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ឯក ររប    ក      

 

ការនាំមកនូវតុល្យភាពនិងភាពប្រុងប្រយ័តនចាំព ោះដាំណាំចាំណីសតវពៅតាំរន់ប្តូពកិ 

David S. Price, July 2015 ដោយដោក ដដវតិ រាយស៍ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

បក  ប  យ:   ក    ម    ន 

ដោក ដដវតិ រាយស៍ គឺជា ទីររឹកាខននកររសិ្ថា នជាន់ែពស់ររស់ LEAD Asia ដ ើយដ្វើការទូទាំងទវីរអាសីុ ដោយ
នតល់ជាររឹកាដៅដលើ រញ្ហា មួយចាំនួនខដលរារ់រញ្ចូ លទាំង និរនតរភាពខននកររសិ្ថា ន និងការអភិវឌ្ឍន៍ស គមន៍ 
ការផ្លល ស់រតូរអាកាសធាតុ ការស្ថត ដឡើងវញិនូវដអកូឡូសីុ និងការជួយខកដីខដលសឹករចិរលិ ការពាាលទឹកែូច 
ការរគរ់រគងការដររោះ ការស្ថត រដដើមដកាងកាងដឡើងវញិនិងការអនុវតតន៍ររករដោយនិរនតរភាពកនុងខននកររពលក
សិកមម។ គាត់និងភរយិាររស់គាត់ដ ម្ ោះថា ខែមី ខដលជាសមាជិកននដអសអាយអិលអនតរជាតិ ានដ្វើការជា អនក
ជាំនាញខននកភាស្ថនិងអនករកខររអស់រយោះដពលជាង២៥ឆ្ន ាំដៅកនុងា៉ា ពួ ររដទសឥណ្ឌូ ដនសីុ។ ដោកដដវតីាន
ផ្លល ស់រតូរមកកាន់តួនាទីររស់គាត់រចចុរបននកនុងអាំឡុងដពលដៅសល់ចុងដរកាយននការងារ។ ដោកដដវតិ ទទួលាន 
B.Sc ខននកសតវវទិា និង PDDSc ខននកអភិរកាជិវវទិា។ គាត់រចចុរបននកាំពុងដរៀនយកខននក M.Sc ខននកសតវវទិានិង
ការរគរ់រគងររសិ្ថា ន។  

ែ្ុាំានអានដោយការររ់អារមមណ៍្យា៉ាងពិដសសចាំដ ោះឯកស្ថរររស់សតូអឺតដរានែមីៗដនោះកនុងកាំណ្ត់រាររស់ដអ
កូអាសីុដលែ ២៣ខដលមានចាំណ្ងដជើងថា ការដររើរាស់ចាំណី្សតវដៅតាំរន់រតូពិកសាំរារ់ការដលើកកាំពស់ជីវភាព
រស់ដៅកនុងតាំរន់អាសីុអាដគនយ៍ ដោយការដផ្លត តដៅដលើ សតវចិញ្ច ឹម (ដរាន២០១៥)។ ដោកដរានគឺជាទីររឹកា
ខននកកសិកមមខដលមានរទពិដស្ថ្ន៍លអមាន ក់ខដលភាគដរចើនដ្វើការដៅកនុងររដទសកមពុជា។ ដៅកនងុអតារទដនោះ 
គាត់ានខននាាំដអាយស្ថគ ល់ដមម ែលោះនិងចាំណី្ពីពពួកសខណ្ត កែលោះ ( ចាំណី្សតវគឺជា រកុខជាតិចាំណី្ជាសមីខដលដគដអា
យដល់សតវ) ដ ើយខននាាំដអាយដររើរាស់ពួកវាដអាយានដរចើនដឡើងដោយកសិករខ្នន តតូចកនុងខននកែលោះដៅតាំរន់
អាសីុអាដគនយ៍។ 

