
 

 

ឯកសាររអអកអូាស ៊ី អលខ៣០ ខខក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
 

 

វប្បកមមចមមរុះអចិន្ត្រៃយក៍ន ងការអភវិឌ្ឍ៖ 

អសចកៃ៊ីអ្ៃើមន្តរវប្បកមមចមមរុះអចិន្ត្រៃយ ៍រងិការអរ វត្ៃអៅកន ងការអភវិឌ្ឍកសកិមម 
មមមរៀនដដលមរៀនបានពីបណ្តា ញការងារ មោក មរបដ វុតឺ (Brad Ward)  ជាសមាជិកននរកមុមេកូផលរដីា   

 
បកដរបមដាយុៈ មោក បិុច សីុថន 

ពិនិតយម ើងវញិមដាយុៈ មោក ជា សារុ ុំ 
 

 [កុំណតុ់សមាា លុ់េុំពីេនកនិពនធុៈ មោក មរបដ វុតឹ (Brad Ward)  គឹជាសមាជិកននរកុមមេកូផលរដីា (ECHO Florida) ជា
េនកសរមសរេតថបទដ៏លបលីាញមួយសាីេុំពីវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ កនុ ងការេភិវឌឍសរមាបុ់ការមបាុះពុមពផាយថមីៗមនុះ
របសុ់កុំណតុ់រាេភិវឌឍមេកូ។ មយើងទទួលបានសុំណួរជាមរចើនេុំពីវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ ម ើយវាអាចរតូវបានមគមរបើ
មដាយរមបៀបណ្តមៅកនុងការេភិវឌឍកសិកមម ដូមចនុះមយើងបានសមរមចថានឹងមបាុះពុមពវាម ើងវញិជាការចាបុ់អារមមណុ៍  
និងជមរមើសដ៏មានតនមលសរមាបុ់ការងាររបសុ់េនក។ មយើងរងុ់ចាុំមតិមោបលុ់របសុ់េនក។] 

 

អសចកៃ៊ីអ្ៃើម 
ពាកយថា "វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍” រតូវបានមគរ ុំលឹកជាញឹកញាបុ់មៅកនុងសុនទរកថា កនុងមសៀវមៅ និងេតថបទ កនុង

ទសសនាវដាីមផសងៗ ទាកុ់ទងនឹង និរនារភាព និងសនាិសុខមសបៀង។ មតើេវីជាវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍? មតើវាជាចលនាមួយ? 
វាជាទសសនុៈវជិាា មួយ? ឬក៏វារានុ់ដតជាឧបករណុ៍ សរមាបុ់មរៀបចុំបមងកើតេវីមួយ? មៅកនុងេតថបទមនុះ ខ្ុុំមឆលើយសុំណួរ
ទាុំងឡាយមដាយពិនិតយមមើលរគបុ់រជងុមរជាយននវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍។ ដុំបូងខ្ុុំពណុ៌ នាសមងេបពីរបវតាិននវបបកមម
ចរមុុះេចិន្នាយុ៍ ចរកិលកេណុៈ រពមទាុំងមាលការណុ៍ គនលឹុះ និងការេនុវតារមួ។ បនាទ បុ់មកខ្ុុំពិភាកាមលើការរុិះគនុ់ជា
ទូមៅននវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ ម ើយពនយលុ់ពីទសសនុៈវស័ិយជាមូលដាឋ ន ដដលរមួបញ្ចូ លការមរបើរបាសុ់របសុ់វា
ទាុំងមូលកនុងការមដាុះស្រសាយតរមវូការសនាិសុខមសបៀង ទឹក និងជរមកមៅស គមនុ៍មួយ (ដូចជាកញ្ច កុ់ឆលុុះសរមាបុ់េនក
ជុំនាញវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍មាន កុ់ពិនិតយមមើលការេភិវឌឍ)។ ជាចុងបញ្ច បុ់ ខ្ុុំដចករដមលកពីរមបៀបននវបបកមមចរមុុះ 
េចិន្នាយុ៍មានឥទធិពលមលើជីវតិ និងការងារផ្ទទ លុ់ខលួនខ្ុុំផ្ទទ លុ់ កនុងនាមជារគឹសាសាសនិកជនមាន កុ់ និងជាភាន កុ់ងារេភិវឌឍ
កសិកមមមួយរបូ។ 

រិយមរយ័ 
ពាកយថា ”វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍” បមងកើតម ើងមដាយស សាថ បនិករបសុ់វា មោក បុ៊ីល មុ៉ូលីសុន (Bill 

Mollison) ដដលកាល យមកពីពាកយ ―េចិន្នាយុ៍― និង ―កសិកមម―។ ទសសនុៈទានននវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ គឺវាពិបាកកនុងការ



ពនយលុ់ពីរបីមាុ៉តុ់ ពីមរពាុះពាកយមនុះរតូវបានមគមរបើកនុងការពណុ៌ នា (ជាធមមាកនុងមពលដុំណ្តលាន )  ទាុំងទសសនុៈ
សកល/ទសសនុៈវជិាា សរមាបុ់ការរសុ់មៅមលើដផនដី ម ើយជាកញ្ច បុ់មួយននការបមងកើតមាលការណុ៍  និងការេនុវតា។ 

 មោក បុ៊ីល មុ៉ូលីសុន (Bill molison) សងកតុ់ធងនុ់ពីទិដឋភាពទសសនវជិាា កនុងនិយមន័យរបសុ់ាតុ់ុៈ ―វបបកមមចរមុុះ
េចិន្នាយុ៍ គឺជាទសសនុៈវជិាា មួយននការមធវើការជាមួយជាជាងការរបឆុំងនឹងធមមជាតិ ជាការសមងកតពិចារណ្ត និងមាន
ភាពយូរេដងវងជាជាងការមរបើដតកមាល ុំងពលកមមមដាយាម នការពិចារណ្ត និងយូរេដងវង ម ើយវាក៏ជាការពិនិតយមមើលមលើ
មុខងារទាុំងេសុ់របសុ់រកុេជាតិ និងសតវជាជាងការរតួតពិនិតយមលើដតមួយដផនកដូចរបព័នធផលិតកមមឯកវបបកមម― (Mollison 
1988)។ 
 មោក រុ៉ វធឺ  វឺរ ាុយសានុ់ (Rafter Ferguson) ជាេនកស្រសាវរជាវ និងេនុវតាវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ដ៏សាទ តុ់
ជុំនាញមាន កុ់ បានមរបើវធីិសាមញ្ញមួយកនុងការចងរកងវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍មៅកនុងទិដឋភាពជាមរចើនុៈ ―វបបកមមចរមុុះ 
េចិន្នាយុ៍នឹងមឆលើយតបមៅនឹងតរមូវការរបសុ់មនុសសមៅកនុងខណុៈដដលវាបានបមងកើនសុខភាពរបព័នធមេកូ ូសីុ― 
(Ferguson 2012)។ មដើមបទីបុ់ទលុ់របឆុំងនឹងការមចុះដតរចិរលិមៅ(ននសុខភាពរបព័នធមេកូ ូសីុ) មោករុ៉ វធឺ (Rafter) 
បដនថមមសចកាីពនយលុ់ដ៏របងុរបយ័តនមៅមលើនិយមន័យសមងេបរបសុ់ាតុ់ មដាយមពាលថា ―ខ្ុុំបមងកើតនិយមន័យជាមរចើន
ាមរយុៈេកសរកាតុ់មៅកនុងបរបិទរតឹមរតូវ មដើមបពីនយលុ់ពីមាលការណុ៍  ជាជាងបមងកើតភាពសមុគសាម ញមិនចាសុ់ោសុ់―  
(Ferguson 2013b)។ 
 និយមន័យផ្ទទ លុ់របសុ់ខ្ុុំមៅមលើវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍៖ វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ គឺជាសុំនុុំដ៏សអិតរមួតនន 
រកមសីលធមុ៌ មាលការណុ៍  និងការេនុវតា ដដលជួយមគាមទសកុ៍កនុងការទទួលខុសរតូវរបសុ់របព័នធមេកូ ូសីុមួយ 
មដើមបីធានាភាពធនុ់រទាុំ និងភាពសមបូរដបប មៅមលើសមាសធាតុទាុំងេសុ់របសុ់វា។ 

 

របូទី១៖ សួនស គមនុ៍វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ ដដលបានមរៀបចុំម ើងមដាយមេកូ។ របភពុៈ មោកស្រសី មបតសីុ ដលង វុ៉ត (Betsy Langford)។ 

 

