ឯកសាររអអកូអាស ៊ី អលខ៣០ ខខកមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧

វប្បកមមចមមរុះអចិន្ត្រៃយក
៍ ងការអភិ
ន
វឌ្ឍ៖
ើ ន្តរវប្បកមមចមមរុះអចិន្ត្រៃយ ៍ រិងការអរវត្ៃអៅកនងការអភិវឌ្ឍកសិកមម
អសចកៃ៊ីអ្ៃម
ឺ (Brad Ward) ជាសមាជិកននរកុមមេកូផរល ីដា
មមមរៀនដដលមរៀនបានពីបណ្ត
ា ញការងារ មោក មរបដ វុត
បកដរបមដាយុៈ មោក បុិ ច សុីថន
ពិ និតយម

ើងវ ិញមដាយុៈ មោក ជា សារុ ុំ
[កុំ ណតុ់ សមាាលុ់េុំពីេនកនិពនធុៈ

ឹ (Brad Ward) គឹ ជាសមាជិកននរកុមមេកូ ផរល ីដា (ECHO Florida) ជា
មោក មរបដ វុត

េនកសរមសរេតថបទដ៏ លបីលាញមួ យសាីេុំពីវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍

កនុងការេភិវឌឍសរមាបុ់ ការមបាុះពុមពផាយថមីៗមនុះ
របសុ់កុំណតុ់រាេភិ វឌឍមេកូ ។ មយើងទទួ លបានសុំណួរជាមរចើ នេុំពីវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍ ម ើយវាអាចរតូវបានមគមរបើ
មដាយរមបៀបណ្តមៅកនុងការេភិវឌឍកសិកមម
ដូ មចនុះមយើងបានសមរមចថានឹងមបាុះពុមវា
ព ម
និ ងជមរមើ សដ៏ មានតនមលសរមាបុ់ ការងាររបសុ់េក
ន ។ មយើងរងុ់ ចាុំមតិ មោបលុ់របសុ់េនក។]

ើងវ ិញជាការចាបុ់ អារមមណុ៍

ើ
អសចកៃ៊ីអ្ៃម
ពាកយថា "វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍” រតូវបានមគរ ុំលឹកជាញឹកញាបុ់មៅកនុងសុនរទ កថា កនុងមសៀវមៅ និ ងេតថបទ កនុង

ទសសនាវដាីមផសងៗ ទាកុ់ទងនឹង និ រនារភាព និងសនាិសុខមសបៀង។ មតើ េី ជា
វ វបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍? មតើវាជាចលនាមួ យ?
វាជាទសសនុៈវ ិជាាមួ យ?

ឬក៏ វារានុ់ ដតជាឧបករណុ៍សរមាបុ់ មរៀបចុំបមងកើតេវីមួយ?

ទាុំងឡាយមដាយពិនិតយមមើលរគបុ់រជុងមរជាយននវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍។

មៅកនុងេតថបទមនុះ ខ្ុំុមឆលើយសុំណួរ
ដុំ បូងខ្ុំុពណុ៌នាសមងេបពីរបវតាិននវបបកមម

ចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍ ចរ ិកលកេណុៈ រពមទាុំងមាលការណុ៍គនលឹុះ និងការេនុ វតារម
ួ ។ បនាទបុ់មកខ្ុំុពិភាកាមលើការរ ិុះគនុ់ ជា
ទូ មៅននវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍

ម

ើយពនយលុ់ពីទសសនុៈវ ិស័យជាមូ លដាឋន

ទាុំងមូ លកនុងការមដាុះស្រសាយតរមូវការសនាិសុខមសបៀង ទឹក និងជរមកមៅស
ជុំ នាញវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍មានកុ់ពិនិតយមមើ លការេភិ វឌឍ)។

ជាចុ ងបញ្ចបុ់

ដដលរួមបញ្ូច លការមរបើ របាសុ់របសុ់វា

គមនុ៍ មួយ (ដូចជាកញ្ចកុ់ឆុុះសរមាបុ់
ល
េក
ន

ខ្ុំុដចករដមលកពី រមបៀបននវបបកមមចរមុុះ
េចិន្នាយុ៍មានឥទធិពលមលើជីវ ិត និងការងារផ្ទទលុ់ខួនខ្
ល ុំុផ្ទទលុ់ កនុងនាមជារគឹ សសា
ា សនិ កជនមានកុ់ និ ងជាភានកុ់ ងារេភិ វឌឍ
កសិកមមមួយរូប។

រិយមរ័យ
ពាកយថា ”វបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍” បមងកើតម

ើងមដាយស

សាថបនិករបសុ់វា មោក បុ៊ី ល មុ៉ូ លីសុន (Bill

Mollison) ដដលកាលយមកពីពាកយ ―េចិន្នាយុ៍― និ ង ―កសិកមម―។ ទសសនុៈទានននវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍ គឺ វាពិ បាកកនុងការ

ពនយលុ់ពីរបី មាុ៉តុ់

ពីមរពាុះពាកយមនុះរតូវបានមគមរបើ កុងការពណ
ន
ុ៌ នា

សកល/ទសសនុៈវ ិជាាសរមាបុ់ ការរសុ់មៅមលើដផនដី ម

(ជាធមមាកនុងមពលដុំ ណ្តលាន)

ទាុំងទសសនុៈ

ើយជាកញ្ចបុ់មួយននការបមងកើតមាលការណុ៍ និ ងការេនុវតា។

មោក បុ៊ី ល មុ៉ូ លីសុន (Bill molison) សងកតុ់ធន
ង ុ់ ពីទិដភា
ឋ ពទសសនវ ិជាាកនុងនិ យមន័ យរបសុ់ាតុ់ ុៈ ―វបបកមមចរមុុះ

េចិន្នាយុ៍ គឺ ជាទសសនុៈវ ិជាាមួ យននការមធវើការជាមួយជាជាងការរបឆុំងនឹ ងធមមជាតិ ជាការសមងកតពិ ចារណ្ត និងមាន
ភាពយូរេដងវងជាជាងការមរបើ ដតកមាលុំងពលកមមមដាយាមនការពិ ចារណ្ត និ ងយូរេដងវង ម

ើយវាក៏ ជាការពិនិតយមមើ លមលើ

មុ ខងារទាុំងេសុ់របសុ់រក
ុ ជា
េ តិ និ ងសតវជាជាងការរតួតពិ និតយមលើដតមួ យដផនកដូ ចរបព័ នផ
ធ លិតកមមឯកវបបកមម― (Mollison
1988)។
មោក រុ៉

ធ
វ ឺ

ឺរវ

ា
(Rafter Ferguson) ជាេនកស្រសាវរជាវ និងេនុវតាវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយដ
ុ៍ ៏សាទតុ់
ុយសានុ់

បានមរបើ វ ិធីសាមញ្ញ មួយកនុងការចងរកងវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍មៅកនុងទិ ដឋភាពជាមរចើនុៈ

ជុំ នាញមានកុ់

េចិន្នាយុ៍នឹងមឆលើយតបមៅនឹ ងតរមូវការរបសុ់មនុ សសមៅកនុងខណុៈដដលវាបានបមងកើនសុខភាពរបព័នធមេកូ
(Ferguson 2012)។ មដើ មបីទបុ់ទលុ់របឆុំងនឹ ងការមចុះដតរ ិចរ ិលមៅ(ននសុខភាពរបព័នធមេកូ

ូសុី) មោករុ៉

―វបបកមមចរមុុះ

ូសុី―

ធ
វ ឺ (Rafter)

បដនថមមសចកាីពនយលុ់ដ៏របុងរបយ័តនមៅមលើនិយមន័យសមងេបរបសុ់ាតុ់ មដាយមពាលថា ―ខ្ុំុបមងកើតនិយមន័ យជាមរចើន
ាមរយុៈេកសរកាតុ់ មៅកនុងបរ ិបទរតឹមរតូវ មដើមបីពនយលុ់ពីមាលការណុ៍ ជាជាងបមងកើតភាពសមគសា
ម ញមិនចាសុ់ោសុ់―
ុ
(Ferguson 2013b)។

និ យមន័ យផ្ទទលុ់របសុ់ខុំុម្ ៅមលើវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍៖

រកមសីលធមុ៌

មាលការណុ៍

និងការេនុ វតា

វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍

គឺ ជាសុំនុុំដ៏សិត
អ រមួតនន

ដដលជួ យមគាមទសកុ៍ កុងការទទួ
ន
លខុ សរតូវរបសុ់របព័នមធ េកូ

មដើមបីធានាភាពធនុ់រទាុំ និងភាពសមបូរដបប មៅមលើសមាសធាតុ ទាុំងេសុ់របសុ់វា។

រូបទី ១៖ សួនស

គមនុ៍វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ ដដលបានមរៀបចុំម

ើងមដាយមេកូ។ របភពុៈ មោកស្រសី មបតសុី ដលង

ូសុីមួយ

ុ៉ត
វ (Betsy Langford)។

អនកជាំនាញវប្បកមមចមមរុះអចិន្ត្រៃយ ៍ រិងអនកប្អងកើត្វប្បកមមចមមរុះអចិន្ត្រៃយ ៍
ចលនាននវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍គឺជារបភពចុំ

