃដលោយជាមួយនរងអតិសុខុ្មគបាណសកមេ ក៏ជួយកាត់រនាយកាិន និងសតវរយុផ្ងឃដរ (ររូេី
១២)។ គរព័នធររស់ដយើង ្ឺជាការគរតិរតដិមិនម្គនការោងសម្គែ ត។ គជកូរកាអ ម័យបានដៅដពល
ឃដលខ័្ណឌ វមួយគរដឡាឹះៗេំហំ្ ២ម២  (ពី ៥0្ីឡូគកាមដឡើងដៅ)។ មិនចំាបាច់ខ្ាឹះខាា យេរក ឬកម្គា ំង
ពលកមេ ដោយបាញ់េរកោងគជូកពីរដងកនុងមួយនែងដ ឹះដេ។ ដយើងក៏ដចៀសវងររងេរកនគរឃកបរម្គត់ 
សមុគេម្គនកាិនសែុយឃដលហូ្រដចញមកតាមរដរៀរដនឹះផ្ងឃដរ។ 

ផ្លិតកមេោមកគជូក្ឺម្គនដគចើន ដហ្ើយវរដងកើតបានជាជីដ៏អស្ថា រយដៅដពលឃដលវរលួយសពវ
លែ។ ដយើងគរមូលយកោមកសតវរាល់នែង ដហ្ើយមិនឃដលយកកគម្គលបាតដគកាមដចញដេ ដូដចនឹះ
កគម្គលបាតដគកាមម្គនដសារភាពគ្រ់ដពលដវោ ឃដលមីគករុម្គនគរដយាជន៍ទំងដ ឹះដៅគ្រដណត រ់
ដពញសម្គភ រៈកគម្គលបាតដគកាមដ ឹះ។ ដយើងចំាបាច់គតូវរំដពញរឃនាមនូវកគម្គលបាតដគកាមដរៀងរាល់
ដពល ពីដគាឹះសម្គភ រៈកគម្គលបាតដគកាមដ ឹះមួយចំនួនរលួយ ឬបាត់ដចញពីកឃនាង ដៅដពលដយើង
គរមូលោមកសតវ។ ភាព្ំធាត់ននគជកូររស់ដយើង ្ឺបានេេួលផ្លចំដណញដគចើនរំផុ្តពីឃផ្នកននការ
ចិញ្ា រមសតវទំងអស់ររស់ដយើង រ៉ាុឃនតដយើងដៅឃតរកាបាននូវជីវចគមុឹះដៅកនុងឃផ្នកននការចិញ្ា រមសតវដនេ
ដេៀតផ្ងឃដរ (ររូេី១៣)។ 

 

 

រូរេី១២៖ អនកដេសចរររសិ្ថា នឃតងឃតភ្ាក់ដផ្ែើលដពលបានដៅេសេ គេុងគជូកឃដលគាេ នោងសម្គែ ត និងគាេ ន
កាិនររស់ដយើង។ មនុសេភា្ដគចើនមិនដរងថា ផ្លិតកមេគជូកអាចជាការអនុវតតគរករដោយភាពរកីរាយ និងម្គន
សុខ្ភាពលែដល់ររសិ្ថា នដ ឹះដេ។ 
 



 

រូរេី១៣៖ េរកស្សឹះពីគរព័នធននការចិញ្ា រមទររស់ដយើង គតូវបានដគរើដដើមបីោំដំណំាចំណីសតវសគម្គរ់ចិញ្ា រមសតវ
ដនេដេៀត។ 
 