អនកជាំនាញវប្បកមមចមមរុះអចិន្ត្រៃយ ៍រិងអនកប្អងកើត្វប្បកមមចមមរុះអចិន្ត្រៃយ ៍
 ចលនាននវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍គឺជារបភពចុំ រ និងមិនមជឈការ។ មនុសសមាន កុ់ដដលចងុ់មៅខលួនឯងថា េនក
ជុំនាញវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ ឬេនកបមងកើតវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ គឺរតូវឆលងកាតុ់វគាបណាុ ុះបណ្តា លពីការបមងកើតវបបកមម
ចរមុុះេចិន្នាយុ៍មួយ ដដលដឹកនាុំមដាយរគូមាន កុ់ ឬរកុមរគមួូយរកុមដដលមានបទពិមសាធនុ៍ និងការបណាុ ុះបណ្តា ល
មពញមលញ មដើមបដឹីកនាុំការបណាុ ុះបណ្តា លវគាសិកាដបបមនុះ។ វគាបណាុ ុះបណ្តា លទាុំងមនុះរតូវមរៀបចុំមដាយសាកល
វទិាល័យមផសងៗ មៅឯកសិដាឋ នតូចៗដដលរតូវបានមគមរៀបចុំមដាយដផអកមលើមាលការណុ៍ វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ ឬក៏



អាចមៅាមសុំោបផទុះរបសុ់េនកជុំនាញវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍មៅទីរកងុ/ ជុុំវញិទីរកងុ។ វគាបណាុ ុះបណ្តា លនីមួយៗ
រតូវមានរយុៈមពល ៧២មមាុ៉ងសរមាបុ់បងាា តុ់បមរងៀនមដាយយកដផនកសុំខានុ់ៗដដលមានមៅកនុង មសៀវមៅ 
វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ ឯកសារបណាុ ុះបណ្តា លសរមាបុ់េនកបមងកើតវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ដដលមរៀបមរៀង មដាយ  
មោក បុ៊ីល មុ៉ូលីសុន (Bill molison) (១៩៨៨)។ វគាបណាុ ុះបណ្តា លទាុំងមនុះអាចរតូវបានមគបមងកើតជាមរចើនទរមងុ់៖  
វគាបណាុ ុះបណ្តា លដដលមានលកេណុៈខពសុ់ដដលមានរយុៈមពលរបាុំបួននថងជាបុ់ៗាន  វគាបណាុ ុះបណ្តា លចុងសបាា  ុ៍ដដល
មរៀបចុំម ើងមរៀងរលុ់ចុងសបាា  ុ៍ជាបុ់ៗាន  ឬក៏វគាបណាុ ុះបណ្តា លាមេនឡាញ (online)  ជាធមមាមានរយុៈមពល
របាុំបួនអាទិតយ។ 
 មនុសសជាមរចើនបានេនុវតាវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍  មដាយមិនដឹងថាខឡួនឯងជាេនកបមងកើតវបបកមមចរមុុះ 
េចិន្នាយុ៍ ម ើយមដាយមិនទាុំងបានចូលរមួកនុងវគាបណាុ ុះបណ្តា លពីការបមងកើតវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ណ្តមួយម ើយ។ 
កសិដាឋ នសកលរបសុ់មេកូមៅទីរកុង វុ៉តមីយឺុ (Fort Myers) រដឋផលរដីា (Florida) គឺជាឧទា រណុ៍ ដ៏លអបុំផុតដដលបាន
េនុវតាវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ មបើមទាុះណ្តជាកសិដាឋ នមនាុះមិនរតូវបានមគបមងកើតម ើងាមមាលការណុ៍ វបបកមមចរមុុះ
េចិន្នាយុ៍ជាកុ់ោកុ់មួយក៏មដាយ។ កុំណតុ់រា និងេតថបទបមចចកមទសជាមរចើនរបសុ់មេកូបានលមអិតពីមាលការណុ៍ នន
ការេនុវតាវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍មដាយមិនមរបើរបាសុ់សាល កសញ្ញញ វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ម ើយ។ 

ត្ួអងគសាំខារ់ៗ រិងឯកសារអោងមប្ភពដាំប្ូង 
មោក បុ៊ីល មុ៉ូលីសុន (Bill Molison) (មកើតមៅឆន ុំ១៩២៨) រតូវបានមគចាតុ់ទុកថាជាបិាននវបបកមមចរមុុះ 

េចិន្នាយុ៍។ មៅឆន ុំ១៩៧៨ មោក មុ៉ូលីសុន (Molison) បានស ការណុ៍ ជាមួយ មោក មដវដី  ូមដ្ ាន (David 
Holmgren) សរមសរមសៀវមៅមូលដាឋ នរគឹុះមួយកាលដដលមានចុំណងមជើងថា វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍មួយ។  
មោក មុ៉ូលីសុន (Molison)  ក៏បានសរមសរពីវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ុៈ ឯកសារបណាុ ុះបណ្តា លសរមាបុ់េនកបមងកើត 
វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ ម ើយមសៀវមៅមនាុះរតូវបានមបាុះពុមពមៅឆន ុំ១៩៨៨។ មសៀវមៅដដលមានករមាសុ់ ៤០០ទុំព័រ
មនុះបានមរៀបរបុ់ពីមូលដាឋ នរគឹុះទសសនវជិាា  មាលការណុ៍  និងការេនុវតាននវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍។ មោក មុ៉ូលីសុន 
(Molison)  បានបមងកើតវទិាសាថ នវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍មៅរដឋាសមាុ៉ នីញា (Tasmania) និងបមងកើតរបព័នធបណាុ ុះ 
បណ្តា លមួយមរកាមឆ័រតននវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍។ 

មោក មដវដី  ូមដ្ ាន (David Holmgren) (មកើតមៅឆន ុំ ១៩៥៥) ជាស សាថ និកននទសសនុៈទានវបបកមមចរមុុះ
េចិន្នាយុ៍មាន កុ់ជាមួយនឹងមោក មុ៉ូលីសុន (Molison)។ មោក  ូមដ្ ាន (Holmgren) ជាេនកបមងកើតវបបកមមចរមុុះ 
េចិន្នាយុ៍ជនជាតិេូស្រ្សាា លី ជាេនកេបុ់រ ុំដផនកមេកូ ូសីុ និងជាេនកនិពនធមាន កុ់។ មសៀវមៅរបសុ់ាតុ់មៅឆន ុំ២០០២ េុំពី 
វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ុៈ មាលការណុ៍  និងតរមាយផលូវ ួសពីនិរនារភាព ផាលុ់នូវទិដឋភាពជាមរចើនដដលជាមគាមទសកុ៍នាុំ
មៅរកមាលការណុ៍ ននវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍។ មោក  ូមដ្ ាន (Holmgren) បានដកលមអមាលការណុ៍ ទាុំងមនាុះ
េសុ់រយុៈមពលជាង ២៥ឆន ុំ មដាយេនុវតាផ្ទទ លុ់នូវមាលការណុ៍ ទាុំងមនាុះ។  

េនកនិពនធពីររបូមផសងមទៀត ដដលគុំនិតរបសុ់ពួកមគមានឥទធិពលជាខាល ុំងមលើទសសនុៈទានវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍
មនាុះគឺ មោក ភី.មេ.មយុ៉វដមនសុ៍ (P.A. Yeomans) (១៩០៤-១៩៨៤) និងមោក មាុ៉សាណូបុ៊ុយ  វុយគូកា (Masanobu 
Fukuoka ) (១៩១៣-២០០៨)។ 

មោក ភី.មេ.មយុ៉វដមនសុ៍ (P.A. Yeomans) ជាេនកនចនរបឌិតជនជាតិេូស្រ្សាា លីមាន កុ់ ដដលលបីលាញាមរយុៈការ
បមងកើតរបព័នធឃីឡាញដដលរតូវបានមរបើមដើមបីេភិវឌឍនុ៍ដី និងបមងកើនជីជាតិដី។ ឥ ូវមនុះ ទសសនុៈទានឃីឡាញរបសុ់
មោក មយុ៉វដមនសុ៍ (Yeomans) បានកាល យជាដផនកននកមមវធីិសិការបសុ់វគាបណាុ ុះបណ្តា លកសិកមមរបកបមដាយ 
និរនារភាពមៅមហាវទិាល័យ និងសាកលវទិាល័យនានាមពញពិភពមោក។ មោក មយុ៉វដមនសុ៍ (Yeomans) បាន 



សរមសរមសៀវមៅបួនកាលុៈ ដផនការឃីឡាញ ភាពរបឈមននសណ្តឋ នដីទឹកសរមាបុ់កសិដាឋ នមផសងៗ និងទីរកងុនរព
មឈើ។ 