រ និងមិនមជឈការ។ មនុ សសមានកុ់ ដដលចងុ់ មៅខលួនឯងថា េនក

ជុំ នាញវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍ ឬេនកបមងកើតវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍ គឺ រតូវឆលងកាតុ់ វគាបណុា ុះបណ្ត
ា លពី ការបមងកើតវបបកមម
ចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍មួយ

ដដលដឹ កនាុំមដាយរគូមានកុ់

ឬរកុមរគូមួយរកុមដដលមានបទពិមសាធនុ៍

និងការបណុា ុះបណ្ត
ា ល

មពញមលញ មដើមបីដឹកនាុំការបណុា ុះបណ្ត
ា លវគាសិកាដបបមនុះ។ វគាបណុា ុះបណ្ត
ា លទាុំងមនុះរតូវមរៀបចុំមដាយសាកល
វ ិទាល័យមផសងៗ មៅឯកសិដាឋនតូចៗដដលរតូវបានមគមរៀបចុំ មដាយដផអកមលើមាលការណុ៍វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ ឬក៏

អាចមៅាមសុំោបផទុះរបសុ់េនកជុំ នាញវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយមុ៍ ៅទីរកុង/ ជុុំ វ ិញទី រកុង។ វគាបណុា ុះបណ្ត
ា លនីមួយៗ
រតូវមានរយុៈមពល

៧២មមាុ៉ ងសរមាបុ់ បងាាតុ់បមរងៀនមដាយយកដផនកសុំខានុ់ ៗដដលមានមៅកនុង

វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍

មសៀវមៅ

ឯកសារបណុា ុះបណ្ត
ា លសរមាបុ់ េក
ន បមងកើតវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ដដលមរៀបមរៀង
មដាយ
មោក បុ៊ី ល មុ៉ូ លីសុន (Bill molison) (១៩៨៨)។ វគាបណុា ុះបណ្ត
ា លទាុំងមនុះអាចរតូវបានមគបមងកើតជាមរចើនទរមងុ់ ៖
វគាបណុា ុះបណ្ត
ា លដដលមានលកេណុៈខពសុ់ដដលមានរយុៈមពលរបាុំបួននថងជាបុ់ ៗាន វគាបណុា ុះបណ្ត
ា លចុ ងសបាា
មរៀបចុំ ម

ើងមរៀងរលុ់ចុងសបាា

ុ៍ជាបុ់ ៗាន ឬក៏ វគាបណុា ុះបណ្ត
ា លាមេនឡាញ (online)

របាុំបួនអាទិតយ។

មនុ សសជាមរចើ នបានេនុ វតាវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍
េចិន្នាយុ៍ ម

ជាធមមាមានរយុៈមពល

មដាយមិនដឹ ងថាខឡួនឯងជាេនកបមងកើតវបបកមមចរមុុះ

ើយមដាយមិនទាុំងបានចូ លរួមកនុងវគាបណុា ុះបណ្ត
ា លពី ការបមងកើតវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍ណ្តមួ យម

កសិដាឋនសកលរបសុ់មេកូមៅទី រកុង

ុ៍ដដល

ុ៉ត
វ មី យុឺ (Fort Myers) រដឋផរល ីដា (Florida) គឺ ជាឧទា

េនុវតាវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ មបើ មទាុះណ្តជាកសិដាឋនមនាុះមិនរតូវបានមគបមងកើតម

ើយ។

រណុ៍ដ៏ លប
អ ុំផុតដដលបាន

ើងាមមាលការណុ៍វបបកមមចរមុុះ

េចិន្នាយុ៍ជាកុ់ ោកុ់ មួយក៏មដាយ។ កុំ ណតុ់ រា និ ងេតថបទបមចចកមទសជាមរចើនរបសុ់មេកូ បានលមអិតពីមាលការណុ៍នន
ការេនុវតាវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍មដាយមិនមរបើ របាសុ់សាលកសញ្ញញវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍ម

ើយ។

ត្ួអងគសខា
ាំ រ់ៗ រិងឯកសារអោងមប្ភពដាំប្ូង

មោក បុ៊ី ល មុ៉ូ លីសុន (Bill Molison) (មកើតមៅឆនុំ១៩២៨) រតូវបានមគចាតុ់ ទុកថាជាបិ ាននវបបកមមចរមុុះ
េចិន្នាយុ៍។ មៅឆនុំ១៩៧៨ មោក មុ៉ូ លីសុន (Molison) បានស
Holmgren)

ការណុ៍ជាមួ យ មោក មដវ ីដ

សរមសរមសៀវមៅមូ លដាឋនរគឹ ុះមួ យកាលដដលមានចុំ ណងមជើងថា

ូមដ្

ន
ា (David

វបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍មួយ។

មោក មុ៉ូ លីសុន (Molison)
វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ ម

ក៏ បានសរមសរពីវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ុៈ ឯកសារបណុា ុះបណ្ត
ា លសរមាបុ់ េក
ន បមងកើត
ើយមសៀវមៅមនាុះរតូវបានមបាុះពុមពមៅឆនុំ១៩៨៨។ មសៀវមៅដដលមានករមាសុ់ ៤០០ទុំព័រ

មនុះបានមរៀបរបុ់ពីមូលដាឋនរគឹ ុះទសសនវ ិជាា មាលការណុ៍ និងការេនុ វតាននវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍។ មោក មុ៉ូ លីសន
ុ
(Molison)

បានបមងកើតវ ិទាសាថនវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍មៅរដឋាសមាុ៉ នីញា (Tasmania) និងបមងកើតរបព័ នប
ធ ណុា ុះ

បណ្ត
ា លមួ យមរកាមឆ័រតននវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍។
មោក មដវ ីដ

ូមដ្

ន
ា (David Holmgren) (មកើតមៅឆនុំ ១៩៥៥) ជាស

េចិន្នាយុ៍មានកុ់ ជាមួ យនឹងមោក មុ៉ូ លីសុន (Molison)។ មោក

ូមដ្

សាថនិ កននទសសនុៈទានវបបកមមចរមុុះ

ន
ា (Holmgren) ជាេនកបមងកើតវបបកមមចរមុុះ

េចិន្នាយុ៍ជនជាតិេូស្រ្សាាលី ជាេនកេបុ់ រ ុំដផនកមេកូ

ូសុី និ ងជាេនកនិពនធមានកុ់ ។ មសៀវមៅរបសុ់ាតុ់ មៅឆនុំ២០០២ េុំពី
វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ុៈ មាលការណុ៍ និងតរមាយផលូវ ួសពីនិរនារភាព ផាលុ់នូវទិ ដឋភាពជាមរចើ នដដលជាមគាមទសកុ៍ នាុំ
មៅរកមាលការណុ៍ននវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍។ មោក

ូមដ្

ន
ា (Holmgren) បានដកលមអមាលការណុ៍ទាុំងមនាុះ

េសុ់រយុៈមពលជាង ២៥ឆនុំ មដាយេនុ វតាផ្ទទលុ់នូវមាលការណុ៍ទាុំងមនាុះ។
េនកនិ ពនធពីររូបមផសងមទៀត ដដលគុំនិតរបសុ់ពួកមគមានឥទធិពលជាខាលុំងមលើទសសនុៈទានវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍
មនាុះគឺ មោក ភី.មេ.មយុ៉វដមនសុ៍ (P.A. Yeomans) (១៩០៤-១៩៨៤) និងមោក មាុ៉ សាណូបុ៊ុ យ
Fukuoka ) (១៩១៣-២០០៨)។

យគូ
កា (Masanobu
ុវ

មោក ភី .មេ.មយុ៉វដមនសុ៍ (P.A. Yeomans) ជាេនកនចនរបឌិតជនជាតិ េូស្រ្សាាលីមានកុ់ ដដលលបីលាញាមរយុៈការ
បមងកើតរបព័ នធឃីឡាញដដលរតូវបានមរបើ មដើ មបីេភិ វឌឍនុ៍ដី និ ងបមងកើនជី ជាតិ ដី។ ឥ
មោក

មយុ៉វដមនសុ៍

(Yeomans)

ូវមនុះ ទសសនុៈទានឃីឡាញរបសុ់
បានកាលយជាដផនកននកមមវ ិធី សិការបសុ់វគាបណុា ុះបណ្ត
ា លកសិកមមរបកបមដាយ

និ រនារភាពមៅមហាវ ិទាល័យ និ ងសាកលវ ិទាល័យនានាមពញពិភពមោក។ មោក មយុ៉វដមនសុ៍ (Yeomans) បាន

សរមសរមសៀវមៅបួនកាលុៈ ដផនការឃីឡាញ ភាពរបឈមននសណ្ត
ឋ នដីទឹកសរមាបុ់កសិដាឋនមផសងៗ និងទីរកុងនរព
មឈើ ។
យគូ
កា (Masanobu Fukuoka) ជាកសិករ និងជាេនកទសសនុៈវ ិជាាជនជាតិជបុ៉ុ នមានកុ់ ។
ុវ
ាតុ់ បានជរមុញការដាុំដុុះដុំ ណ្តុំធញ្ញ ជាតិមដាយវ ិធីមិនឱ្យមានការភាួររសុ់ដី មិនឱ្យមរបើ ថានុំសមាលបុ់ មមម និ ងបានបមងកើតវ ិធី
មោក មាុ៉ សាណូបុ៊ុ យ