ម្គន់ររស់ដយើងគពឃលងឱយដដើរដសរ ីវសីុដាត សូហ្ាូម កនទក់ ខ្ទីសដូង អាសូឡា និងដមេ ដជើងទ 
ឃដលម្គនធាតុរោំយជាមួយអតិសុមគបាណសកមេ១។ ដមម្គន់គការពងេេួលកំដេចកំេីែេកំដបារ 
សគម្គរ់រំដពញរឃនាមកាល់សយូម។ ដយើងផ្តល់ឱយម្គន់ររស់ដយើងនូវកឃនាងជាដគចើន ដដើមបីចរកដមេ  និង
កកាយ ដហ្ើយេរកឃតងឃតម្គនជានិចា (ររូេី១៤ និងេី១៥)។ ម្គន់ម្គនកគម្គលពីសម្គសធាតុ្មេជាតិ 
ស្សដដៀងនរងកគម្គលននគរព័នធគជកូររស់ដយើងឃដរ។ ដទឹះជាយា៉ាងណាក៏ដោយ ដយើងដគរើអង្ហក មរហូ្ត
ដល់ ៥០ភា្រយ និង្យូងគរឃហ្ល ៥ភា្រយ ដដើមបីដ្វើឱយោមកសតវម្គនដសារភាពដោយចារ់ជារ់ 
អាម៉ាូញាក់ និងការរឃមាងវដោយមីគករុដៅជាេគមង់មិនឃមនឧសេ័ន ដូចជានីគេីត និងនីគតាត។ ដយើង
បាញ់ថាន ំរង្ហក រដរា្ដៅបាតដគកាមដោយអតិសុខុ្មគបាណសកមេ១ (EM១)។ អតិសុខុ្មគបាណឃដលម្គន
អតាគរដយាជន៍ដ្វើឱយររសិ្ថា នម្គនសុខ្ភាពលែសគម្គរ់ការចិញ្ា រមសតវ កាត់រនាយកាិន និងកាត់រនាយ
ចំនួនសតវរយុ។ ដយើងមិនឃដលយកដចញអស់នូវកគម្គលបាតដគកាមននគេងុរកេីដេ។ ភា្ដគចើនដយើង
គរមូលវឃត ៥០ភា្រយននកគម្គលខាងដគកាម ដហ្ើយរ ទ រ់មកោក់រឃនាមនូវសម្គភ រៈកគម្គលបាត
ដគកាមរឃនាមដេៀត។ កគម្គលបាតដគកាមម្គនអាយុយូររនតិច ម្គនដសារភាពឃផ្នកជីវស្ថស្តសត ដហ្ើយនរង 
ផ្តល់នូវជគមកខាងកនុងម្គនសុវតាិភាពមួយដោយគាេ នកំណត់គរសិនដរើគ្រ់គ្ងបានគតរមគតូវ។ គរសិន 
ដរើដយើងដកយកកគម្គលបាតដគកាមទំងអស់ដចញ ពពួកអតិសុខុ្មគបាណឃដលម្គនគរដយាជន៍នរងគតវូ
ចារ់ដផ្តើមរងករដងកើតដឡើងវញិដៅកនុងកគម្គលបាតដគកាមដនឹះមតងដេៀត។ ដយើងបានរកដឃើញថាកគម្គល
បាតដគកាមែេីៗ្ឺមិនម្គនដសារភាពដេ ដហ្ើយជំងឺអាចរងកជារញ្ជា ដៅដដើមដំរូង។ 

 



 

រូរេី១៤៖ សតវម្គន់រកដឃើញមារ់ ខ្ណៈដពលកំពុងកកាយដី និងសីុដមេ ដៅចម្គក រលាុង។ 
 

 
រូរេី១៥៖ សតវម្គន់ចូលចិតតសីុដងកូ វជាចំណីយា៉ាងខាា ំងពីឃផ្ាដឈើេំុដៅដគកាមដដើមដឈើ ឃដលជួយរំបាត់ដចាលនូវ
រញ្ជា រយុ។ 
 

តារាងេី២៖ ផ្លគរដយាជន៍ពីការចិញ្ា រមសតវចគមឹុះដៅកនុងគរព័នធដកេគត-ររសិ្ថា ន (Carpenter-Boggs et 
al. 2013) 
 

មបព័នធអកេមត្-បរសិាែ ន ្េមបអោជន៍ព៊ីសត្វ (អមៅព៊ី្េ
មបអោជនព៍៊ីដាំណាំ) 