មោក មាុ៉សាណូបុ៊ុយ  វយុគូកា (Masanobu Fukuoka) ជាកសិករ និងជាេនកទសសនុៈវជិាា ជនជាតិជបុ៉ុនមាន កុ់។ 
ាតុ់បានជរមុញការដាុំដុុះដុំណ្តុំធញ្ញជាតិមដាយវធីិមិនឱ្យមានការភាួររសុ់ដី មិនឱ្យមរបើថាន ុំសមាល បុ់មមម  និងបានបមងកើតវធីិ
ពិមសសននការមធវើកសិដាឋ ន ដដលសុំមៅជាទូមៅមលើ  ―ការមធវើកសិដាឋ នាមដបបធមមជាតិ‖ ឬ ―ការមធវើកសិដាឋ នមដាយាម ន
សារធាតុគីមី‖។ មោក  វុយគូកា (Fukuoka) និពនធមសៀវមៅេុំពីរបមទសជបុ៉ុនជាមរចើនកាល េតថបទវទិាសាស្រ្សា និង
ឯកសារមបាុះពុមពផាយមផសងៗជាបនាបនាទ បុ់ ម ើយសាន នដដដលមលចមធាល របុំផុតមនាុះគឺ បដិវតាចមមបើងមួយមដើម។  

មដាយសារការរកីដុុះដាលថមីៗននភាពមពញនិយមរបសុ់វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ មសៀវមៅជាមរចើនរតូវបានមគ 
សរមសរមដើមបីជួយពនយលុ់េុំពីទសសនុៈទានជាមូលដាឋ ន ឬរកុរកសីុជមរៅមៅកនុងរបព័នធពិមសសមួយ និង/ឬការេនុវតា
ជាកុ់ដសាង។ ារងបញ្ា ីននមសៀវមៅវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ និងមវ ុ៉បសាយជាមរចើន អាចរតូវបានមគរកមឃើញមៅចុង
បញ្ច បុ់ននេតថបទ។ 

វប្បកមមចមមរុះអចិន្ត្រៃយជ៍ាចលនាមយួ 
រគបូមរងៀនវបបកមមចុំរុុះេចិន្នាយុ៍ និងេនកេនុវតាវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍គិតគូរោុ៉ងសីុជមរៅេុំពីរបព័នធធមមជាតិ 

និងជាពិមសសេុំពីេនារេុំមពើរវាងមនុសស និងរបព័នធទាុំងមនាុះ។ មដាយសារដតបមចចកវទិាបានបមងកើន សមតថភាពរបសុ់
មនុសសកនុងការបមងកើតឲ្យមានការផ្ទល សុ់បាូរកានុ់ដតធុំ និងកានុ់ដតមលឿនមៅកនុងរបព័នធមេកូ ូសីុទាុំងមូល េនកេនុវតាវបបកមម
ចរមុុះេចិន្នាយុ៍ ជាញឹកញាបុ់ដឹងមដាយខលួនឯងផ្ទទ លុ់ថា ពួកមគកុំពុងសថិតមៅរកុមជួរមុខកនុងការជដជកពិភាកាេុំពីការ
ទាញយករបមោជនុ៍របកបមដាយភាពមោភលនុ់ពីភាពសុខសានាយូរេដងវងននដផនដី។ មៅកនុងសាថ នភាពមនុះ វបបកមម
ចរមុុះេចិន្នាយុ៍ចូលរមួោុ៉ងទូលុំទូោយជាមួយបណ្តា ជនទាុំងឡាយដដលរបាថាន ចងុ់ចូលរមួចុំដណកកនុងការេភិរកស
របព័នធធមមជាតិ និងកាតុ់បនថយ/ សាថ បនាម ើងវញិបនាទ បុ់ពីភាពមខទចខាទ ុំរបុ់ទសសវតសរ ុ៍ននការទាញយកផលរបមោជនុ៍
កនលងមក។ សមមលងននវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍មៅកនុងចលនាមនុះ មានតនមល ពីមរពាុះវាបានផាលុ់ជមរមើសនចនរបឌិតដដល
មានសកមមភាពជាវជិាមានកនុងសាថ នភាពបចចុបបនន។ 

វប្បកមមចមមរុះអចិន្ត្រៃយជ៍ាដាំអ ើ រការសមាប្់ការអរៀប្ចាំប្អងកើត្សហគមរ ៍ មរ សស រងិមប្ពរ័ធ 
អអកឡូសូ ៊ីធមមជាត្ ិ

មដាយការមរបើរបាសុ់រកបខ័ណឌ វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ ដុំមណើ រការននការមរៀបចុំវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ឆលងកាតុ់
ដុំណ្តកុ់កាលជាមរចើន។ ដុំមណើ រការមនុះចាបុ់មផាើមពីរកមសីលធមុ៌ បនាទ បុ់មកការមរៀបចុំមាលការណុ៍  ម ើយដុំណ្តកុ់
កាលបនាទ បុ់គឺការមរៀបចុំបមងកើតយុទធសាស្រ្សា និងដុំណ្តកុ់កាលចុងមរកាយ គឺការដាកុ់បញ្េូ លនូវបមចចកមទស ឬការេនុវតា
ជាកុ់ដសាង។ 

I. រកមសីលធមុ៌/ដបបបទ  
ការចាតុ់ទុកវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ថាជាទសសនុៈវជិាា  ឬក៏ជាចលនាមួយ ឬដុំមណើ រការននការមរៀបចុំនចនរបឌិត

មួយ ដផអកមលើសរសរសាមភននរកមសីលធមុ៌/ ដបបបទបីោុ៉ង៖ ១) ការយកចិតាទុកដាកុ់ដលុ់ដផនដី ២) ការយកចិតា
ទុកដាកុ់ដលុ់មនុសស និង ៣) ការកុំណតុ់រពុំដដនកនុងការមរបើរបាសុ់ និងផលិតកមមរពមទាុំងដបងដចកមាងមទៀតនូវ
ផលិតផលដដលមរបើមិនេសុ់ (Holmgren 2002)។ មនុសសជាមរចើនអាចយលុ់ស្រសបនឹងរកមសីលធមុ៌/ ដបបបទចុំនួនពីរ
ដុំបូង បុ៉ុដនាទសសនុៈទានននការរតួតពិនិតយរបជាពលរដឋ និងការដចកចាយម ើងវញិ មពារមពញមៅមដាយភាពចរមងូ 
ចរមាសុ់។ សរមាបុ់ម តុផលមនុះ េនកនិពនធ និងរគូបមរងៀនវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ជាមរចើននាកុ់ បានមធវើឱ្យងាយស្រសួល/ 
ដកដរបមាលការណុ៍ រកមសីធមុ៌ទីបី មដើមប ី―ដចកចាយមដាយមសមើភាព‖ ឬ ―ការយកចិតាទុកដាកុ់សរមាបុ់េនាគត‖។ 



II. មាការណុ៍  – មោក បុ៊ីល មុ៉ូលីសុន (Bill Molison) 
វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ុៈ មសៀវមៅដណនាុំពីការបណាុ ុះបណ្តា លវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ របសុ់មោកមុ៉ូលីសុន 

(Molison)  (១៩៨៨) បានបរងមួមាលការណុ៍ ចមបងៗននការមរៀបចុំវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ មៅកនុងមសចកាីដថលងចុំនួន
របាុំ [ជាេកសរដិត និងការបរោិយបដនថមពីេនកនិពនធ]: 