ពិ មសសននការមធវើកសិដាឋន ដដលសុំមៅជាទូមៅមលើ ―ការមធវើកសិដាឋនាមដបបធមមជាតិ ‖ ឬ ―ការមធវើកសិដាឋនមដាយាមន
សារធាតុគីមី‖។ មោក

យគូ
កា (Fukuoka) និពនធមសៀវមៅេុំពីរបមទសជបុ៉ុនជាមរចើនកាល េតថបទវ ិទាសាស្រ្សា និង
ុវ

ឯកសារមបាុះពុ មផ
ព ាយមផសងៗជាបនាបនាទបុ់ ម

ើយសាននដដដលមលចមធាលរបុំផុតមនាុះគឺ បដិ វតាចមមបើងមួយមដើ ម។

មដាយសារការរ ីកដុ ុះដាលថមីៗននភាពមពញនិ យមរបសុ់វបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍
សរមសរមដើ មបីជួយពនយលុ់េុំពីទសសនុៈទានជាមូ លដាឋន

មសៀវមៅជាមរចើនរតូវបានមគ

ឬរុករកសុីជមរៅមៅកនុងរបព័នធពិមសសមួ យ

និង/ឬការេនុវតា

ជាកុ់ ដសាង។ ារងបញ្ាីននមសៀវមៅវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍ និងមវ ុ៉បសាយជាមរចើន អាចរតូវបានមគរកមឃើញមៅចុ ង
បញ្ចបុ់ ននេតថបទ។
វប្បកមមចមមរុះអចិន្ត្រៃយជា
៍ ចលនាមួយ
រគូបមរងៀនវបបកមមចុំរុះ
ុ េចិន្នាយុ៍ និងេនកេនុវតាវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍គិតគូរោុ៉ ងសុីជមរៅេុំ ពីរបព័ នធ
ធ មមជាតិ
និ ងជាពិ មសសេុំ ពីេនារេុំមពើ រវាងមនុ សស និ ងរបព័ នទា
ធ ុំងមនាុះ។ មដាយសារដតបមចចកវ ិទាបានបមងកើន សមតថភាពរបសុ់
មនុ សសកនុងការបមងកើតឲ្យមានការផ្ទលសុ់បូរកានុ់
ា
ដតធុំ និងកានុ់ ដតមលឿនមៅកនុងរបព័ នមធ េកូ

ូសុីទាុំងមូ ល េនកេនុ វតាវបបកមម
ចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍ ជាញឹកញាបុ់ ដឹងមដាយខលួនឯងផ្ទទលុ់ថា ពួ កមគកុំ ពុងសថិតមៅរកុមជួ រមុខកនុងការជដជកពិ ភាកាេុំពីការ
ទាញយករបមោជនុ៍ របកបមដាយភាពមោភលនុ់ពីភាពសុខសានាយូរេដងវងននដផនដី ។ មៅកនុងសាថនភាពមនុះ វបបកមម
ចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍ចូលរួមោុ៉ ងទូ លុំទូោយជាមួ យបណ្ត
ា ជនទាុំងឡាយដដលរបាថានចងុ់ចូលរួមចុំ ដណកកនុងការេភិ រកស
របព័ នធ
ធ មមជាតិ

និ ងកាតុ់បនថយ/

សាថបនាម

ើងវ ិញបនាទបុ់ពីភាពមខទចខាទុំរបុ់ទសសវតសរ ុ៍ននការទាញយកផលរបមោជនុ៍

កនលងមក។ សមមលងននវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍មៅកនុងចលនាមនុះ មានតនមល ពី មរពាុះវាបានផាលុ់ជមរមើ សនចនរបឌិ តដដល
មានសកមមភាពជាវ ិជាមានកនុងសាថនភាពបចចុបបនន។
វប្បកមមចមមរុះអចិន្ត្រៃយជា
៍ ដាំអ

ើ រការសមាប្់ការអរៀប្ចាំប្អងកត្
ើ សហគមរ៍

មរសស

រិងមប្ព័រធ

អអកូឡស
៊ី មមជាត្ិ
ូ ធ

មដាយការមរបើ របាសុ់រកបខ័ណឌវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ ដុំ មណើរការននការមរៀបចុំ វបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយឆ
ុ៍ លងកាតុ់

ដុំ ណ្តកុ់ កាលជាមរចើ ន។ ដុំ មណើរការមនុះចាបុ់ មផាើមពីរកមសីលធមុ៌ បនាទបុ់មកការមរៀបចុំមាលការណុ៍ ម

ើយដុំ ណ្តកុ់

កាលបនាទបុ់គឺការមរៀបចុំបមងកើតយុទធសាស្រ្សា និងដុំណ្តកុ់ កាលចុ ងមរកាយ គឺការដាកុ់ បញ្ូេ លនូ វបមចចកមទស ឬការេនុ វតា
ជាកុ់ ដសាង។

I. រកមសីលធមុ៌/ដបបបទ
ការចាតុ់ ទុកវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍ថាជាទសសនុៈវ ិជាា

ឬក៏ ជាចលនាមួ យ

ឬដុំ មណើរការននការមរៀបចុំ នចនរបឌិ ត

មួ យ ដផអកមលើសរសរសាមនភ នរកមសីលធមុ៌ / ដបបបទបី ោុ៉ង៖ ១) ការយកចិតាទុកដាកុ់ដលុ់ដផនដី ២) ការយកចិ តា
ទុ កដាកុ់ ដលុ់មនុ សស

និ ង

៣)

ការកុំ ណតុ់ រពុំ ដដនកនុងការមរបើរបាសុ់

និងផលិតកមមរពមទាុំងដបងដចកមាងមទៀតនូវ

ផលិតផលដដលមរបើ មិនេសុ់ (Holmgren 2002)។ មនុ សសជាមរចើ នអាចយលុ់ស្រសបនឹងរកមសីលធមុ៌/ ដបបបទចុំនួនពីរ
ដុំ បូង

បុ៉ុ ដនាទសសនុៈទានននការរតួតពិនិតយរបជាពលរដឋ

ចរមាសុ់។ សរមាបុ់ ម

និ ងការដចកចាយម

ើងវ ិញ

មពារមពញមៅមដាយភាពចរមូង

តុផលមនុះ េនកនិ ពនធ និងរគូបមរងៀនវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍ជាមរចើននាកុ់ បានមធវើឱ្យងាយស្រសួល/

ដកដរបមាលការណុ៍រកមសីធមុ៌ទីបី មដើមបី ―ដចកចាយមដាយមសមើភាព‖ ឬ ―ការយកចិតាទុកដាកុ់ សរមាបុ់េនាគត‖។

II. មាការណុ៍ – មោក បុ៊ីល មុ៉ូលស
ី ន
ុ (Bill Molison)
វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ុៈ មសៀវមៅដណនាុំពីការបណុា ុះបណ្ត
ា លវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ របសុ់មោកមុ៉ូ លីសុន

(Molison)

(១៩៨៨) បានបរងួមមាលការណុ៍ចមបងៗននការមរៀបចុំ វបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍ មៅកនុងមសចកាីដថលងចុំនួន
របាុំ [ជាេកសរដិត និ ងការបរ ិោយបដនថមពីេនកនិពនធ]:
១.

មធវើការស្រសបជាមួយដុំមណើររបសុ់ធមមជាតិជាជាងរបឆុំងនឹងដុំមណើរធមមជាតិ៖

មសចកាីដថលងមនុះហាកុ់ដូចជា

ចាសុ់ បុ៉ុ ដនាមយើងដដលជាមនុ សសហាកុ់ដូចជាមានការពាោម និ ង ―បមងកើតវ ិធីសរមាបុ់ ខួនឯង‖
ល
មៅមពលមគចាបុ់មផាើម
និ ោយដលុ់របព័ នក
ធ សិកមមដដលមគកសាងម
របាសុ់ធនធានធមមជាតិ

ើង។

ករណីមនុះជាញឹកញាបុ់ បមងកើតភាពបរជ័ យមិ នចាុំបាចុ់

ការមរបើ

ួសរបមាណ និងការខូ ចខាតខាងមេកូ

ដុំ ណ្តុំដ៏ធុំទូោយ គឺ ជាឧទា

ូសុីដដលអាចនឹ ងរ ីករលដាលកានុ់ ដតធុំ។ ឯកវបបកមម
រណុ៍មួ យោុ៉ ងងាយននការមធវើកសិកមម ដដលរបឆុំងនឹងដុំមណើរធមមជាតិ។

២. បញ្ញ
ា គឺជាដុំមណ្តុះស្រសាយុៈ របសិនមបើ មយើងមានឆនទុៈកនុងការមមើ លបញ្ញ
ា ពីរគបុ់ រជុងទាុំងេសុ់ មយើងនឹ ងរក

មឃើញថា ―បញ្ញ
ា ‖ ាមពិតជាធនធានមួ យសរមាបុ់ ដផនកមួ យមទៀតននរបព័នធមេកូ
ដ៏ លបីលាញមួ យរបសុ់មោកមុ៉ូ លីសុន

ូសុី។ ឧទា រណុ៍ដ៏ លនអ នមសចកាីដថលង
គឺ―េនកមិនមានបញ្ញ
ា ខាងចុំ ណីសរមាបុ់ ទាមទ បុ៉ុដនាេក
ន មិនមានទា

(Molison)