ដពលខដលែ្ុាំកាំពុងខតកាន់ខតអាន ខតដរើជាែ្ុាំកាន់ខតមិនងាយស្សួលជាមួយនិងការនននាាំររស់ដោកដរាន ភាគ
ដរចើនននរកុមសររីាងគខដលានខននាាំដៅកនុងអតារទគឺជាពពួកពូជខដល ល្ ន ន រគរដគឯងយា៉ាងខ្នល ាំង ដ ើយែ្ុាំ
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ដជឿថា មិនគួររតូវានខននាាំដៅកនុងតាំរន់ែមីដឡើយដោយគាម នការវាយតនមលដអាយានចាស់ោស់នននល់រ៉ាោះ ល់
ខដលអាចដកើតមាន។ ដៅកនុងការដឆលើយតរដៅកនុងអតារទដនោះ ែ្ុាំនឹងខចករ ាំខលកដោយសដងខរនូវរទពិដស្ថ្ន៍
ររស់ែ្ុាំជាមួយនឹង ពពួករគរដគឯងដនោះ ដោយការនតល់ជាទនសនោះទូដៅននពពួកពូជ ល្ ន នដគខដលរងករជា
រញ្ហា  រងាា ញអវីខដលអនកជាំនាញាននិយាយពីដមម និងពពួកសខណ្ត កខដលនតល់ដោយដោកដរាន ដ ើយនិង
ពាយាមនតល់នូវដគាលការណ៍្ែលោះនិងដសនើរជាដយារល់ែលោះសាំរារ់លទធនលខដលដរគាោះថាន ក់ដៅនែងខ្នងមុែ។ 

ែ្ុាំជាអនកញូសីុខឡនដោយកាំដណ្ើ ត ខដលរ៉ាោះ ល់ដល់ទសនសោះររស់ែ្ុាំចាំដ ោះពូជពពួករុកខជាតិ ល្ ន ដនោះ។ ញូ
សីុខឡនររខ លជាមានរញ្ហា ជាមួយនឹងសររីាងគពពួករុកខជាតិ ល្ ន នមួយចាំនួនជាជាងដាំរន់ដនសងដទៀតដៅ
ដលើខននដីដនោះ។ ជាការមិនលបីលាញ វាមានដគាលរាំណ្ងដដើមបីដ្វើដអាយញូសីុខឡនដអាយដូចជា ររដទសវ ័
យចាំណាស់ (ចរកភពអង់ដគលស) ដ ើយនិងដោោះស្ស្ថយអវីខដលខគានដ ើញថាែវោះទាំងសតវនិងរកុខជាតិជាដរចើន។ 
អនករដងកើតររដទសររស់ែ្ុាំាននាាំមកនូវសតវនិងរកុខជាតិខដលគួរដអាយររ់អារមមណ៍្មួយចាំនួន ពូជកាត ន់ជាដរចើនពី
អាដមរកិខ្នងដជើង អឺរ ៉ារុនិងអាសីុ  ពខពភនាំដរាមែលីនិងខវងពីអឺរា៉ា សីុ   សតវស្សដដៀងស្ថក  ពីអូស្រ្ស្ថត លី ដកាង កពីអាសីុ ជាដដើ
ម។ 

ទនាយរតូវានខននាាំសាំរារ់ការរាញ់និងកាល យជាឧរករណ៍្មួយសាំខ្នន់ចាំដ ោះការសិករចិរលិនិងដររោះដី ដូដចនោះ
ដយើងានខននាាំសតវដស្ថត តររដភទស្ថក  និងសតវស្សដដៀងគាន ខដរ stoats, weasels and ferrets ដដើមបីការ រពួកវា 
(សតវស្ថក មួយររដភទដទៀត ខដលដគដ ើញមានស្សួលជាងរស់ដៅខដលររ់សតវស្ថល រជាចាំណី្ កាំពុងខតនាាំមកនូវ
ការោច់ពូជជាដរចើន) ការខននាាំនូវររដភទសតវខដលករម គឺមិនរតូវានកាំណ្ត់ចាំដ ោះសតវដឡើយ នរព្មមជាតិររស់
អូស្រ្ស្ថត លីគឺាន ខររកាល យយា៉ាងឆ្រ់រ ័សដៅរកទីវាលដមម ខដលពូជសតវមួយចាំនួនដនោះដពលដនោះគឺកាំពុងរគរដ
ណ្ត រ់។ដដើមដឈើផ្លក ដលឿង Gorse រតូវានខននាាំសាំរារ់ការដ្វើជាររងនិង ដដើមផ្លក  Scotch broom សាំរារ់ដ្វើជា
ដរគឿងលមអរ ទាំងពីរដនោះកាំពុងខតវាតទីយា៉ាង ា្ំដៅកនុងទីខដលោាំដាំណាាំមួយមុែដ ើយចាំណាយដពលជាដរចើនទស
វតសដដើមបីរគរ់រគងវា។ ពូជរកុខជាតិជាង ២៥០០០ ររដភទរតុវានខននាាំ ((Duncan & Williams 2002)— ដរើដររៀរ
ដ្ៀរជាមួយពូជដៅររដទសញូសីុខឡន ទាំងមូល ជាង២៥០០ររដភទានកាល យដៅជា្មមជាតិដៅកនុងនរព ជាមួយ
នឹងជាង៣០០ររដភទកាំពុងរតូវានរត់ជាចាំណាត់ថាន ក់ថាជាពូជ ល្ ន នដគ។ 