មបេព 

ដគាគករីសីុដមេ ្គមរដីដៅរដូវរង្ហរ  ១៧០ដុោា រ-៥៦០ដុោា រ កនុង១ហិ្ចតា Bransby, 1999 
ដគាគករីសីុដមេ ្គមរដីដៅរដូវរង្ហរ ២២៧ដុោា រ-៣២៣ដុោា រ កនុង១ហិ្ចតា Hill et al., 2004 
សតវដចៀម និងម្គន់សីុដមេ  សគម្គរ់ 
រយៈដពលគបំាឃខ្កនុងអំឡុងរដូវោំដុឹះ
នននិទឃរដូវ 

២.០៧៧ដុោា រ កនុង១ហិ្ចតា Lowy, 2009 



ដគាគករីសីុដមេ ្គមរដី ឬស្សូវ 
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សននិដ្ឋា ន 
គរព័នធរចិញ្ា រមសតវចគមុឹះផ្តល់នូវអតាគរដយាជន៍ជាដគចើន (តារាងេី២ និងេី៣)។ ជាមួយនរងការ

ដ្វើឃផ្នការដោយគរុងគរយ័តន ដហ្ើយដោយចារ់ដផ្តើមពីតូច កសិករភា្ដគចើននរងអាចរមួរញ្ាូ លដគា ពឃព 
ម្គន់ ឬគជូក និងរដងកើនដសារភាពននកសិោា នររស់ពួកដ្។ កាកសំណល់ដំណំាអាចកាត់រនាយនែាដដើម
ចំណីសតវ ដហ្ើយោមកអាចកាត់រនាយនែាដដើមជី។ ោមកសតវក៏អាចគតវូបានដគរើដដើមបីផ្លិតជីវឧសេ័ន
សគម្គរ់ចមែិនអាហារ ឬកំដៅ ដដើមបីកាត់រនាយការចំណាយដលើកសិោា ន។ វលដមេ សគម្គរ់ចិញ្ា រមសតវ 
អាចជួយគ្រ់គ្ងដមេ  និងរដងកើនសុខ្ភាពដី។ ជាមួយនរងការគ្រ់គ្ងគរករដោយគរសិេធភាព អនក
អាចរឃងវរកាកសំណល់ពីការកាត់ និងសតុកេុកចំណីដៅជាផ្លិតផ្លឃដលម្គនគរដយាជន៍ននជីវ្យូង។ 
កតាត សំខាន់្ឺគតូវដគរើរដចាកវេិោសមស្សរមួយកនុងដពលដវោមួយ និងរកដមើលវ ិ្ ីកាត់រនាយកម្គា ំង
ពលកមេដល់កគមិតអរបររម្គ។ មិនយូររ៉ាុ េ នអនកនរងអាចពគងីកដោយសុវតាិភាពដៅដពលអនកសគមរ
ខ្ាួន និងអនុវតតបាន។ រ ទ រ់មកអនកនរងអាចឃចករឃំលកជាមួយកសិករដនេដេៀតដៅកនុងតំរន់ររស់អនក! 

 

តារាងេី៣៖ តារាងសដងារខ្ាឹះៗអំពីអតាគរដយាជន៍ជាដគចើនននគរព័នធចគមឹុះោំដំណំា និងចិញ្ា រមសតវ 
(Kersbergen 2008)  
 

១ គរភពននស្ថរធាតុចិញ្ា រមឃដលអាចគតូវបានដគរើសគម្គរ់ការអនុវតតផាទ ល់ និង/ឬការដ្វើជីកំរ៉ាុសត។ 
តាមរយៈការរមួរញ្ាូ លគាន រវងផ្លិតកមេចិញ្ា រមសតវ និងោំរឃនា តុលយភាពននស្ថរធាតុចិញ្ា រម
ររស់កសិោា នទំងមូលននការ ំចូល និង ំដចញកាន់ឃតម្គនដគចើន។ 

២ ឆ្ាងតាមរយៈការោក់ស្ថរធាតុចិញ្ា រម ជីោមកសតវ និងកំរ៉ាុសត ឃដលឃកលមែជីជាតិដី សកមេភាព
ជីវៈ និងរ្ង្ហក រជមងឺកនុងដី។ សុខ្ភាពដីឃដលបានឃកលមែដនឹះ នរងរង្ហា ញខ្ាួនវយា៉ាងឆ្រ់រហ័្ស 
និងរមួរញ្ាូ លទំងការដ្វើឱយគរដសើរដឡើងនូវវដតជីជាតិដី ឃកលមែរច សមព័នធដី សមតាភាពផ្ទុកេរក
បានលែគរដសើរដៅកនុងដីសងួតហួ្តឃហ្ង និងបានឃកលមែការរងាូរេរកដចញដៅកនុងដីហារ់។ 