១. មធវើការស្រសបជាមួយដុំមណើ ររបសុ់ធមមជាតិជាជាងរបឆុំងនឹងដុំមណើ រធមមជាតិ៖ មសចកាីដថលងមនុះហាកុ់ដូចជា
ចាសុ់ បុ៉ុដនាមយើងដដលជាមនុសសហាកុ់ដូចជាមានការពាោម និង ―បមងកើតវធីិសរមាបុ់ខលួនឯង‖ មៅមពលមគចាបុ់មផាើម
និោយដលុ់របព័នធកសិកមមដដលមគកសាងម ើង។ ករណីមនុះជាញឹកញាបុ់បមងកើតភាពបរជ័យមិនចាុំបាចុ់ ការមរបើ
របាសុ់ធនធានធមមជាតិ ួសរបមាណ និងការខូចខាតខាងមេកូ ូសីុដដលអាចនឹងរកីរលដាលកានុ់ដតធុំ។ ឯកវបបកមម
ដុំណ្តុំដ៏ធុំទូោយ គឺជាឧទា រណុ៍ មួយោុ៉ងងាយននការមធវើកសិកមម ដដលរបឆុំងនឹងដុំមណើ រធមមជាតិ។ 
 ២. បញ្ញា គឺជាដុំមណ្តុះស្រសាយុៈ របសិនមបើមយើងមានឆនទុៈកនុងការមមើលបញ្ញា ពីរគបុ់រជុងទាុំងេសុ់  មយើងនឹងរក
មឃើញថា ―បញ្ញា ‖ ាមពិតជាធនធានមួយសរមាបុ់ដផនកមួយមទៀតននរបព័នធមេកូ ូសីុ។ ឧទា រណុ៍ ដ៏លអននមសចកាីដថលង
ដ៏លបីលាញមួយរបសុ់មោកមុ៉ូលីសុន (Molison) គឺ―េនកមិនមានបញ្ញា ខាងចុំណីសរមាបុ់ទាមទ បុ៉ុដនាេនកមិនមានទា
មរចើនសរមាបុ់ចិញ្ច ឹម!‖។ 
 ៣. បមងកើតការផ្ទល សុ់បាូរតិចតួចមដើមបទីទួលបានរបសិទធភាពដ៏េសាច រយ៖ ការេនារគមនុ៍ដ៏របងុរបយ័តនដដលមាន
មាលបុំណងបមងកើនអានុភាពននរបព័នធមេកូ ូសីុបានផាលុ់មកវញិនូវការតបសនងដ៏ធុំចុំមពាុះមពលមវោ និងធនធាន
ដដលបានវនិិមោគ។ ឧទា រណុ៍ មួយននមាលការណុ៍ មនុះគឺ SALT ( slopping= ជរមាល, Agricultural= កសិកមម, 
Land= ដី, Technology=បមចចកមទស) បមចចកវទិាដីកសិកមមមៅតុំបនុ់ដីជរមាលសរមាបុ់កសិដាឋ នមៅតុំបនុ់កូនភនុំ។ ការ
ដាុំមដើមមឈើមៅាមទីថាន កុ់ៗ (contour) ជរមាល (ចុំណុចអានុភាព) ការ ូរមរចាុះដីរតវូបានកាតុ់បនថយ នផទដីរតវូបាន
បមងកើត និងជីជាតិដីរតវូបានដថរកា — ម ើយទាុំងមនុះមានសភាពរបមសើរម ើង។ 
 ៤. ទិននផលននរបព័នធមួយគឺជារទឹសាីដដលាម នរពុំដដន៖ មាលការណុ៍ មនុះអាចរតូវបានមគបញ្ញា កុ់មដាយការ
និោយថា មនុះជាចុំមណុះដឹងរបសុ់មយើងដតមួយគតុ់ និងការស្រសមមើលស្រសនមដដលកុំណតុ់លទធភាពផលិតដ៏មាន 
និរនារភាពននរបព័នធមេកូ។ េនកបមងកើតវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍មាន កុ់ មធវើការមដើមបីបមងកើតបណ្តា ញទុំនាកុ់ទុំនងមៅកនុងរបព័នធ 
មេកូ។ ទសសនុៈទានមនុះ គឺរតូវបានបងាា ញោុ៉ងចាសុ់មៅកនុងរបព័នធកសិ—រកុេកមម ដដលការដាុំដុុះរតូវបានមរៀបជាថាន កុ់ៗ
នូវរបមភទរកុេជាតិមផសងៗឲ្យដុុះលូតោសុ់ជាមួយាន មដើមបីការពារ និងផាលុ់ផលរបមោជនុ៍ឲ្យាន មៅវញិមៅមក មដាយ
បមងកើនទាុំងទិននផលសកាា នុពលសរបុរមួាន  និងទិននផលមដាយដ កៗននសមាសធាតុមួយៗ។ មុខងារននសមាសធាតុ
មួយជាមាល ននទសសនុៈទានមួយមផសងមទៀតបានបងាា ញពីមាលការណុ៍  វាសុំមៅមៅមលើការមរជើសមរ ើសរកុេជាតិ និង
សតវពា ណុៈមៅកនុងការមរៀបចុំរបព័នធមួយដដលដសាងមចញមុខងារមរចើនជាងមួយ និងទិននផលមរចើនជាងមួយផលិត 
ផល។ មានុ់មួយ វងូគឺជាឧទា រណុ៍ ដ៏លអមួយននគុំនិតមនុះ មានុ់ផាលុ់ជាអាហារ មរម ោមក ការមរៀបចុំដីសរមាបុ់ដាុំដុុះ 
ការកុំចាតុ់មមម ចនរង ការកុំចាតុ់សតវលអិតចនរង។ល។ 
 ៥. េវីៗរគបុ់ោុ៉ងគឺជាសួន (ឬដកដរបបរសិាថ នរបសុ់វា) រគបុ់ដផនកទាុំងេសុ់ននរបព័នធមេកូ ូសីុមួយ មានឥទធិពល
មដាយផ្ទទ លុ់មៅមលើដផនកមផសងៗមទៀតននរបព័នធ ម ើយវាក៏មានឥទធិពលមលើរបព័នធទាុំងមូល។ មៅកនុងរបព័នធដ៏សាុំញុាុំ ការ
ផ្ទល សុ់បាូរនាុំមកនូវផលវបិាកដដលមិនបានរពាងទុក។ ការេមងកតោុ៉ងយកចិតាទុកដាកុ់រយុៈមពលដវងមួយ កាតុ់បនថយ
ភាពេវជិាមានដដលមិនរបាថាន ។ 
 III. មាលការណុ៍  – មោក មដវដី  ូមដ្ ាន (David Holmgren) 
 មៅកនុងមសៀវមៅ វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ុៈ មាលការណុ៍  និងតរមាយផលូវ ួសពីនិរនាភាព (២០០២)  
មោក  ូមដ្ ាន (Holmgren) ពនយលុ់ពីមាលការណុ៍ វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ទាុំង១២ [ជាេកសរដិត ជាមួយនឹងការ