រទពិដស្ថ្ន៍ររស់ែ្ុាំជាដរចើនដៅកនុងររដទសឥណ្ឌូ ដនសីុ ក៏ានអនុញ្ហា តិដអាយែ្ុាំសដងកតជាដាំរូងខដរនូវ
ការខននាាំពីពូជរកុខជាតិខដល ល្ ន នដគ ពីររដទសដរៅទាំងរកុខជាតិនិងសតវ។ ចាំដណ្ោះដឹងររស់ែ្ុាំគឺ
ខននកដអកូឡូសីុណិ្ង្មមជាតិានដអាយែ្ុាំនូវការយល់ដឹងែលោះៗចាំដ ោះអាករបកិិិរយានិងឥទធិពលររស់វា 
និងដៅដល់លទធនលតនមលនិងគុណ្ររដយាជន៍។  
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ពពួកពូជរកុខជាតិ ល្ ន នដគពីររដទស 

 “ពូជ ល្ ន នដគពីររដទសដនោះកាំពុងខតរកីដុោះោលជាការគាំរាមកាំខ ង ា្ំមួយដល់ការអភិវឌ្ឍ
ន៍ររករដោយនិរនតរភាព វាក៏ានរ៉ាោះ ល់ដល់ការដកើនកាំដៅខននដីនិងការរាំនលិចរាំផ្លល ញដល់
ររព័នធខដលគាាំរទជិវតិខដរ” 

Preston and Williams (2003) 

ពពួកពូជររដទសខដល ល្ ន នដគដនោះ (ជាញឹកញារ់ដគដៅថា IAS ាមខននកអកសរស្ថស្រ្សត) ជាពូជ
ខដលខននាាំមកកនុងតាំរន់ដនោះពីដរៅដរៅពីកាំរតិ្មមាឬ្មមជាតិររស់វា ដរើដទោះជាាមដគាលរាំណ្ងឬ
ដោយខចដនយក៏ដោយ អនកណាខដលដ្វើអាណានិគមន៍មកនដលើដគគឺមិនលអដឡើយ រ៉ាោះ ល់យា៉ាង្ងន់្ង
រ។ពូជដនោះអាចកាល យដៅជាដមម ចនរង សតវចនរងឬភាន ក់ងារចនរង ខដលរ៉ាោះ ល់ដល់ទាំងររដយាជន៍
ររស់មនុសសនិងររព័នធ្មមជាតិ ដ ើយនិងរ៉ាោះ ល់ររព័នធកសិកមម ររព័នធដអកូឡូសីុដដើម ជីវចាំរោុះ
ជីវស្ថស្រ្សត ឬសុែមាលភាពររស់មនុសស ((Perrings et al. 2002, UNEP; CBD). ឧទ រណ៍្ននពូជពី
ររដទសខដល ល្ ន នដគខដលដគស្ថគ ល់ចាស់មានទាំង កុដស ូដៅស រដឋអាដមរកិ ចកសមុរទដៅ
តាំរន់រតូពិក ែយងដសោះរងកង់ដៅរឹង Great Lakes និងសតវរកសីស្ថត លីង starling ដៅអាដមរកិខ្នងដជើង។ 