មរចើនសរមាបុ់ ចិញ្ចឹម!‖។
៣. បមងកើតការផ្ទលសុ់បូរតិ
ា ចតួចមដើមបីទទួលបានរបសិទភា
ធ ពដ៏េសាចរយ៖ ការេនារគមនុ៍ ដ៏របុងរបយ័តដន ដលមាន
និ ងធនធាន
ូសុីបានផាលុ់មកវ ិញនូវការតបសនងដ៏ធុំចុំមពាុះមពលមវោ
រណុ៍មួ យននមាលការណុ៍មនុះគឺ SALT ( slopping= ជរមាល, Agricultural= កសិកមម,

មាលបុំ ណងបមងកើនអានុភាពននរបព័នធមេកូ
ដដលបានវ ិនិមោគ។ ឧទា

Land= ដី , Technology=បមចចកមទស) បមចចកវ ិទាដីកសិកមមមៅតុំ បនុ់ ដីជរមាលសរមាបុ់ កសិដាឋនមៅតុំបនុ់កូនភនុំ។ ការ
ដាុំមដើ មមឈើ មៅាមទី ថានកុ់ៗ (contour) ជរមាល (ចុំណុចអានុ ភាព) ការ

ូរមរចាុះដី រតូវបានកាតុ់ បនថយ នផទដីរតូវបាន

បមងកើត និងជី ជាតិ ដីរតូវបានដថរកា — ម

ើង។

៤.
និ ោយថា

ើយទាុំងមនុះមានសភាពរបមសើរម

ទិនផ
ន លននរបព័នម
ធ ួយគឺជារទឹសីដា ដលាមនរពុំដដន៖
មនុះជាចុំ មណុះដឹ ងរបសុ់មយើងដតមួ យគតុ់

មាលការណុ៍មនុះអាចរតូវបានមគបញ្ញ
ា កុ់ មដាយការ

និ ងការស្រសមមើ លស្រសនមដដលកុំណតុ់ លទធភាពផលិតដ៏ មាន

និ រនារភាពននរបព័ នមធ េកូ។ េនកបមងកើតវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍មានកុ់ មធវើការមដើ មបីបមងកើតបណ្ត
ា ញទុំ នាកុ់ទុំនងមៅកនុងរបព័ នធ

មេកូ ។ ទសសនុៈទានមនុះ គឺ រតូវបានបងាាញោុ៉ ងចាសុ់មៅកនុងរបព័នធកសិ—រុកេកមម ដដលការដាុំដុុះរតូវបានមរៀបជាថានកុ់ ៗ

នូ វរបមភទរុកេជាតិ មផសងៗឲ្យដុ ុះលូតោសុ់ជាមួ យានមដើ មបីការពារ និ ងផាលុ់ផលរបមោជនុ៍ ឲ្យានមៅវ ិញមៅមក មដាយ
បមងកើនទាុំងទិនផ
ន លសកាានុពលសរុបរួមាន និងទិននផលមដាយដ

កៗននសមាសធាតុ មួយៗ។ មុខងារននសមាសធាតុ

មួ យជាមាល ននទសសនុៈទានមួ យមផសងមទៀតបានបងាាញពី មាលការណុ៍ វាសុំមៅមៅមលើការមរជើ សមរ ើសរុកេជាតិ និង
សតវពា

ណុៈមៅកនុងការមរៀបចុំ របព័នម
ធ ួ យដដលដសាងមចញមុខងារមរចើនជាងមួយ
និងទិននផលមរចើ នជាងមួ យផលិត
ផល។ មានុ់ មួយ ងគឺ
អ ួ យននគុំនិតមនុះ មានុ់ ផាលុ់ជាអាហារ មរម ោមក ការមរៀបចុំដីសរមាបុ់ ដាុំដុុះ
ូវ ជាឧទា រណុ៍ដ៏ លម
ការកុំ ចាតុ់មមមចនរង ការកុំចាតុ់ សតវលិត
អ ចនរង។ល។

៥. េវីៗរគបុ់ោុ៉ងគឺជាសួន (ឬដកដរបបរ ិសាថនរបសុ់វា) រគបុ់ដផនកទាុំងេសុ់ននរបព័នមធ េកូ
មដាយផ្ទទលុ់មៅមលើដផនកមផសងៗមទៀតននរបព័ នធ ម

ូសុីមួយ មានឥទធិពល
ើយវាក៏ មានឥទធិពលមលើរបព័នទា
ធ ុំងមូ ល។ មៅកនុងរបព័នដ
ធ ៏ សាុំញា
ុ ុំ ការ

ផ្ទលសុ់បូរនាុំ
ា
មកនូ វផលវ ិបាកដដលមិនបានរពាងទុ ក។

ការេមងកតោុ៉ ងយកចិ តទ
ា ុ កដាកុ់ រយុៈមពលដវងមួ យ

កាតុ់បនថយ

ភាពេវ ិជាមានដដលមិនរបាថាន។

III. មាលការណុ៍ – មោក មដវ ីដ
មោក

ម
ូ ដ្

ន
ា (David Holmgren)

មៅកនុងមសៀវមៅ វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ុៈ មាលការណុ៍
និ ងតរមាយផលូវ ួសពីនិរនាភាព (២០០២)
ូមដ្ ន
ា (Holmgren) ពនយលុ់ពីមាលការណុ៍វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ទាុំង១២ [ជាេកសរដិ ត ជាមួ យនឹងការ

បរ ិោយពី េក
ន និ ពនធ]។ យុទធវ ិធី របសុ់ាតុ់ ផាលុ់វ ីធី និងមមធាបាយជារបព័នធជាមរចើន មដើ មបីចាបុ់ មផាើមមធវើមសចកាីសមរមច
ចិ តក
ា ុងការទទួ
ន
លខុ សរតូវ និ ងរបព័ នមធ េកួ

ូសុីដដលមានការដរបរបួលឥតឈបុ់ឈរ។
១. េមងកត និងេនារេុំមពើ៖ ចុំ ណ្តយមពលយូរកនុងការេមងកតរបព័ នមធ េកូ ូសុីមួយមុ ននឹ ងបមងកើត ឬមធវើសួនមៅទី

មនាុះ។ មធវើដបបមនុះអាចឱ្យមយើងបមងកើត ឬមធវើសួនរបកបមដាយរបសិទផ
ធ ល និ ងនិរនារភាពបាន។
២.

ចាបុ់យក

និងសាកថាមពល៖
ុ

ថាមពលរគបុ់របមភទ

ទាុំងេសុ់។ រតូវមរបើ ធនធានទាុំងមនុះឲ្យបានរបមសើរបុំផុត ម

ូរចូ ល

និ ង

ូរមចញមៅរគបុ់របព័ នមធ េកូ

សុ
ូ ី

ើយកាតុ់បនថយឲ្យមៅតិ ចបុំ ផុត/ លបុ់បុំបាតុ់ នូវការបាតុ់បងុ់

មផសងៗ។ ធនធានថាមពលរួមមានុៈ ពនលឺរពុះអាទិតយ ទឹក ពូជ កុំ មៅ (ដូចជាមៅកនុងថម និ ងទឹក) ខយលុ់ និ ងសារធាតុ
សរ ីរងា (មៅកនុងដី និងកនុងជី កុំបុ៉ុស)ា ។

៣. រកាទិនផ
ន ល៖ មៅមពលដដលដាុំរក
ុ េជាតិ សរមាបុ់ជាមសបៀង ជាចុំ ម

គឺ មយើងរតូវការទទួ លបានទិ នផ
ន ល។

ភាពជាេនកទទួ លខុ សរតូវលអ

របសិទិព
ធ រជ័ យរតូវបានដចករដមលក។
៤.

របកានុ់ភាាបុ់នូវមាលការណុ៍សរមាបុ់ខួនឯង
ល

េវ ិជាមានអាចបងាាញពី វ ិធីសាស្រ្សា
ា ម ននិ រនារភាព ម
មលើសពី មោបលុ់

ើយរបដ

ុះ ជាវាយនភ័ ណឌ និ ង/ឬ ជាមរគឿងលមអ

គឺរតូវធានាឲ្យបាននូ វទិ នផ
ន លសមបូរដបប

និងមឆលើយតបនឹងមតិមោបលុ់ដកលមអ៖

និ ង

មោបលុ់ដកលមអ

លជាមានន័ យថា មយើងរតូវការមធវើេី ៗ
វ មផសងមួ យមទៀត។

ដកលមអវ ិជាមានអាចបុ៉ ុះពាលុ់ដលុ់របព័ នធមផសងៗមទៀត។

មាលមៅរបសុ់មយើងគឺរតូវមានតុ លយភាព។

សរមាបុ់ េក
ន ដដលធាលបុ់ដតគិតថា ការពិនិតយមមើ លគមរមាងកសិកមមនានា និ ង/ឬការងារេភិ វឌឍគឺ ជាចមងាកមបញ្ញ
ា ដដលគួរ
រតូវបានមគមដាុះស្រសាយ មនាុះការអានមោបលុ់ដកលមអេវ ិជាមានអាចមមើ លមៅហាកុ់ ដូចជាសមគសា
ម ញ។ ការវាយតនមលនូវ
ុ
មោបលុ់ដកលមអវ ិជាមាន
មកម