បរោិយពីេនកនិពនធ]។ យុទធវធីិរបសុ់ាតុ់ ផាលុ់វធីី និងមមធាបាយជារបព័នធជាមរចើន មដើមបីចាបុ់មផាើមមធវើមសចកាីសមរមច
ចិតាកនុងការទទួលខុសរតវូ និងរបព័នធមេកួ ូសីុដដលមានការដរបរបួលឥតឈបុ់ឈរ។ 
 ១. េមងកត និងេនារេុំមពើ៖ ចុំណ្តយមពលយូរកនុងការេមងកតរបព័នធមេកូ ូសីុមួយមុននឹងបមងកើត ឬមធវើសួនមៅទី
មនាុះ។ មធវើដបបមនុះអាចឱ្យមយើងបមងកើត ឬមធវើសួនរបកបមដាយរបសិទធផល និងនិរនារភាពបាន។ 
 ២. ចាបុ់យក និងសាកុថាមពល៖ ថាមពលរគបុ់របមភទ ូរចូល និង ូរមចញមៅរគបុ់របព័នធមេកូ ូសីុ 
ទាុំងេសុ់។ រតូវមរបើធនធានទាុំងមនុះឲ្យបានរបមសើរបុំផុត ម ើយកាតុ់បនថយឲ្យមៅតិចបុំផុត/ លបុ់បុំបាតុ់នូវការបាតុ់បងុ់
មផសងៗ។ ធនធានថាមពលរមួមានុៈ ពនលឺរពុះអាទិតយ ទឹក ពូជ កុំមៅ (ដូចជាមៅកនុងថម និងទឹក) ខយលុ់ និងសារធាតុ 
សររីងា (មៅកនុងដី និងកនុងជីកុំបុ៉ុសា)។ 
 ៣. រកាទិននផល៖ មៅមពលដដលដាុំរកុេជាតិសរមាបុ់ជាមសបៀង ជាចុំម ុះ ជាវាយនភ័ណឌ  និង/ឬ ជាមរគឿងលមអ 
គឺមយើងរតវូការទទួលបានទិននផល។ ភាពជាេនកទទួលខុសរតូវលអ គឺរតវូធានាឲ្យបាននូវទិននផលសមបូរដបប និង 
របសិទធិពរជ័យរតូវបានដចករដមលក។ 
 ៤. របកានុ់ភាា បុ់នូវមាលការណុ៍ សរមាបុ់ខលនួឯង និងមឆលើយតបនឹងមតិមោបលុ់ដកលមអ៖ មោបលុ់ដកលមអ
េវជិាមានអាចបងាា ញពីវធីិសាស្រ្សាាម ននិរនារភាព ម ើយរបដ លជាមានន័យថា មយើងរតូវការមធវើេវីៗមផសងមួយមទៀត។ 
មលើសពីមោបលុ់ ដកលមអវជិាមានអាចបុ៉ុះពាលុ់ដលុ់របព័នធមផសងៗមទៀត។ មាលមៅរបសុ់មយើងគឺរតវូមានតុលយភាព។ 
សរមាបុ់េនកដដលធាល បុ់ដតគិតថា ការពិនិតយមមើលគមរមាងកសិកមមនានា និង/ឬការងារេភិវឌឍគឺជាចមងាក មបញ្ញា ដដលគួរ
រតូវបានមគមដាុះស្រសាយ មនាុះការអានមោបលុ់ដកលមអេវជិាមានអាចមមើលមៅហាកុ់ដូចជាសមគុសាម ញ។ ការវាយតនមលនូវ
មោបលុ់ដកលមអវជិាមាន  ួសម តុអាចមានការលុំបាកកនុងការេមងកត និងយលុ់ដឹង។ ឧទា រណុ៍  ជាមរចើនទសវតសរ ុ៍
មកម ើយ ឯកវបបកមមដុំណ្តុំខាន តធុំ បានមធវើជានិមិតារបូននការេនុវតាលអនូវផលិតភាពកសិកមមទុំមនើប។ ផលបុ៉ុះពាលុ់
េវជិាមានដលុ់បរសិាថ ន និងមនុសសននរបព័នធទាុំងមនុះ វានឹងងាយកនុងការបាតុ់បងុ់មៅវញិ ម ើយវាក៏មៅដតងាយស្រសួលមធវើ
សនិទានកមមកនុងការបមងកើនសមតថភាពរបសុ់ពួកមគ មដើមបផីាលុ់វតថុធាតុមដើមដដលមានកា ូរទីាប និងផាលុ់ផលរបមោជនុ៍ 
រមួ។ វាជាការលុំបាកមៅកនុងរបព័នធដដលនិោយ ―មទ េរគុណ‖ ចុំមពាុះការទទូលបានកនុងរយុៈមពលខលី (មោបលុ់ដកលមអ
វជិាមានមលើសលបុ់) មទាុះបីជាមយើងដឹងថាវារតវូបងុ់តនមលទាុំងមនុសស និងដផនដី។ 
 ៥. ការមរបើរបាសុ់ និងផាលុ់តនមលដលុ់ធនធានដកនចនម ើងវញិ និងមសវានានា៖ េភិរកសធនធានមិនដកនចនម ើងវញិ 
និងរតូវដតរុិះរកវធីិរកាធនធានទាុំងមនាុះ។ ពរងីកការគិតរបសុ់មយើងេុំពីេវីដដលអាចជាធនធានមផសងមទៀត។ 
 ៦. ផលិតមដាយាម នបនសលុ់ទុកកាកសុំណលុ់៖ វធីិដដលលអ េវីៗដដលរតូវការគួររតវូបានមគផលិតមៅនឹងកដនលង 
ម ើយផលិតផលបនាទ បុ់បនសុំនឹងកាល យជាធាតុចូលសរមាបុ់ដផនកមួយមផសងមទៀតននការផលិតរបសុ់សមាសធាតុដនទៗ
មទៀត។ 
 ៧. នចនរបឌិតពីលុំនាុំមៅជាលមអិត៖ ពិចារណ្តបញ្ញា ធុំជាងមុនសិន េវីៗមផសងមទៀតនឹងរតូវពិភាកាបនាបនាទ បុ់ពី
មនាុះ។ បញ្ញា ធុំៗទាុំងមនាុះរមួមាន ដូចជា កាា អាកាសធាតុ ដី និងទិដឋភាពរពុះអាទិតយ។ ការចាបុ់មផាើមពិចារណ្តទិដឋភាព
ទាុំងមនុះមៅរាដុំបូងបងអសុ់ សុំខានុ់បុំផុតសរមាបុ់មធវើការសមរមចចិតាមផសងៗាមមរកាយ ម ើយមៅទីបុំផុតពួកមគ
កុំណតុ់លុំនាុំននការបមងកើត។ េនកបមងកើតវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍មាន កុ់ មរបើយុទធសាស្រ្សានានា ដូចជាការកុំណតុ់វស័ិយ 
មផសងៗ និងការកុំណតុ់តុំបនុ់មធវើការ (មមើលការពណុ៌ នាខាងមរកាម) មដើមបជួីយកុំណតុ់លុំនាុំទូមៅ។ បនាទ បុ់មកាតុ់ផ្ទល សុ់
បាូរបមចចកមទសជាកុ់ោកុ់ និងរកុេជាតិ។ 
  ៨. ដាកុ់បញ្ចូ លាន របមសើរជាងដាចុ់មដាយដ កាន ៖ ធាតុផសុំនីមួយៗកនុរបព័នធណ្តមួយមានចុំនុចខាល ុំង និង
មខាយរបសុ់វា។ មៅកនុងវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ មយើងអាចមរបើវធីិមនុះ មដើមបទីទូលបានផលរបមោជនុ៍ មដាយដាកុ់ធាតុ
នីមួយៗជាគូជាមួយនឹងតរមូវការមពញមលញ ដូមចនុះវាអាចជួយាន មៅវញិមៅមកឲ្យលូតោសុ់ោុ៉ងរងឹមាុំ។ឧទា រណុ៍



មៅកនុងសួនមួយ របព័នធជីកុំបុ៉ុសារោយចូលាន មដាយផ្ទទ លុ់មៅកនុងរងនននផទសួនទាុំងមូល។ ការមរៀបចុំសួនមៅជិតនឹង
ផទុះបាយកានុ់ដតជួយឲ្យរបព័នធដាុំដុុះមនុះងាយស្រសួល មដាយសារទីាុំងដាុំដុុះដុំណ្តុំនបតងស្រសសុ់មៅជិតខលួន វាជួយឲ្យ
មយើងងាយស្រសួលកនុងការដថទាុំ និងការពារពីកាកសុំណលុ់ មពាលគឹ វាកាតុ់បនថយកមាល ុំងពលកមម។ 
 ៩. ចាបុ់មផាើមពីតូចនិងយឺត៖ បុំោសុ់បាូរពីតូចៗ និងយឺតៗបមងកើតបាននូវភាពធនុ់ និងភាពចរមុុះាន  ដដលអាច
មធវើឲ្យរបព័នធរបសុ់មយើងឱ្យមានភាពសុាុំ និងការកាតុ់បនថយឥទធិពលននផលវបិាកេវជិាមានដដលអាចមកើតម ើងបាន។ 
 ១០. មរបើរបាសុ់ភាពចរមុុះាន  និងតនមលចរមុុះាន ៖ ភាពចរមុុះាន បមងកើតជាទរមងុ់រគឹុះននភាពធនុ់។ 
 ១១. មរបើរបាសុ់ដគម និងរកាគមាល ត៖  រពុំដដន ឬដគមចមនាល ុះរវាងតុំបនុ់មេកូ ូសីុខុសៗាន  និងមីរកអូាកាស
ធាតុ គឺជាកដនលងននភាពចរមុុះ និងសកាា នុពលដ៏េសាច រយ។ ពូជដុំណ្តុំដដលអាចលូតោសុ់មៅមលើដផនកទាុំងពីរននដគម
មានេតថរបមោជនុ៍មៅកនុងតុំបនុ់ទាុំងមនុះម ើយអាចបមងកើនផលិតភាពននរបព័នធទាុំងមូល។ 
 ១២. មរបើរបាសុ់គុំនិតនចនរបឌិត និងមឆលើយតបមៅនឹងការផ្ទល សុ់បាូរ៖ វតថុនានាដតងដតមានការផ្ទល សុ់បាូរជានិចច ដដល
ជាសតានុម័តិ។ ការមឆលើយតបនឹងការផ្ទល សុ់បាូរមដាយការបមងកើតការនចនរបឌិតថមីៗ ម ើយមិនរតវូមបាុះបងុ់មចាលជា 
ដាចុ់ខាត។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូទី២៖ ករមិតឃីឡាញរបសុ់មោកមយុ៉វដមនសុ៍  (Yeoman) ននភាពេចិន្នទមផ្ទា តមលើមពលមវោ និងតរមូវការថាមពល មដើមបីបមងកើតការផ្ទល សុ់បាូ រមួយមៅនឹងទីកដនលង 
ឬរបព័នធមេកូ។ ដរបសរមលួពីករមិតរបសុ់មោក េូដវន ហាបលុ៊ូតដសុ៊ល (Owen Hablutzel) ននរកា វិកេចិន្នទ។ 

  
 IV. មរៀបចុំបមងកើតយុទធសាស្រ្សា 

ការតភាា បុ់រកមសីលធមុ៌/ដបបបទ និងមាលការណុ៍ ននវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍មៅនឹងទីាុំងជាកុ់ោកុ់មួយ 
តរមូវឲ្យមាននូវរកបខ័ណឌ ការងារមួយ។ េនកមរៀបចុំយុទធសាស្រ្សាមរបើរបាសុ់វធីិសាស្រ្សាមផសងៗ កនុងការមរៀបចុំគុំនិតមោបលុ់
និងការយលុ់មឃើញរបសុ់ខលួនម ើយប្ញ្ញា បគុំនិតរបសុ់ពួកមគមៅេនកដ៏នទ។ ឧបករណុ៍ រមួខលុះមានដូចខាងមរកាមុៈ 