៣ គរតិរតដិការចិញ្ា រមសតវ  ដ្វើឱយគរដសើរដឡើងនូវសកាត នុពលសគម្គរ់គបាក់ចំដណញដៅកនុងដី
ឃដលម្គន “ដមេ ដុឹះញរកដសែកសកឹះ”។ ដំណំាដមេ ជួយកនុងការស្ថា រ រច សមព័នធដី (ឫសដមេ ) 
និងការរងាូរេរកដចញពីដី (ពពួកដឡហ្ាូម/ អាល់ហាវ ល់ហាវ )។ ដំណំាដមេ ឃដលម្គនររមិ្គណដឡ
ហ្ាូមខ្ពស់ក៏នរងផ្តល់ជាគរភពអាសូតផ្ងឃដរ ដៅដពលឃដលេីវលទំងដ ឹះគតូវបានវលិគតឡរ់
មកដ្វើផ្លិតកមេដំណំាវញិ។ 

៤ ការចិញ្ា រមសតវផ្តល់នូវការដគរើគបាស់សគម្គរ់កាកសំណល់ដំណំា និងកាកសំណល់ដំណំាឃដល
ដបាឹះដចាល។ ដនឹះអាចជួយកាត់រនាយជំងឺខ្ណៈដពលផ្តល់គរភពចំណីឃដលម្គនតនមាដថាក



សគម្គរ់ចិញ្ា រមសតវ។ សតវដគាគតឡរ់ដៅេីវលដំណំាដពព មួយដៅកនុងឃខ្វចិឆិកា ដគរើគបាស់ចំណី
ដ៏អស្ថា រយ និងជួយអនកផ្លិតរឃនាកនុងការសម្គែ តេីវល! 

៥ ដំណំា្ញ្ញជាតិបានដគរើដោយអនកោំរឃនាឃដលដ្វើជាដំណំា្គមរដីអាចសមស្សរនរងអាហារ
សគម្គរ់ចិញ្ា រមសតវ។ ដំណំា្ញ្ញជាតិរដូវរង្ហរផ្តល់នូវការធាា ក់ចុឹះស្ថរធាតុចិញ្ា រម ការគតតួពិនិតយ
ដមេ ទំងរដូវសារកដឈើគជុឹះ និងនិទឃរដូវ ដហ្ើយអាចគតូវបានរង្ហា ញដៅជាមួយរកុាជាតិកាូរ ីឬ
ដំណំាដឡហ្ាូមដផ្េងៗដេៀត ដដើមបីផ្តល់នូវធាតុអាសូតដៅកនុងការោំឆ្ា ស់គាន រនតរ ទ រ់ និងការ
រដងកើតដំណំាដមេ ជាមួយនរងការភាួរដីតិចតួច។ 

៦ ការរឃនាមផ្លិតផ្លសតវដៅកនុងេីផ្ារអាចជួយដ្វើឱយគរដសើរដឡើងនូវលំហូ្រស្ថច់គបាក់កនុងរដូវ 
រង្ហរ និងរឃនាមេិដាភាពែេីមួយដល់ការគរតិរតតិកសិកមេនវឆ្ា តនរងអាកាសធាតុ។ 

៧ ខ្ណៈដពលឃដលមិនគតូវបានពិភាកាជានិចាកាលដ ឹះ គរតិរតតិការសតវ/ រឃនា "ទំងពីរ" ឃដល
េេួលបានដជា្ជ័យ ក៏អាចជួយកស្ថងសហ្្មន៍ដៅកនុងតំរន់កសិោា នផ្ងឃដរ។ គរតិរតដិការ
ទំងពីរក៏ម្គនជដគមើសកនុងការឃចករឃំលក្នធានម្គ៉ា សីុន និងកម្គា ំងពលកមេកនុងកំឡុងដពល 
រវល់។ 