ើយ

ួសម

តុ អាចមានការលុំបាកកនុងការេមងកត និ ងយលុ់ដឹង។ ឧទា

ឯកវបបកមមដុំណ្តុំខានតធុំ

រណុ៍ ជាមរចើនទសវតសរ ុ៍

បានមធវើជានិមិតរា ប
ូ ននការេនុ វតាលន
អ ូ វផលិតភាពកសិកមមទុំមនើប។

េវ ិជាមានដលុ់បរ ិសាថន និងមនុ សសននរបព័នធទាុំងមនុះ វានឹងងាយកនុងការបាតុ់ បងុ់មៅវ ិញ ម

ផលបុ៉ ុះពាលុ់

ើយវាក៏ មៅដតងាយស្រសួលមធវើ

សនិ ទានកមមកុងការបមងក
ន
ើនសមតថភាពរបសុ់ពួកមគ មដើមបីផាលុ់វតថុធាតុ មដើ មដដលមានកា

ូរ ីទាប និ ងផាលុ់ផលរបមោជនុ៍
រួម។ វាជាការលុំបាកមៅកនុងរបព័នធដដលនិ ោយ ―មទ េរគុ ណ‖ ចុំ មពាុះការទទូលបានកនុងរយុៈមពលខលី (មោបលុ់ដកលមអ
វ ិជាមានមលើសលបុ់) មទាុះបីជាមយើងដឹងថាវារតូវបងុ់តនមលទាុំងមនុ សស និងដផនដី។
៥. ការមរបើរបាសុ់ និងផាលត
ុ់ នមលដលុ់ធនធានដកនចនម

ង
ើ វ ិញ និងមសវានានា៖ េភិរកសធនធានមិ នដកនចនម

ើងវ ិញ

និ ងរតូវដតរ ិុះរកវ ិធី រកាធនធានទាុំងមនាុះ។ ពរងី កការគិ តរបសុ់មយើងេុំ ពីេី ដវ ដលអាចជាធនធានមផសងមទៀត។
៦. ផលិតមដាយាមនបនសលុ់ទុកកាកសុំណលុ់៖ វ ិធី ដដលលអ េវីៗដដលរតូវការគួររតូវបានមគផលិតមៅនឹងកដនលង
ម

ើយផលិតផលបនាទបុ់បនសុំនឹងកាលយជាធាតុចូលសរមាបុ់ ដផនកមួ យមផសងមទៀតននការផលិតរបសុ់សមាសធាតុ ដនទៗ

មទៀត។
៧. នចនរបឌិតពីលនា
ុំ ុំមៅជាលមអិត៖ ពិ ចារណ្តបញ្ញ
ា ធុំជាងមុនសិន េវីៗមផសងមទៀតនឹងរតូវពិ ភាកាបនាបនាទបុ់ ពី
មនាុះ។ បញ្ញ
ា ធុំៗទាុំងមនាុះរួមមាន ដូ ចជា កាាអាកាសធាតុ ដី និ ងទិដឋភាពរពុះអាទិ តយ។ ការចាបុ់ មផាើមពិចារណ្តទិដឋភាព
ទាុំងមនុះមៅរាដុំ បូងបងអសុ់
កុំ ណតុ់ លុំនាុំននការបមងកើត។

សុំខានុ់ បុំផុតសរមាបុ់ មធវើការសមរមចចិតាមផសងៗាមមរកាយ
េនកបមងកើតវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍មានកុ់

មរបើ យុទសា
ធ
ស្រ្សនា
ា នា

ម

ើយមៅទី បុំផុតពួកមគ

ដូ ចជាការកុំ ណតុ់វ ិស័យ

មផសងៗ និងការកុំណតុ់តុំបនុ់ មធវើការ (មមើ លការពណុ៌នាខាងមរកាម) មដើមបីជួយកុំ ណតុ់ លុំនាុំទូមៅ។ បនាទបុ់ មកាតុ់ ផ្ទលសុ់
បាូរបមចចកមទសជាកុ់ោកុ់ និ ងរុកេជាតិ ។
៨. ដាកុ់បញ្ូច លានរបមសើរជាងដាចុ់មដាយដ

កាន៖

ធាតុផសុំនីមួយៗកនុរបព័នណ្ត
ធ
មួ យមានចុំនុចខាលុំង

និ ង

មខាយរបសុ់វា។ មៅកនុងវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍ មយើងអាចមរបើវ ិធីមនុះ មដើមបីទទូលបានផលរបមោជនុ៍ មដាយដាកុ់ ធាតុ
នី មួយៗជាគូ ជាមួ យនឹងតរមូវការមពញមលញ ដូមចនុះវាអាចជួ យានមៅវ ិញមៅមកឲ្យលូតោសុ់ោុ៉ងរ ឹងមាុំ។ឧទា រណុ៍

មៅកនុងសួនមួ យ របព័នធជីកុំបុ៉ុសរា ោយចូ លានមដាយផ្ទទលុ់មៅកនុងរងនននផទសួនទាុំងមូ ល។ ការមរៀបចុំសួនមៅជិតនឹ ង
ផទុះបាយកានុ់ ដតជួ យឲ្យរបព័ នធដាុំដុុះមនុះងាយស្រសួល មដាយសារទី ាុំងដាុំដុុះដុំ ណ្តុំនបតងស្រសសុ់មៅជិតខលួន វាជួ យឲ្យ
មយើងងាយស្រសួលកនុងការដថទាុំ និងការពារពី កាកសុំណលុ់ មពាលគឹ វាកាតុ់បនថយកមាលុំងពលកមម។

៩. ចាបុ់មផាើមពីតូចនិងយឺត៖ បុំោសុ់បូរពី
ា តូចៗ និងយឺតៗបមងកើតបាននូវភាពធនុ់ និ ងភាពចរមុុះាន ដដលអាច

មធវើឲ្យរបព័នធរបសុ់មយើងឱ្យមានភាពសាុុំ និងការកាតុ់បនថយឥទធិពលននផលវ ិបាកេវ ិជាមានដដលអាចមកើតម

ើងបាន។

១០. មរបើរបាសុ់ភាពចរមុុះាន និងតនមលចរមុុះាន៖ ភាពចរមុុះានបមងកើតជាទរមងុ់ រគឹុះននភាពធនុ់ ។
១១. មរបើរបាសុ់ដគម និងរកាគមាលត៖

ូសុីខុសៗាន និងមីរកូអាកាស
ធាតុ គឺ ជាកដនលងននភាពចរមុុះ និ ងសកាានុពលដ៏េសាចរយ។ ពូជដុំ ណ្តុំដដលអាចលូតោសុ់មៅមលើដផនកទាុំងពី រននដគម
មានេតថរបមោជនុ៍មៅកនុងតុំ បនុ់ ទាុំងមនុះម

រពុំ ដដន ឬដគមចមនាលុះរវាងតុំបនុ់មេកូ

ើយអាចបមងកើនផលិតភាពននរបព័ នទា
ធ ុំងមូ ល។

១២. មរបើរបាសុ់គុំនិតនចនរបឌិត និងមឆលើយតបមៅនឹងការផ្ទលសុ់បូរ៖
ា វតថុនានាដតងដតមានការផ្ទលសុ់បូរជានិ
ា
ចច ដដល
ជាសតានុ ម័តិ។
ការមឆលើយតបនឹងការផ្ទលសុ់បូរមដាយការបមងក
ា
ើ តការនចនរបឌិតថមីៗ
ម ើយមិ នរតូវមបាុះបងុ់ មចាលជា
ដាចុ់ ខាត។
មរចើន

អាកាសធាតុ
ឋានមលខា

រតូវការ

ទឹក

ថាមពល

មដើមមឈើ
ទរមងុ់
ឃីឡាញរបសុ់មយុ៉វដមនសុ៍

ដី

តិច
តិច

ករមិតេចិន្នា

មពលមវោ

មរចើន

រូបទី ២៖ ករមិតឃីឡាញរបសុ់មោកមយុ៉វដមនសុ៍ (Yeoman) ននភាពេចិន្នទមផ្ទាតមលើមពលមវោ និងតរមូវការថាមពល មដើមបីបមងកើតការផ្ទលសុ់បូ រមួ
ា យមៅនឹងទីកដនលង
ឬរបព័នធមេកូ។ ដរបសរមួលពីករមិតរបសុ់មោក េូដវន ហាបលុ៊ូតដសុ៊ល (Owen Hablutzel) ននរកា

ិក
វ េចិន្នទ។

IV. មរៀបចុំបមងកើតយុទសា
ធ ស្រ្សា
ការតភាាបុ់រកមសីលធមុ៌/ដបបបទ

និ ងមាលការណុ៍ននវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍មៅនឹងទី ាុំងជាកុ់ ោកុ់ មួយ

តរមូវឲ្យមាននូ វរកបខ័ណឌការងារមួ យ។ េនកមរៀបចុំយុទធសាស្រ្សមា របើរបាសុ់វ ិធីសាស្រ្សមា ផសងៗ កនុងការមរៀបចុំគុំនិតមោបលុ់
និ ងការយលុ់មឃើញរបសុ់ខួនម
ល
ើយប្ញ្ញ
ា បគុំនិតរបសុ់ពួកមគមៅេនកដ៏ នទ។ ឧបករណុ៍រួមខលុះមានដូចខាងមរកាមុៈ

រងាវសុ់រងាវលុ់ឃឡា
ី ញរបសុ់មោកមយុ៉វដមន (Yeoman) ននភាពេចិន្នាយុ៍ (រូបទី ២) ពិ ចារណ្តទាុំងមពលមវោ និង