រងាវ សុ់រងាវ លុ់ឃីឡាញរបសុ់មោកមយុ៉វដមន (Yeoman) ននភាពេចិន្នាយុ៍ (របូទី២) ពិចារណ្តទាុំងមពលមវោ និង
ទាុំងថាមពលរតូវការបមងកើតការផ្ទល សុ់បាូរមួយមៅទីាុំងជាកុ់ោកុ់ណ្តមួយ ឬរបព័នធមេកូ។ មៅចុងកុំពូលននរងាវ សុ់រងាវ លុ់
មនុះ ចុំណុចចុងទាុំងពីរ ទាុំងមពលមវោ និងតរមូវការថាមពល គឺ ―អាកាសធាតុ‖ ដដលទិដឋភាពមនុះតរមូវមពលមវោ 
និងថាមពលខាល ុំងបុំផុតមដើមបីមធវើឲ្យមានការផ្ទល សុ់បាូរ។ មៅខាងមរកាមមនាុះគឺរងាវ សុ់រងាវ លុ់គឺ ―ដី‖។ 

មរចើន 

តិច 

មរចើន តិច 

រតូវការ
ថាមពល 

មពលមវោ 

ឃីឡាញរបសុ់មយុ៉វដមនសុ៍ 
ករមិតេចិន្នា 

ដី 

ទរមងុ់ 

មដើមមឈើ 

ទឹក 

ឋានមលខា 

អាកាសធាតុ 



សមាសធាតុមផសងៗមទៀត (របូទី៣) រតូវបានមរបើមដើមបបីងាា ញពីកាា មផសងៗដដលមានេនារេុំមពើជាមួយទីកដនលង។ 
សមាសធាតុមផសងៗរមួបញ្ចូ លទាុំងរពឹតាិការណុ៍ មផសង ដូចជាដុំមណើ ររបសុ់រពុះអាទិតយដដលឆលងកាតុ់ទីកដនលងមនាុះ ទិស
មៅននខយលុ់បកុ់ាមរដូវកាល ឬរគបដណា បុ់មពញរគបុ់រដូវកាល លុំនាុំ ឬគនលងចរចរណុ៍ មនុសស និងសតវ សនូរ 
សមមលង និងផលបុ៉ុះពាលុ់ដដលមមើលមឃើញ។  
 ការកុំណតុ់តុំបនុ់ បងាា ញពីេនារសកមមភាពរបសុ់មនុសសជាចាុំបាចុ់កនុងការរកាតុំបនុ់ជាកុ់ោកុ់ននទីាុំងណ្ត 
មួយ។ ជាធមមាការកុំណតុ់តុំបនុ់មាន ៦របមភទ ពី ០–៥។ តុំបនុ់០ បងាា ញពីទរមងុ់ផទុះ ឬជុំនួញដដលជាកដនលងមនុសស
រសុ់មៅ ឬមធវើការ។ តុំបនុ់១ ជាតុំបនុ់ដដលមនុសសមធវើចរចរណុ៍ ឆលងកាតុ់មរចើន មពាលជាទីតុំបនុ់រសុ់មៅ។ តុំបនុ់១ អាចជា
ផលូវមដើរដដលមៅចមនាល ុះរវាងផលូវសរមាបុ់រថយនាមបើកឆលងកាតុ់ និងរចកទាវ រមុខផទុះ។ វាក៏អាចជាធាល រខាងមុខផទុះ ឬមៅជិត
ផទុះបាយ/ សួនចារ។ តុំបនុ់២ រមួបញ្ចូ ល ដូចជាថាន លបដនល និងមានុ់ តុំបនុ់៣ មានមដើមមឈើ ូបដផល និងវាលមមម  
(សរមាបុ់សតវសីុ) តុំបនុ់៤ មានមឈើសរមាបុ់ជាេូសដុត តុំបនុ់៥ គួរទុកឱ្យនរពដុុះមដើមបេីនុញ្ញញ តឲ្យមយើងអាចមធវើការ
េមងកត និងមរៀនសូរតពីធមមជាតិ។ 
 V. ការេនុវតា/ បមចចកមទស 
 ការរមួបញ្ចូ លាន នូវរបមភទដុំណ្តុំមផសងៗ (រកមុរកុេជាតិ)។ េនកបមងកើតវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ដសវងរករបវតាិ
មរឿងរុ៉ វមផសងៗឲ្យបានមរចើនេុំពី (ករមិតសមាមារត) ដុំណ្តុំទាុំងេសុ់មៅកនុង ―រកុមរកុេជាតិ‖ មដើមបីបមងកើន និងមដើមបទីទួល
បានទិននផលចរមុុះមៅកនុងរបព័នធវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍មនុះ និងមដើមបីបដនថមភាពធនុ់ផងដដរ។ សួនកសិ-រកុេកមម និងនរព
មឈើជារបមភទគរមនូនរកមុរកុេជាតិ។ ឧទា រណុ៍ រកមុរកុេជាតិតុំបនុ់រតូពិចដដលមានកមពសុ់ខពសុ់ ដូចជាមដើមសាវ យ អាច 
ផាលុ់មលបុ់ដលុ់មដើមមឈៀរមីៅតុំបនុ់បាបាដុស និងមៅខាងមរកាមមដើម មឈៀរអីាចដាុំដុំណ្តុំលមអ (ពពួក comfrey ) និងខទឹម
ស។ 

កសិ-រកុេកមម (ដុំណ្តុំមរចើនថាន កុ់ ដុំណ្តុំដដលអាចផាលុ់ជាអាហារយូរឆន ុំ រកុេជាតិដដលផាលុ់ជាឥនធនុៈ និងរកុេជាតិ
មានសរនសរ)។ ឧទា រណុ៍ ខាងមលើននរកុមរកុេជាតិមនុះ គឺជាឧទា រណុ៍ ដ៏លអមួយននរបព័នធកសិ-រកុេកមម។ របព័នធ 
កសិ-រកុេកមមរតូវបានបមងកើតម ើងមដើមបីបមងកើនទិននផលករមិតេតិបរមា សរមាបុ់មនុសសមរបើរបាសុ់មដាយទាញរបមោជនុ៍ពី
នរពមឈើដដលដាុំដុុះជាថាន កុ់ៗ កនុងមពលដតមួយវាអាចរកាភាពចរមុុះ និងបមងកើនជីជាតិដីសុំរបុ់នរពមឈើមដាយខលួនឯង 
ផ្ទទ លុ់។ 

ការពនារននការបាតុ់បងុ់ទឺកនិងការរកាទឹក ទឹកគឺជាធនធានសុំខានុ់មៅកនុងរបព័នធកសិកមម។ ការមរៀបចុំវបបកមម
ចរមុុះេចិន្នាយុ៍បានលអ អាចរកាករមិតសុំមណើ មដីបានលអមៅកនុងរបព័នធមដាយការមរបើរបាសុ់ថាមពលេសុ់តិចបុំផុត។ 
ការមរៀបចុំរបព័នធពនារននការបាតុ់បងុ់ទឹកនិងការរកាទឹកដបបមធវើឲ្យបរមិាណទឹកដដលមលើសរតូវបានរកាទុកសរមាបុ់  
រដូវរបាុំង និងជួយឱ្យទឹករជាបចូលមៅកនុងនផទដីដលុ់តុំបនុ់ឫសរកុេជាតិបាន។ 

ការដាកុ់ជីកុំបុ៉ុសា ធានាដលុ់ជី និងជីជាតិបដនថមមៅកនុងដី ម ើយជីកុំបុ៉ុសាមនុះរតូវបានដកនចនម ើងវញិាមរយុៈ
របព័នធមេកូ ូសីុមួយ។ ពីគុំនរជីកុំបុ៉ុសាធមមាមៅរបព័នធវបបកមមដងកូវ មៅកុំបុ៉ុសាបងានុ់ របភពទាុំងេសុ់ននជីមនុះគឺមានតនមល 
និងគួររតូវបានរគបុ់រគងមដាយសមតថភាពខពសុ់បុំផុតរបសុ់មយើង។ 

ការកសាងមរងដុំណ្តុំាមដបបធមមជាតិ មបើអាច គួរមរបើសមាភ រុៈដដលមានស្រសាបុ់កនុងស្រសុក និងអាចដកនចនម ើងវញិ
បាន មដើមបបីុំមពញតរមវូការសរមាបុ់ទីជរមក។ វានឹងជួយមលើកសទួយមសដឋកិចចកនុងស្រសុក និងការពារនូវធនធានដដលមិន
អាចដកនចនម ើងវញិបាន។ ផទុះដដលមានផ្ទសុខភាព និងរងឹមាុំ មិនចាុំបាចុ់រតវូមានលកេណុៈដូចមរងដុំណ្តុំមៅ 
បណ្តា របមទលមោកខាងលិចមទ ពីមរពាុះវាចមលងរចនាបទ និងសមាភ រុៈពីបរមទស នាុំឱ្យមានផ្ទសុខភាព និងសុវតថិភាព
តិចតួច។ ជាឧទា រណុ៍ ដ៏លអមួយននករណីមនុះ គឺផ្ទល សុ់បទូរពីដុំបូលដដកមៅជា ដុំបូលសលឹកមាន ត។ ដុំបូលដដកមានភាព