 

របូទ៊ី១៖ ដគាមួយឃដល្ន់គទំនរងដគគាឹះរាងំសងួតសីុដមេ  humidicola (Brachiaria humidicola) ដៅដគកាម
ចដ ា ឹះដដើមដូងដៅកនុងគរដេសហ្វីលីពីន។ ការរមួរញ្ាូ លសតវដគាតាមរដរៀរដនឹះសនេំសំនចដលើមុខ្ង្ហរ
កាត់ដមេ  និងការចំណាយដផ្េងៗដេៀតជាេូដៅដៅកនុងឧសាហ្កមេ។ 
 

របូទ៊ី២៖ ការគរមូលផ្លគរចំានែងគរករដោយគរសិេធភាពននការកាត់ និងគរមូលេុកនូវពពួកដឡហ្ាូម
សគម្គរ់ពឃព ដគា និងគជកូនរងកាត់រនាយនែាដដើមចំណី។ 
 
របូទ៊ី៣៖ Gliricidia និង leucaena ោក់ដៅដលើដ្នើរសគម្គរ់ពឃពសីុ។ 

 

របូទ៊ី៤៖ ដៅកនុងគរព័នធវរវីរបកមេដនឹះ គតី និងរកុាជាតិកគមគតូវបានដ្ោំដោយឃឡកពីគាន  រ៉ាុឃនតគតូវបាន
ភាា រ់ជាមួយគាន ដៅកនុងគរព័នធឃដលម្គនចរនតេរកវលិចុឹះដឡើង។ ដោយម្គនជំនួយពីពពួកអតិសុខុ្ម
គបាណឃដលម្គនគរដយាជន៍ និងការរច គតរមគតូវ គតីផ្តល់ជីជាតិឱយរកុាជាតិ និងរកុាជាតិសម្គែ តេរក
សគម្គរ់គតីវញិ។ 
 

របូទ៊ី៥៖ ដងកូវកនុងមដម្គកឃដលគរមូលបានខ្ពស់រំផុ្ត - ការដបាឹះរង់ដចាលគរចំាសបាត ហ៍្គតូវបានដ្
គរមូលបានខ្ពស់រំផុ្តរហូ្តដល់ាក់កណាត លោមកសតវ ឃដលពុកផុ្យជាជីកំរ៉ាុសតគតូវបានកាត់ 
រនាយ។ រ ទ រ់មក ជីោមកសតវឃដលបានពុកផុ្យជាកំរ៉ាុសតដោយពពួកអតិសុខុ្មគបាណសកមេឃដល
ម្គនអាយុពីរសបាត ហ៍្ គតូវបានរឃនាមដៅដលើកគម្គលននការចិញ្ា រមដងកូវដី។ 
 



របូទ៊ី៦៖ ឡជីវឧសេ័នម្គ៉ាកហាយហ្វឺឃដលផ្លិតដៅគរដេសនែដនឹះគតវូបានដគរើគបាស់ដៅផ្ទឹះអាឡូហា
កនុងគរដេសភីលីពីន  ឃដលជា្ុងជីវឧសេ័នម្គនេំហំ្្ំដូចសារ  និងអឃណត តេរកបាន។ 
 

របូទ៊ី៧៖ ដៅកនុងគរដេសនែ សហ្-សម្គជិកដគាយកេរកដោឹះឃចករឃំលក្នធាន និងោំដមេ  napier 
និងពពួកដឡហ្ាូម ដហ្ើយក៏លក់ជាចំណីសតវឱយគាន ដៅវញិដៅមក។ ោមកសតវគតូវបានដគរើសគម្គរ់ដ្ាើ
ជាជី។ 
 

របូទ៊ី៨ក៖ ដៅដពលឃដលជីោមកសតវគតូពិក កាកសំណល់ដំណំា និងដមេ រលួយដឡើងដៅត  សីតុណា
ភាព្ួរឃតដកើនដឡើងពី ២៥-៣០ អងាដសដៅដដើមដំរូងននវដតជីកំរ៉ាុសត រហូ្តដល់> ៦០អងាដស ដដើមបី
កំចាត់ដចាលភាន ក់ង្ហររងកជំងឺ និងជំងឺ។ 
 