ពូជខដលានខននាាំគឺសុទធខតមិនខមនសុទធខតអារកក់ទាំងអស់ដឡើយ ាមពិត ភាពសីុវនិលគឺមិនអាចដៅ
ានររសិនដរើគាម នពួកវា ររខ លជា ៩៨% ននររព័នធចាំណី្ររស់ស រដឋអាដមរកិ ខដលមានតនមលដល់
ដៅ ៨០០ដកាដិដុោល ជាដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ានមកពីពពួកខដលដគខននាាំដនោះឯងដូចជា ស្សូវស្ថលី ស្សូវដ ត
និងសតវចិញ្ច ឹមជាដរចើនដទៀត ((Pimentel et al. 2001:1, Pimentel et al. 2005:273). ពូជ្មមជាតិជា
ដរចើន (ការនលិតខដលមាននិរនតរភាពខដលរដងកើតមកពីមិនខមនធាតុដដើម ដោយគាម នការសរមរសរមួល
ពីមនុសស) មិនានកាល យដៅជាពូជ ល្ ន នដគដទ (Rejmanek 2000:497), ដ ើយដទោះរីជាពូជខដល

ល្ ន នែលោះដនោះក៏នតល់នលររដយាជន៍ណាស់ខដរ។ ខតដទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយក៏ មួយចាំណួ្ន ា្ំ
ដទៀត កាល យដៅជាពូជខដលរ៉ាោះ ល់ខមនខទន។ ដៅអឺរ ៉ារុ ១១% ននពូជជាង ១០០០០ ខដលជារកុខជាតិ
មិនខមនដដើម រតវុានដគទទួលស្ថគ ល់ជាដរចើនថាានរ៉ាោះ ល់ដអកូឡូសីុខដលអាចវាស់ខវងាន (Vilà et 
al. 2010). 

 

ការ ល្ ន នររស់ពូជពីររដទសរតូវានទទួលស្ថគ ល់ថាជាចាំណុ្ចសាំខ្នន់មួយដ ើយវាានស្ថយ
ភាយនាាំដអាយមានការផ្លល ស់រតូរររសិ្ថា នទូទាំងសកលដោក ((McNeely et al. 2001; Simberloff et al. 
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2013)ារាងទី១។ ការវាយតនមលររព័នធដអកូឡូសីុស សវតស (2005:96-99) ានដ្វើរញ្ជ ីរពូជ ល្ ន ន
ដគថាជាអនកខដលនាាំដអាយមានការាត់រង់ជីវចាំរោុះកាំពូលទាំង៥។ ដៅស រដឋអាដមរកិ ៤២% ននការ
ទទួលស្ថគ ល់ជានលូវការថាពូជមួយចាំនួនានរតវូគាំរាមកាំខ ង ដ ើយនិងដ្វើដអាយមានដរគាោះដោយស្ថរ
ខតពូជពីររដទសខដល ល្ ន នដគ (Pimentel et al. 2005)ជាចាំរង។ ឯកស្ថរដសទើរខត៧០០ពីសតវរតវុ
ាននុតពូជ ជាង២០%គឺរណាត លមកពីពូជខដល ល្ ន ដគឯង(Clavero & García-Berthou 2005). 
៥៦ កនុងចាំដណាម ពូជ ល្ ន នដគចាំនួន១០០ ខដល្ងន់្ងររាំនុតគឺរតូវានរកដ ើញដៅតាំរន់រតូពិក 
(ISSG 2007), ដ ើយដៅតាំរន់អាសីុគឺជាតាំរន់សាំខ្នន់ ដោកដសទ វិន ដអដលៀតដៅ្ងនម៉ា ដ្វើការដៅ
អងគភាពស្ស្ថវរជាវការស្ថត ដឡើងវញិពីនរពដឈើ (FORRU) ាននិយាយថា ឧរសគគ ា្ំជាងដគមួយចាំដ ោះ
ការស្ថត ដឡើងវញិនូវដអកូឡូសីុនរពដឈើតាំរន់រតពិូកគឺពូជរកុខជាតិខដល ល្ ន នដគដនោះឯងខដលវាាន
យកឈនោះកូនរកុខជាតិដដើមដ ើយខដលវារងករជាំរញុដអាយមានដភលើងដឆោះនរព (ទសសនោះផ្លទ ល់ែលួន)។ 