ធនុ់រទាុំតិចមៅនឹងខយលុ់ពយុុះ វាក៏បញ្ាូ នកុំមៅរពុះអាទិតយផងដដរ ដដលមធវើឱ្យផទុះមិនអាចរបឈមនឹងកុំមៅបានមៅមពល
នថង។ 

 

របូទី៣៖ ការវភិាគាមវស័ិយជួយបងាា ញនូវភាពខុសាន ននធាតុនិមួយៗដដលមានេនារេុំមពើមៅកដនលងមួយ។ 
 

មត្ិរុិះគរ់ជារមួអៅអលើវប្បកមមចមមរុះអចិន្ត្រៃយ ៍
មតិរុិះគនុ់រមួមួយ (ជួនកាលរតឹមរតវូ) មៅមលើវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ គឺថាេនករបឆុំងនឹងវបបកមមចុំរុុះេចិន្នាយុ៍

បានមលើកយកកាា សកាា នុពលទិននផល ឬកាា ភាពធនុ់រទាុំនានាមកសុំអាងសារពួកមគទទួលបានទិននន័យដដលអាច
ទុកចិតាបានតិចតួចមពក។  មដាយសារដតការផសពវផាយ និងការចងរកងឯកសារននការេនុវតាវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍
រតូវបានមគមធវើវមិជឈការោុ៉ងទូោយ ម តុមនុះវាាម នសាថ ប័នរគបុ់រគងជាផលូវការណ្តមួយអាចមធវើការបញ្ញា កុ់ពីកាេុះអាង
របសុ់េនកេនុវតាវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ និងេនកដនទមផសងមទៀតដដលបានមរៀបរបុ់មរឿងរុ៉ វមផសងៗមទៀតពីការេនុវតា 
វបបកមមចុំរុុះេចិន្នាយុ៍មនុះ។  ថមីៗមនុះមានការជដជកាន ោុ៉ងខាល ុំងមៅកនុងស គមនុ៍េនកេនុវតាវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ពី
ការយកចិតាទុកដាកុ់កានុ់ដតមរចើនជាងមុនមៅមលើេវីដដលរតវូមគបានេុះអាងថាជាការពិត រពមទាុំងកុំពុងសវុះដសវងរក 
នដគូជាលកេណុៈបុគាលនិងសាថ ប័ននានាដដលអាចជួយមផទៀងផ្ទទ តុ់នូវការេនុវតាលអរបកបមដាយលកេណុៈវទិាសាស្រ្សារតឹម
រតូវ និងជួយបមងកើនសមតថភាពដលុ់ស គមនុ៍មដើមបេីនុវតាការមធវើពិមសាធនុ៍ដដលអាចផលិតបាននូវទិននន័យមាន
របមោជនុ៍ និង/ឬ នាុំមៅដលុ់ការស្រសាវរជាវដ៏ទូលុំទូោយ។ 

ចរចរណុ៍  

រពុះអាទិតយមៅរដូវរងារ 

ខយលុ់ 

រពុះអាទិតយមៅមតា  
ការវភិាគាមវស័ិយ 



មតិរុិះគនុ់បនាទ បុ់បនសុំ និងដដលកានុ់ដតមិនសូវចាសុ់ោសុ់មនាុះ។ ការរុិះគនុ់ននវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ពាកុ់ព័នធ
ជាសុំខានុ់ជុុំវញិរមបៀបរសុ់មៅរបសុ់រកុមមនុសសទាុំងមនាុះ។ រកមុមនុសសដដលមាននិនាន ការរសុ់មៅាមដបបបចចិម
របមទសទុំមនើបទុំនងជាមាននិនាន ការរុិះគនុ់ និងផាលុ់តនមលតិចតួចចុំមពាុះរកមុមនុសសដដលទសសនវស័ិយខុសដបលកពីខលួន ជា
ជាងពាោមយលុ់ពីការយលុ់មឃើញរបសុ់ពួកមគ ជាពិមសស លកេណុៈខុសាន ខាងទសសនវស័ិយដដលមិនស្រសបនឹងការ
េនុវតាជាកុ់ដសាងដដលមធវើឱ្យជីវតិមានផ្ទសុខភាព។ 

វប្បកមមចមមរុះអចិន្ត្រៃយអ៍ៅកន ងការអភិវឌ្ឍ 
 េនកជុំនាញវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ជាមរចើនមជឿមៅមលើចកេុវស័ិយមរកាយយុគសម័យឧសា កមមមួយនាមពល
េនាគត។ ពួកមគយលុ់មឃើញថាវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ជាឧបករណុ៍ មួយ សរមាបុ់មរៀបចុំពិភពមោកមួយដដលមរបើ
របាសុ់មរគឿងយនាកានុ់ដតតិច សាកលភាវបូនីយកមមមសដឋកិចចកានុ់ដតតិច និងការថមថយចុំនួនរបជាពលរដឋេនកទីរកុង
មដាយសារការផ្ទល សុ់បាូរខាងសងាមនិងមសដឋកិចច។ ជាលទធផលពួកមគយលុ់មឃើញថា ដុំមណើ រការេភិវឌឍមានភាពខុសាន
ទាុំងស្រសុងពីរមបៀបដដលេនកមធវើការខាងេភិវឌឍនុ៍មៅបណ្តា របមទសមោកភាគខាងលិចមធវើ។ ទិដឋភាពមនុះបមងកើតជាគរមូ 
―មៅេនាគតដ៏របមសើរ‖ របសុ់េនកជុំនាញវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ ដដលនឹងមានឥទធិពលមលើជមរមើសរបសុ់ពួកមគ មដាយ
ដផអកមលើអាទិភាពននពលកមម និងធនធាននានា។ 

 ជាឧទា រណុ៍  ទីភាន កុ់ងារេភិវឌឍនុ៍ភាគខាងលិចាមដបបរបនពណី ដដលកុំពុងមធវើការជាមួយកសិដាឋ នតូចៗ
ដដលពឹងមលើកុំោុំងកសិករមៅាមតុំបនុ់ជនបទ អាចបមងកើតដខសចងាវ កុ់ផាតុ់ផាងុ់ និងដចកចាយ ម ើយដដលេនុញ្ញញ តឱ្យ 
កសិដាឋ នខាន តតូចមានលទធភាពទទួលបានផារសកល។ វាអាចនាុំមកនូវធនធានដដលមិនមានមៅកនុងស្រសុកនិងមិន
អាចដកនចនម ើងវញិបានមៅកនុងតុំបនុ់មនុះ បមងកើនទិននផលននដុំណ្តុំដតមួយមុខ ឬរបមភទដុំណ្តុំរបចាុំឆន ុំ។ វាអាចនឹងរមួ
បញ្ចូ លាន នូវកសិដាឋ នរបសុ់កសិករខាន តតូចដដលមៅជុុំវញិជិតៗាន ឲ្យមៅជារបតិបតាិការដ៏ធុំមួយ មដើមបបីមងកើនរបសិទធ
ផល ដូមចនុះវានាុំឲ្យការមរបើបាសុ់កុំោុំងពលកមមកានុ់ដតតូច និងមានរបសិទធផលកានុ់ដតខពសុ់ មដាយកាីសងឃមឹថាការផ្ទល សុ់
បាូរទាុំងមនាុះនឹងនាុំឲ្យមានកុំមនើនរបាកុ់ចុំណូលកានុ់ដតរបមសើរពីកសិដាឋ ន។ កិចចខិតខុំរបឹងដរបងទាុំងេសុ់មនុះគួររតូវបាន
េនុវតាមរកាមចកេុវស័ិយដឹកនាុំដដលពិភពឧសាភាវបូនីយកមម គឺជាចកេុវស័ិយដ៏លអបុំផុតរបសុ់មយើងចុំមពាុះេនាគត ដដល
បមងកើតបាននូវមូលដាឋ នមសដឋកិចចមួយមានេនកមរបើរបាសុ់កានុ់ដតមរចើន មិនមានឧបសគាខាងធនធានដដលបមចចកវទិាមិន
អាចជុំនុះមលើបានម ើយ ម ើយដដលការងាររបូវន័ារងឹមាុំ និងការរសុ់មៅជនបទាមដបបរបនពណី គឺជាមរឿងដដលមនុសស
មិនគួររពួយបារមភ។ 
 ផទុយមៅវញិ េនកបមងកើតវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ ដដលមធវើការកនុងសាថ នភាពដូចាន នឹងដសវងរកការពរងឹងឯក
រជយភាពរបសុ់ស គមនុ៍ជនបទ និងការពារវាពីឥទធិពលខាងមរត។ មគនឹងដសវងរកជាបឋមនូវការបមងកើតរបព័នធមេកូ ូ
សីុ និងរបព័នធសងាមដដលបុំមពញតរមូវការមូលដាឋ នរបសុ់មនុសស ម ើយបនាទ បុ់មកមធវើពាណិជាកមមនូវភាពសមបូរដបប
របសុ់ខលួនមដាយរកាបាននូវជីវចរមុុះដ៏មរចើនបុំផុត។ ជាជាងការបមងកើតេតិថិជន វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍លអ ដសវងរកការ
បមងកើនេនកផលិតដដលមានភាពរងឹមាុំ និងមជាគជ័យ ដដលកុំពុងរសុ់មៅមលើដី និងមានការយលុ់ដឹងថាជីវតិរបសុ់ពួកមគ
មានតនមល ម ើយថាការងាររបសុ់ពួកមគសថិតកនុងសាថ នភាពសមុគសាម ញនិងនថលថនូរបុំផុត។ 