ទាុំងថាមពលរតូវការបមងកើតការផ្ទលសុ់បូរមួ
ា យមៅទី ាុំងជាកុ់ ោកុ់ណ្តមួ យ ឬរបព័ នមធ េកូ ។ មៅចុងកុំ ពូលននរងាវសុ់រងាវលុ់

មនុះ ចុំ ណុចចុងទាុំងពី រ ទាុំងមពលមវោ និ ងតរមូវការថាមពល គឺ ―អាកាសធាតុ‖ ដដលទិដឋភាពមនុះតរមូវមពលមវោ
និ ងថាមពលខាលុំងបុំផុតមដើមបីមធវើឲ្យមានការផ្ទលសុ់បូរ។
ា មៅខាងមរកាមមនាុះគឺ រងាវសុ់រងាវលុ់គឺ ―ដី ‖។

សមាសធាតុមផសងៗមទៀត (រូបទី៣) រតូវបានមរបើ មដើ មបីបងាាញពីកាាមផសងៗដដលមានេនារេុំ មពើ ជាមួ យទី កដនលង។
សមាសធាតុ មផសងៗរួមបញ្ូច លទាុំងរពឹតិ កា
ា រណុ៍មផសង ដូចជាដុំមណើររបសុ់រពុះអាទិ តយដដលឆលងកាតុ់ទីកដនលងមនាុះ ទិ ស
មៅននខយលុ់បកុ់ ាមរដូ វកាល

ឬរគបដណាបុ់មពញរគបុ់រដូ វកាល

លុំនាុំ

ឬគនលងចរចរណុ៍មនុ សស

និ ងសតវ

សមមលង និងផលបុ៉ ុះពាលុ់ដដលមមើ លមឃើញ។
ការកុំណតុ់តុំបនុ់

សនរូ

បងាាញពី េនារសកមមភាពរបសុ់មនុ សសជាចាុំបាចុ់ កុងការរកាតុំ
ន
បនុ់ ជាកុ់ ោកុ់ននទី ាុំងណ្ត

មួ យ។ ជាធមមាការកុំ ណតុ់ តុំបនុ់ មាន ៦របមភទ ពី ០–៥។ តុំ បនុ់០ បងាាញពីទរមងុ់ផទុះ ឬជុំ នួញដដលជាកដនលងមនុ សស
រសុ់មៅ ឬមធវើការ។ តុំ បនុ់១ ជាតុំ បនុ់ ដដលមនុ សសមធវើចរចរណុ៍ឆលងកាតុ់ មរចើ ន មពាលជាទី តុំបនុ់រសុ់មៅ។ តុំបនុ់ ១ អាចជា

ផលូវមដើ រដដលមៅចមនាលុះរវាងផលូវសរមាបុ់ រថយនាមបើកឆលងកាតុ់ និ ងរចកទាវរមុ ខផទុះ។ វាក៏ អាចជាធាលរខាងមុ ខផទុះ ឬមៅជិត
ផទុះបាយ/ សួនចារ។ តុំបនុ់ ២ រួមបញ្ូច ល ដូ ចជាថានលបដនល និ ងមានុ់ តុំបនុ់ ៣ មានមដើមមឈើ ូបដផល និ ងវាលមមម

(សរមាបុ់ សតវសុី) តុំ បនុ់ ៤ មានមឈើ សរមាបុ់ ជាេូ សដុ ត តុំបនុ់ ៥ គួ រទុកឱ្យនរពដុ ុះមដើមបីេនុញ្ញញតឲ្យមយើងអាចមធវើការ
េមងកត និងមរៀនសូរតពី ធមមជាតិ ។
V. ការេនុវតា/ បមចចកមទស
ការរួមបញ្ូច លាននូវរបមភទដុំណ្តុំមផសងៗ

(រកុមរុកជា
េ តិ )។

េនកបមងកើតវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ដសវងរករបវតាិ

មរឿងរុ៉ វមផសងៗឲ្យបានមរចើនេុំពី (ករមិតសមាមារត) ដុំ ណ្តុំទាុំងេសុ់មៅកនុង ―រកុមរុកេជាតិ‖ មដើ មបីបមងកើន និ ងមដើមបីទទួ ល
បានទិននផលចរមុុះមៅកនុងរបព័នវធ បបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍មនុះ និងមដើ មបីបដនថមភាពធនុ់ ផងដដរ។ សួនកសិ-រុកេកមម និងនរព
មឈើ ជារបមភទគរមូននរកុមរុកេជាតិ។ ឧទា

រណុ៍រកុមរុកេជាតិតុំបនុ់ រតូពិច ដដលមានកមពសុ់ខពសុ់ ដូចជាមដើមសាវយ អាច

ផាលុ់មប
ល ុ់ ដលុ់មដើមមឈៀរ ីមៅតុំ បនុ់ បាបាដុ ស និងមៅខាងមរកាមមដើ ម មឈៀរ ីអាចដាុំដុំណ្តុំលមអ (ពពួក comfrey ) និងខទឹម
ស។
កសិ-រុកក
េ មម (ដុំ ណ្តុំមរចើ នថានកុ់ ដុំ ណ្តុំដដលអាចផាលុ់ជាអាហារយូរឆនុំ រុកេជាតិ ដដលផាលុ់ជាឥនធនុៈ និ ងរុកេជាតិ
មានសរនសរ)។

ឧទា

រណុ៍ខាងមលើននរកុមរុកេជាតិ មនុះ

កសិ-រុកក
េ មមរតូវបានបមងកើតម
នរពមឈើ ដដលដាុំដុុះជាថានកុ់ៗ
ផ្ទទលុ់។

គឺ ជាឧទា

រណុ៍ដ៏លម
អ ួ យននរបព័នធកសិ-រុកេកមម។

របព័នធ

ើងមដើ មបីបមងកើនទិនផ
ន លករមិ តេតិបរមា សរមាបុ់ មនុ សសមរបើ របាសុ់មដាយទាញរបមោជនុ៍ ពី
កនុងមពលដតមួ យវាអាចរកាភាពចរមុុះ

និ ងបមងកើនជី ជាតិដីសុំរបុ់ នរពមឈើ មដាយខលួនឯង

ការពនារននការបាតុ់បងុ់ទឺកនិងការរកាទឹក ទឹកគឺ ជាធនធានសុំខានុ់មៅកនុងរបព័ នក
ធ សិកមម។ ការមរៀបចុំ វបបកមម

ចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍បានលអ

អាចរកាករមិ តសុំមណើមដីបានលអមៅកនុងរបព័នមធ ដាយការមរបើរបាសុ់ថាមពលេសុ់តិចបុំផុត។

ការមរៀបចុំរបព័នធពនារននការបាតុ់ បងុ់ ទឹកនិ ងការរកាទឹកដបបមធវើឲ្យបរ ិមាណទឹកដដលមលើសរតូវបានរកាទុ កសរមាបុ់
រដូ វរបាុំង និ ងជួ យឱ្យទឹ ករជាបចូ លមៅកនុងនផទដីដលុ់តុំបនុ់ ឫសរុកេជាតិ បាន។
ការដាកុ់ជីកុំបុ៉ុសា ធានាដលុ់ជី និងជី ជាតិបដនថមមៅកនុងដី ម

ើយជីកុំបុ៉ុសមា នុះរតូវបានដកនចនម

ើងវ ិញាមរយុៈ

របព័ នធមេកូ

ា មមាមៅរបព័ នវធ បបកមមដងកូវ មៅកុំ បុ៉ុសប
ា ងានុ់ របភពទាុំងេសុ់ននជីមនុះគឺ មានតនមល
ូសុីមួយ។ ពីគុំនរជីកុំបុ៉ុសធ
និ ងគួ ររតូវបានរគបុ់រគងមដាយសមតថភាពខពសុ់បុំផុតរបសុ់មយើង។
ការកសាងមរងដុំណ្តុំាមដបបធមមជាតិ មបើ អាច គួ រមរបើ សមាភរុៈដដលមានស្រសាបុ់កុងស្រសុ
ន
ក និងអាចដកនចនម

ើងវ ិញ

បាន មដើមបីបុំមពញតរមូវការសរមាបុ់ទីជរមក។ វានឹ ងជួ យមលើកសទយមសដឋ
កិចក
ច ុងស្រសុ
ន
ក និងការពារនូ វធនធានដដលមិន
ួ
អាចដកនចនម

ើងវ ិញបាន។

ផទុះដដលមានផ្ទសុខភាព

និ ងរ ឹងមាុំ

មិនចាុំបាចុ់ រតូវមានលកេណុៈដូចមរងដុំ ណ្តុំមៅ

បណ្ត
ា របមទលមោកខាងលិចមទ ពីមរពាុះវាចមលងរចនាបទ និងសមាភរុៈពីបរមទស នាុំឱ្យមានផ្ទសុខភាព និ ងសុវតថិភាព
តិ ចតួ ច។ ជាឧទា

រណុ៍ដ៏លម
អ ួ យននករណីមនុះ គឺ ផ្ទលសុ់បូរពី
ទ ដុំបូលដដកមៅជា ដុំ បូលសលឹកមានត។ ដុំបូលដដកមានភាព