របូទ៊ី៨ខ៖ វស់សីតុណា ភាពដៅខាងកនុង្ំនរជីកំរ៉ាុសតឃដលកំពុងដំដណើ រការ 
 

របូទ៊ី៩៖ កាត់ និងគរមូលកំណាត់ដឈើតូចៗ និងឃមកដឈើ ឃដលគតូវបានសមងួតរ ទ រ់ពីពឃពសីុសារកវ 
អស់។ ដពលសងួត ដឈើគតវូបានរំឃលងដៅជាជីវ្យូង ដ៏ម្គនគរសិេធភាព ដោយោក់ដភាើងដលើ្ំនរដនឹះ។ 

 
របូទ៊ី១០៖ ដដើមបីកាត់រនាយការដគរើគបាស់េរកឱយបានតិចរំផុ្តដៅរដូវគបំាង េរកសាិតកនុងលកាណៈដគតៀម
រចួជាដស្សច និងសកមេ ដៅឃកបរ្ំនរដភាើងដាត ដៅកនុងគេងុននរដតត កនុងដី។ 
 

របូទ៊ី១១៖ កំណាត់ដឈើតូចៗគតូវបាន្រជាបាច់គរចំាសបាត ហ៍្ ដដើមបីធា បាននូវការសងួត។ ពួកវជា 
TLUD គតូវបានដឆ្ឹះដៅដពលឃដលសំដណើ មម្គនពី ២០-៣០%។ ដៅដពលឃដលម្គនសំដណើ ម ២០-៣០% 
ដ ឹះ កំណាត់ដឈើតូចៗនរងផុ្យ ឬស្សួយ ដៅដពលអនកពត់វ វនរងដគរឹះបាក់ ដហ្ើយដមើលដៅសងួតដោយ
គាេ នស្សទរ់ពណ៌នរតងដេ។ ដូចគាន ដនឹះផ្ងឃដរ គរសិនដរើអនកដឃើញសំរកដឈើដបា៉ាង្ំ និងដហ្ើមដៅ
ខាងចុង ដៅដពលអនករំឃរកវ វម្គនេរកខ្ពស់ខាា ំង។ ២០-៣០% នន MC សំដណើ មឃដលដៅដសសសល់
ភា្ដគចើនម្គនដគរង មិនឃមនេរកដេ ឃដលជាជំនួយកនុងការរំឃលងររូធាតុកាដបានកនុងដឈើ (ធាតុលីនីន) 
ឃសលុយឡូស និងដហ្មីឃសលុយឡូសដចញពីធាតុដឈើដៅជា្យូងដោយមិនឱយវកាា យជាដផ្ឹះ។ 
 

របូទ៊ី១២៖ អនកដេសចរររសិ្ថា ន ឃតងឃតភ្ាក់ដផ្ែើលដពលបានដៅេសេ  គេងុគជូកឃដលគាេ នោង
សម្គែ ត និងគាេ នកាិនររស់ដយើង។ មនុសេភា្ដគចើនមិនដរងថាផ្លិតកមេគជកូអាចជាការអនុវតតគរករ
ដោយភាពរកីរាយ និងម្គនសុខ្ភាពលែដល់ររសិ្ថា នដ ឹះដេ។ 
 

របូទ៊ី១៣៖ េរកស្សឹះពីគរព័នធននការចិញ្ា រមទររស់ដយើង គតូវបានដគរើដដើមបីោំដំណំាចំណីសតវសគម្គរ់
ចិញ្ា រមសតវដនេដេៀត។ 



 
របូទ៊ី១៤៖ សតវម្គន់រកដឃើញមារ់ ខ្ណៈដពលកំពុងកកាយដី និងសីុដមេ ដៅចម្គក រលាុង។ 
 

របូទ៊ី១៥៖ សតវម្គន់ចូលចិតតសីុដងកូវជាចំណីយា៉ាងខាា ំងពីឃផ្ាដឈើេំុដៅដគកាមដដើមដឈើ ឃដលជួយរំបាត់
ដចាលនូវរញ្ជា រយុ។ 
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