មប្វត្ៃវិប្បកមមចមមរុះអចិន្ត្រៃយរ៍ប្សខ់្ ាំផ្ទា ល ់
 បទពិមសាធនុ៍វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍របសុ់ខ្ុុំកនុងនាមជាេនកបមងកើតឧបករណុ៍  និងគរមូវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍
មួយមដាយពិនិតយមមើលការេភិវឌឍធនធានមនុសសបានចាបុ់មផាើមរបដ ល ១១ឆន ុំមកម ើយ។ មៅមពលខ្ុុំចាបុ់មផាើមអាជីព
ថមីមរបៀបដូចជា "េនកផសពវផាយការេភិវឌឍស គមនុ៍/ េនកផសពវផាយកសិកមម" មាន កុ់ ម ើយដដលបាននាុំរគួសារខ្ុុំចូល
មៅកនុងវបបធមុ៌ និងបរសិាថ នថមី ខ្ុុំចាបុ់មផដើមសួរខលួនឯងនូវសុំណួរជាមូលដាឋ នមួយគឺ "មតើការេភិវឌឍសរមាបុ់េវី?"។ 



 ខ្ុុំមិនមពញចិតានឹងចមមលើយដុំបូងដដលដផអកមលើបទពិមសាធនុ៍មនាុះមទ។ ខ្ុុំអាចមមើលមឃើញធមមជាតិជាមរចើន
ដដលាម ននិរនារភាពោុ៉ងពិតរបាកដ បុ៉ុដនារតូវបានមគមៅថារបកបមដាយនិរនារភាព។ ខ្ុុំអាចមមើលមឃើញថា គុណភាព
ជីវតិកានុ់ដតរបមសើរម ើង ដដលបានសនាមដាយពិភពទុំមនើប ជានិចចកាលនាុំចូលកានុ់ដតមរៅនូវទុកេមវទនា និងភាពេសុ់ 
សងឃឹម។ ខ្ុុំអាចមមើលមឃើញមៅមពលដដលខ្ុុំនិោយពាកយថា "ការេភិវឌឍ" ខ្ុុំបានពាករណុ៍ ពីទសសនវស័ិយននរបជា
ពលរដឋអាមមរកិដដលមានជីវភាពមធយម ម ើយខ្ុុំអាចមមើលមឃើញថារមបៀបរសុ់មៅដបបមនុះកុំពុងកុំមទចរបព័នធមេកូ ូសីុ
របសុ់ពិភពមោក និងធមមជាតិ ដដលាម ននិរនារភាពរបសុ់វា។ 
 ខ្ុុំចាបុ់មផាើមដសវងរកចមមលើយខុសាន ។ ការអាន និងការស្រសាវរជាវរបសុ់ខ្ុុំ បាននាុំឱ្យខ្ុុំមៅដលុ់គុំនិតវបបកមម
ចរមុុះេចិន្នាយុ៍។ វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍បានផាលុ់នូវការគិតាមមមធាបាយថមីមួយេុំពីរមបៀបដដលមនុសសអាចរសុ់មៅ
កនុងជីវតិជាេនកផលិត និងជាជីវតិសមបូរដបប កនុងមពលដតមួយជាមួយការបមងកើតការចិញ្ច ឹមបីបាចុ់ និងការេភិរកស។ ខ្ុុំ
សមងកតមឃើញថា ជាជាងការដាកុ់មចញនូវចកេុវស័ិយដ៏េសាឋ រយ មមមរៀនពីការបមងកើតវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ និងរទឹសា ី
វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍មផសងៗមទៀត បានផាលុ់ការដណនាុំជាជុំហានៗ សរមាបុ់វាយតនមលរបព័នធធមមជាតិមៅជុុំវញិខលួនខ្ុុំ 
ម ើយបាននាុំមកនូវភាពធនុ់រទាុំ និងភាពសមបូរដបបជារបព័នធមៅកនុងរបព័នធទាុំងមនាុះ។ ការបមងកើតវបបកមមចរមុុះេចិន្នា
យុ៍ បានផាលុ់ឱ្យខ្ុុំនូវមមធាបាយនចនរបឌិតមួយ មដើមបីរកម កមមើលបញ្ញា ធុំ ម ើយមរៀបចុំដផនការ និងមធវើមតសាសាកលបង
ការផ្ទល សុ់បាូរជាលុំដាបុ់។ 
 វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ គឺជាការេភិរកសដ៏លអមួយ។ ចុំមពាុះខ្ុុំ វាក៏ជាមមធាបាយកនុងការមធវើកិចចការឲ្យអាណ្ត
ចរករបសុ់រពុះជាមាច សុ់ដដរ។ ខ្ុុំពិនិតយមមើលសសរសាមភរបសុ់វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍  (ដដលបានមរៀបរបុ់ខាងមលើកនុង 
េតថបទមនុះ) ាមរយុៈដកវដភនកខុសៗាន  ម ើយខ្ុុំបានមឃើញដូចខាងមរកាមមនុះ៖ ១) ស្រសឡាញុ់ោុ៉ងសកមមនូវេនកាុំរទ
របូភាពរបសុ់រពុះ ២) ដថរកាោុ៉ងខាា បុ់ខាួននូវេវីដដលបមងកើតមដាយរពុះ និង ៣) រសុ់មៅមដាយេុំណរសាទរ និងរកីរយនូវ
ការដចកចាយរបសុ់រពុះ។ 
 បនាទ បុ់ពីបានេនុវតដមាលការណុ៍ វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍មដាយខលួនឯងេសុ់រយុៈមពលជាមរចើនឆន ុំ ខ្ុុំបានឆលង
កាតុ់វគាសិកាពីការបមងកើតវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍  មដើមបបីមងកើនជុំនាញ និងទុំនុកចិតារបសុ់ខ្ុុំកនុងការមរបើរបាសុ់ដុំមណើ រការ
មរៀបចុំចាតុ់ដចង។ ថាន កុ់មរៀនមានការរបកួតរបដជង និងមានរបមោជនុ៍ោុ៉ងខាល ុំង។ ការផ្ទល សុ់បាូរនូវការយលុ់មឃើញ និង
បទពិមសាធនុ៍ គឺមានតនមលោុ៉ងខាល ុំង មដាយសារខ្ុុំបានមរៀបចុំទសសនទាន ម ើយដដលទសសនទានមនាុះរតូវបានវាយតនមល
មដាយនិសសតិ និងសាស្រ្សាា ចារយមផសងៗមទៀតជាមរចើននាកុ់ ដូចបានមរៀបរបុ់ខាងមលើ ថាន កុ់បមរងៀនវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ 
រតូវបានផាលុ់ជូនាមរទងុ់រទាយមផសងៗ។ ដផនកធនធានមានផារភាា បុ់មៅនឹងវគាសិកាដដលបានមរាងទុក។ 
  
 សរនដិ្ឋា រ 
 វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ គឺជាដផនកមួយននភាពរកីចមរមើនរបសុ់ស គមនុ៍ ដដលមានលកេណុៈជាមេកូ 
កសិកមម។ វារតូវបានទទួលយកោុ៉ងឆបុ់រ ័សថា ជាវធីិសាស្រ្សាដ៏មានតនមលមួយទាុំងមៅកនុងសាថ ប័នេងាការមិនដមន 
រដាឋ ភិបាល និងរដាឋ ភិបាលទូទាុំងពិភពមោក។ វាអាចសរមបខលួនមៅរគបុ់របព័នធមេកូ ូសីុ និងវបបធមុ៌ ម ើយផាលុ់នូវ
លទធភាពទទួលបានឧបករណុ៍ ដុំមណ្តុះស្រសាយបញ្ញា  ជាជាងដុំមណ្តុះដបបស្រសពិចស្រសពិល។ វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍រតវូ
បានចាតុ់ទុកថារបព័នធមេកូ ូសីុ និងរបព័នធសងាមទាុំងមូលមួយ ដដលសរមបសរមួលឱ្យមានការទទួលខុសរតវូលអ និង
ផាលុ់ផលូវមឆព ុះមៅរកនិរនាភាពពិតរបាកដ មានភាពធនុ់ និងភាពសមបូរដបប។ 
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