ធនុ់រទាុំតិចមៅនឹ ងខយលុ់ពយុុះ វាក៏ បញ្ូា នកុំមៅរពុះអាទិ តយផងដដរ ដដលមធវើឱ្យផទុះមិ នអាចរបឈមនឹងកុំមៅបានមៅមពល
នថង។

ចរចរណុ៍
រពុះអាទិតយមៅរដូវរងារ

ការវ ិភាគាមវ ិស័យ

ខយលុ់
រពុះអាទិតយមៅមតា

រូបទី ៣៖ ការវ ិភាគាមវ ិស័យជួយបងាាញនូវភាពខុសានននធាតុនិមួយៗដដលមានេនារេុំមពើមៅកដនលងមួយ។

មត្ិរ ិុះគរ់ជារ ួមអៅអលើវប្បកមមចមមរុះអចិន្ត្រៃយ ៍
មតិរ ិុះគនុ់ រម
ួ មួ យ (ជួនកាលរតឹ មរតូវ) មៅមលើវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ គឺ ថាេនករបឆុំងនឹ ងវបបកមមចុំរុះ
ុ េចិ ន្នាយុ៍
បានមលើកយកកាាសកាានុពលទិននផល
ទុ កចិ តាបានតិ ចតួ ចមពក។

មដាយសារដតការផសពវផាយ និ ងការចងរកងឯកសារននការេនុ វតាវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍

រតូវបានមគមធវើវ ិមជឈការោុ៉ ងទូ ោយ ម
របសុ់េក
ន េនុវតាវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍
វបបកមមចុំរុះ
ុ េចិ ន្នាយុ៍មនុះ។

ឬកាាភាពធនុ់ រទាុំនានាមកសុំអាងសារពួកមគទទួ លបានទិនន
ន ័ យដដលអាច
តុ មនុះវាាមនសាថប័ នរគបុ់ រគងជាផលូវការណ្តមួ យអាចមធវើការបញ្ញ
ា កុ់ ពីកាេុះអាង
និងេនកដនទមផសងមទៀតដដលបានមរៀបរបុ់មរឿងរុ៉ វមផសងៗមទៀតពី ការេនុ វតា

ថមីៗមនុះមានការជដជកានោុ៉ ងខាលុំងមៅកនុងស

គមនុ៍ េក
ន េនុវតាវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍ពី

ការយកចិតទ
ា ុ កដាកុ់ កានុ់ដតមរចើ នជាងមុ នមៅមលើេីដវ ដលរតូវមគបានេុះអាងថាជាការពិ ត

រពមទាុំងកុំពុងសវុះដសវងរក

នដគូ ជាលកេណុៈបុ គាលនិងសាថប័ ននានាដដលអាចជួយមផទៀងផ្ទទតុ់នូវការេនុ វតាលរអ បកបមដាយលកេណុៈវ ិទាសាស្រ្សរា តឹ ម
រតូវ

និងជួ យបមងកើនសមតថភាពដលុ់ស

គមនុ៍ មដើ មបីេនុ វតាការមធវើពិមសាធនុ៍ដដលអាចផលិតបាននូវទិននន័យមាន

របមោជនុ៍ និង/ឬ នាុំមៅដលុ់ការស្រសាវរជាវដ៏ទូលុំទូោយ។

មតិរ ិុះគនុ់ បនាទបុ់បនសុំ និ ងដដលកានុ់ ដតមិ នសូវចាសុ់ោសុ់មនាុះ។ ការរ ិុះគនុ់ននវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍ពាកុ់ ព័នធ
ជាសុំខានុ់ ជុុំវ ិញរមបៀបរសុ់មៅរបសុ់រកុមមនុ សសទាុំងមនាុះ។

រកុមមនុ សសដដលមាននិ នានការរសុ់មៅាមដបបបចចិម

របមទសទុំមនើបទុំ នងជាមាននិ នានការរ ិុះគនុ់ និ ងផាលុ់តនមលតិចតួ ចចុំ មពាុះរកុមមនុសសដដលទសសនវ ិស័យខុសដបលកពីខួន
ល ជា
ជាងពាោមយលុ់ពីការយលុ់មឃើញរបសុ់ពួកមគ ជាពិ មសស លកេណុៈខុ សានខាងទសសនវ ិស័យដដលមិ នស្រសបនឹ ងការ
េនុវតាជាកុ់ ដសាងដដលមធវើឱ្យជី វ ិតមានផ្ទសុខភាព។
វប្បកមមចមមរុះអចិន្ត្រៃយអ៍ ៅកនងការអភិវឌ្ឍ
េនកជុំ នាញវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍ជាមរចើនមជឿមៅមលើចកេុវ ិស័យមរកាយយុគសម័ យឧសា

េនាគត។

ពួកមគយលុ់មឃើញថាវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍ជាឧបករណុ៍មួ យ

កមមមួយនាមពល

សរមាបុ់ មរៀបចុំពិភពមោកមួ យដដលមរបើ

របាសុ់មរគឿងយនាកានុ់ដតតិច សាកលភាវូបនី យកមមមសដឋកិចចកានុ់ដតតិ ច និងការថមថយចុំ នួនរបជាពលរដឋេក
ន ទី រកុង
មដាយសារការផ្ទលសុ់បូរខាងសងា
ា
មនិងមសដឋកិច។
ច ជាលទធផលពួ កមគយលុ់មឃើញថា ដុំ មណើរការេភិ វឌឍមានភាពខុ សាន
ទាុំងស្រសុងពី រមបៀបដដលេនកមធវើការខាងេភិ វឌឍនុ៍មៅបណ្ត
ា របមទសមោកភាគខាងលិចមធវើ។ ទិដឋភាពមនុះបមងកើតជាគរមូ

―មៅេនាគតដ៏ របមសើរ‖ របសុ់េនកជុំ នាញវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ ដដលនឹងមានឥទធិពលមលើជមរមើ សរបសុ់ពួកមគ មដាយ

ដផអកមលើអាទិ ភាពននពលកមម និងធនធាននានា។
ជាឧទា

រណុ៍ ទី ភានកុ់ ងារេភិវឌឍនុ៍ ភាគខាងលិចាមដបបរបនពណី ដដលកុំពុងមធវើការជាមួ យកសិដាឋនតូចៗ

ដដលពឹងមលើកុំោង
ុំ កសិករមៅាមតុំ បនុ់ជនបទ អាចបមងកើតដខសចងាវកុ់ផាតុ់ផង
ា ុ់ និងដចកចាយ ម
កសិដាឋនខានតតូចមានលទធភាពទទួ លបានផារសកល។
អាចដកនចនម

ើយដដលេនុ ញ្ញញតឱ្យ

វាអាចនាុំមកនូ វធនធានដដលមិនមានមៅកនុងស្រសុកនិ ងមិន

ើងវ ិញបានមៅកនុងតុំ បនុ់ មនុះ បមងកើនទិននផលននដុំ ណ្តុំដតមួ យមុខ ឬរបមភទដុំ ណ្តុំរបចាុំឆនុំ។ វាអាចនឹងរួម

បញ្ូច លាននូ វកសិដាឋនរបសុ់កសិករខានតតូ ចដដលមៅជុុំ វ ិញជិតៗានឲ្យមៅជារបតិបតាិការដ៏ធុំមួយ
មដើមបីបមងកើនរបសិទធ
ផល ដូ មចនុះវានាុំឲ្យការមរបើបាសុ់កុំោុំងពលកមមកានុ់ ដតតូច និងមានរបសិទធផលកានុ់ ដតខពសុ់ មដាយកាីសងឃឹមថាការផ្ទលសុ់
បាូរទាុំងមនាុះនឹងនាុំឲ្យមានកុំ មនើ នរបាកុ់ចុំណូលកានុ់ដតរបមសើរពី កសិដាឋន។ កិចចខិតខុំរបឹងដរបងទាុំងេសុ់មនុះគួ ររតូវបាន
េនុវតាមរកាមចកេុវ ិស័យដឹកនាុំដដលពិភពឧសាភាវូបនី យកមម គឺ ជាចកេុវ ិស័យដ៏លប
អ ុំ ផុតរបសុ់មយើងចុំ មពាុះេនាគត ដដល
បមងកើតបាននូវមូ លដាឋនមសដឋកិចចមួយមានេនកមរបើរបាសុ់កានុ់ ដតមរចើ ន មិនមានឧបសគាខាងធនធានដដលបមចចកវ ិទាមិន
អាចជុំនុះមលើបានម

ើយ ម

ើយដដលការងាររូបវ ័នារ ឹងមាុំ និងការរសុ់មៅជនបទាមដបបរបនពណី គឺ ជាមរឿងដដលមនុ សស

មិ នគួ ររពួយបារមភ។
ផទុយមៅវ ិញ េនកបមងកើតវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍ ដដលមធវើការកនុងសាថនភាពដូចាននឹងដសវងរកការពរងឹងឯក
រជយភាពរបសុ់ស គមនុ៍ជនបទ និ ងការពារវាពីឥទធិពលខាងមរត។ មគនឹ ងដសវងរកជាបឋមនូ វការបមងកើតរបព័នធមេកូ ូ
សុី

និ ងរបព័នធសងាមដដលបុំ មពញតរមូវការមូ លដាឋនរបសុ់មនុ សស

ម

ើយបនាទបុ់ មកមធវើពាណិជាកមមនូវភាពសមបូរដបប

របសុ់ខួនមដាយរកាបាននូ
ល
វជី វចរមុុះដ៏មរចើ នបុំ ផុត។ ជាជាងការបមងកើតេតិថិជន វបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍លអ ដសវងរកការ
បមងកើនេនកផលិតដដលមានភាពរ ឹងមាុំ និងមជាគជ័ យ ដដលកុំពុងរសុ់មៅមលើដី និ ងមានការយលុ់ដឹងថាជី វ ិតរបសុ់ពួកមគ
មានតនមល ម

ើយថាការងាររបសុ់ពួកមគសថិតកនុងសាថនភាពសមគសា
ម ញនិ ងនថលថូរបុំ
ន ផុត។
ុ

មប្វត្ៃវ
ិ ប្បកមមចមមរុះអចិន្ត្រៃយរ៍ ប្ស់ខផ្ទ
្ាំ ា ល់

បទពិ មសាធនុ៍ វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍របសុ់ខុំុក
្ ុងនាមជាេន
ន
កបមងកើតឧបករណុ៍ និងគរមូវបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍

មួ យមដាយពិ និតយមមើ លការេភិវឌឍធនធានមនុ សសបានចាបុ់ មផាើមរបដ
ថមីមរបៀបដូចជា "េនកផសពវផាយការេភិ វឌឍស

ល ១១ឆនុំមកម

ើយ។ មៅមពលខ្ុំុចាបុ់ មផាើមអាជី ព
គមនុ៍/ េនកផសពវផាយកសិកមម" មានកុ់ ម ើយដដលបាននាុំរគួសារខ្ុំុចូល

មៅកនុងវបបធមុ៌ និ ងបរ ិសាថនថមី ខ្ុំុចាបុ់ មផដើមសួរខលួនឯងនូ វសុំណួរជាមូ លដាឋនមួ យគឺ "មតើ ការេភិ វឌឍសរមាបុ់េី?វ "។

ខ្ុំុមិនមពញចិតន
ា ឹ ងចមមលើយដុំ បូងដដលដផអកមលើបទពិមសាធនុ៍មនាុះមទ។
ខ្ុំុអាចមមើ លមឃើញធមមជាតិជាមរចើន
ដដលាមននិ រនារភាពោុ៉ ងពិ តរបាកដ បុ៉ុដនារតូវបានមគមៅថារបកបមដាយនិ រនារភាព។ ខ្ុំុអាចមមើ លមឃើញថា គុ ណភាព
ជី វ ិតកានុ់ ដតរបមសើរម

ើង ដដលបានសនាមដាយពិភពទុំមនើប ជានិ ចចកាលនាុំចូលកានុ់ ដតមរៅនូ វទុកេមវទនា និងភាពេសុ់

សងឃឹម។ ខ្ុំុអាចមមើ លមឃើញមៅមពលដដលខ្ុំុនិោយពាកយថា "ការេភិ វឌឍ" ខ្ុំុបានពាករណុ៍ពី ទសសនវ ិស័យននរបជា
ពលរដឋអាមមរ ិកដដលមានជី វភាពមធយម ម ើយខ្ុំុអាចមមើ លមឃើញថារមបៀបរសុ់មៅដបបមនុះកុំពុងកុំ មទចរបព័ នមធ េកូ ូសុី
របសុ់ពិភពមោក និ ងធមមជាតិ ដដលាមននិ រនារភាពរបសុ់វា។

ខ្ុំុចាបុ់ មផាើមដសវងរកចមមលើយខុ សាន។ ការអាន និ ងការស្រសាវរជាវរបសុ់ខុំុ្ បាននាុំឱ្យខ្ុំុមៅដលុ់គុំនិតវបបកមម
ចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍។ វបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍បានផាលុ់នូវការគិតាមមមធាបាយថមីមួយេុំពីរមបៀបដដលមនុ សសអាចរសុ់មៅ
កនុងជី វ ិតជាេនកផលិត និ ងជាជី វ ិតសមបូរដបប កនុងមពលដតមួ យជាមួ យការបមងកើតការចិ ញ្ចឹមបី បាចុ់ និ ងការេភិ រកស។ ខ្ុំុ
សមងកតមឃើញថា ជាជាងការដាកុ់ មចញនូវចកេុវ ិស័យដ៏ េសាឋរយ មមមរៀនពី ការបមងកើតវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍ និ ងរទឹ សី ា
វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍មផសងៗមទៀត បានផាលុ់ការដណនាុំជាជុំ ហានៗ សរមាបុ់ វាយតនមលរបព័នធធមមជាតិ មៅជុុំ វ ិញខលួនខ្ុំុ
ម

ើយបាននាុំមកនូវភាពធនុ់ រទាុំ និងភាពសមបូរដបបជារបព័នធមៅកនុងរបព័នធទាុំងមនាុះ។ ការបមងកើតវបបកមមចរមុុះេចិន្នា

យុ៍ បានផាលុ់ឱ្យខ្ុំុនូវមមធាបាយនចនរបឌិតមួ យ មដើមបីរកម

កមមើ លបញ្ញ
ា ធុំ ម

ើយមរៀបចុំ ដផនការ និងមធវើមតសាសាកលបង

ការផ្ទលសុ់បូរជាលុំ
ា
ដាបុ់។

វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍ គឺជាការេភិរកសដ៏ លម
អ ួ យ។ ចុំ មពាុះខ្ុំុ វាក៏ ជាមមធាបាយកនុងការមធវើកិចចការឲ្យអាណ្ត

ចរករបសុ់រពុះជាមាចសុ់ដដរ។ ខ្ុំុពិនិតយមមើ លសសរសាមភរបសុ់វបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍
(ដដលបានមរៀបរបុ់ ខាងមលើកុង
ន
េតថបទមនុះ) ាមរយុៈដកវដភនកខុ សៗាន ម ើយខ្ុំុបានមឃើញដូចខាងមរកាមមនុះ៖ ១) ស្រសឡាញុ់ោុ៉ងសកមមនូវេនកាុំរទ

រូបភាពរបសុ់រពុះ ២) ដថរកាោុ៉ ងខាាបុ់ខួននូ
ា
វេវីដដលបមងកើតមដាយរពុះ និង ៣) រសុ់មៅមដាយេុំ ណរសាទរ និ ងរ ីករយនូវ
ការដចកចាយរបសុ់រពុះ។

បនាទបុ់ពីបានេនុ វតដមាលការណុ៍វបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍មដាយខលួនឯងេសុ់រយុៈមពលជាមរចើនឆនុំ

ខ្ុំុបានឆលង
កាតុ់ វគាសិកាពី ការបមងកើតវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍ មដើមបីបមងកើនជុំ នាញ និ ងទុំនុកចិ តរា បសុ់ខុំុក
្ ុងការមរបើ
ន
របាសុ់ដុំមណើរការ
មរៀបចុំ ចាតុ់ ដចង។ ថានកុ់ មរៀនមានការរបកួតរបដជង និងមានរបមោជនុ៍ ោុ៉ងខាលុំង។ ការផ្ទលសុ់បូរនូ
ា វការយលុ់មឃើញ និង

បទពិ មសាធនុ៍ គឺ មានតនមលោុ៉ងខាលុំង មដាយសារខ្ុំុបានមរៀបចុំ ទសសនទាន ម ើយដដលទសសនទានមនាុះរតូវបានវាយតនមល
មដាយនិ សសិត និ ងសាស្រ្សាាចារយមផសងៗមទៀតជាមរចើននាកុ់ ដូ ចបានមរៀបរបុ់ ខាងមលើ ថានកុ់បមរងៀនវបបកមមចរមុុះេចិ ន្នាយុ៍
រតូវបានផាលុ់ជូនាមរទងុ់ រទាយមផសងៗ។ ដផនកធនធានមានផារភាាបុ់មៅនឹងវគាសិកាដដលបានមរាងទុក។
សរនដ្ឋ
ិ ា រ
វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍
កសិកមម។

គឺ ជាដផនកមួ យននភាពរ ីកចមរមើ នរបសុ់ស

វារតូវបានទទួលយកោុ៉ ងឆបុ់ រ

័សថា

គមនុ៍

ដដលមានលកេណុៈជាមេកូ

ជាវ ិធី សាស្រ្សដ
ា ៏ មានតនមលមួយទាុំងមៅកនុងសាថប័នេងាការមិនដមន

រដាឋភិ បាល និងរដាឋភិ បាលទូ ទាុំងពិ ភពមោក។ វាអាចសរមបខលួនមៅរគបុ់ របព័ នមធ េកូ ូសុី និងវបបធមុ៌ ម ើយផាលុ់នូវ
លទធភាពទទួ លបានឧបករណុ៍ដុំ មណ្តុះស្រសាយបញ្ញ
ា ជាជាងដុំ មណ្តុះដបបស្រសពិចស្រសពិ ល។ វបបកមមចរមុុះេចិន្នាយុ៍រតូវ
បានចាតុ់ទុកថារបព័ នមធ េកូ

ូសុី និ ងរបព័ នធសងាមទាុំងមូ លមួ យ ដដលសរមបសរមួលឱ្យមានការទទួ លខុ សរតូវលអ និង
ផាលុ់ផូវមឆ
ល
ព ុះមៅរកនិរនាភាពពិតរបាកដ មានភាពធនុ់ និ ងភាពសមបូរដបប។

មប្ភពឯកសារគួរអារ៖
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