តនមលខននកដសដឋកិចចសងគមននពូជ ល្ ន កដគដនោះរតវូានវាស់ខវងដោយការគាម នការងារដ្វើ រាំផ្លល ញ សាំ
ភារោះ ររកិាខ រ ាត់រង់ថាមពល កងវោះខ្នតទឹកនឹងអាហារ ភាពសឹករចិរលិននររសិ្ថា ន ាត់រង់ជីវចាំរោុះ អា
រាដកើនដឡើងនិងភាពស្សចួស្ស្ថវននដរគាោះម នតរាយ្មមជាតិ មុែសញ្ាថាដរគាោះ្មមជាតិ និងការ
ាត់រង់អាយុជីវតិត។ វាមានការពិាកជាខ្នល ាំងកនុងការរត់ាាំងរត់ខចងដអាយដសមើខននកែវកិារចាំដ ោះនល
រ៉ាោះ ល់ដនោះ។ ដទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយ ភីខមនខែលនិងស ការ ី(២០០០) ានា៉ានស្ថម នថា ការ

ល្ ន នររស់ពូជពីររដទសមានតនមលជាង ១០០ដកាដិដុោល ជាដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ដ ើយជាង ៣១៥ដកាដិ
ដុោល ទូទាំងសកលដោកកនុងមួយឆ្ន ាំៗ ((Bright 1999). ដទោះរីជាពូជខតមួយមុែក៏អាចទទួលែុសរតវូ
ចាំដ ោះការខ្នតរង់រាក់រារ់ោនដុោល ខដរ។ ែយងដា៉ាមមាសររស់អាដមរកិឡាទីន Pomacea 
canaliculataរតូវានយកដៅកនុងររដទស វីលីពីនដៅឆ្ន ាំ ១៩៨០ ដដើមបនីតល់ជា្នធានអាហារខដល
មានររដូតអីុនែពស់ ដ ើយក៏ានដ្វើដអាយមានការខ្នតរង់ជារនតរនាទ រ់ដល់នលស្សូវដល់ដៅ ១ដកាដិ
ដុោល ជាដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ (Naylor 1996). តាំរន់វាល់ដីរារ់ររស់ររដទសចិនសពវនែងដនោះមានពូជ ល្ ន ន
ដគយា៉ាងដហាចណាស់ក៏ ៤០០ររដភទខដរ ខដលមានតនមលខ្នតរង់ដល់ដៅ14.5 ដកាដិដុោល ាមការា៉ា ន់
ស្ថម នជាដរៀងរាល់ឆ្ន ាំ (Agoramoorthy & Hsu 2007). 

កាំរតិ ា្ំែលោះ នលរ៉ាោះ ល់ខដលខវងឆ្ង យជាងគឺមិនអាចរតូវានការ រានដឡើយ ដូចជានលរ៉ាោះ ល់
ដរចើនខននកដោយការនាាំយករកុខជាតិខដលជួយដអាយមានជាតិអាស ូត ដៅដលើដាំដណ្ើ រការររព័នធដអកូឡូ
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សីុ  (Vitousek et al. 1987). ររព័នធដអគូឡូសីុររខ លជារតូវានដគរញ្ហជ ក់ថាដៅខ្នងដរកាមនិងដៅ
ដលើដីដោយការខននាាំនូវរកុខជាតិខដលអាចផ្លល ស់ខរររររចនាសមព័នធររព័នធដអកូឡូសីុនិងមុែងារររស់វា 
ជាពិដសសាមរយោះការមានជាលកខណ្ោះស គមន៍និងផ្លល ស់រតូរវដតអាហារររូតាមភ (Simberloff et al. 
2013). គីមីពីដី វារវីទិា និងរររដភលើង ក៏អាចរតុវានផ្លល ស់រតូរខដរ (Cronk & Fuller 1995). ការសិករ ិ
ចរលឹ អាចផ្លល ស់រតូរាន និងរចនាសមព័នធររូស្ថស្រ្សត (ដូចជា ននូកែាច់) ក៏អាចរតវូានរខនាម (Simberloff 
2011). នលរ៉ាោះ ល់ជារមួគឺការអន់ែយរចិរលិននដីជាទូដៅ ខដលជាអនកនាាំដអាយមានភាពរកីរកីដ៏ ា្ំ
មួយ (Kaimowitz & Sheil 2007). 

នលលាំាកននការ ល្ ន នដនោះអាចនឹងចាំណាយដពលជាដរចើនឆ្ន ាំឬទសវតសកនុងការកាំណ្ត់វា ដ ើយ
ពូជ ល្ ន នដនោះខដរ នឹងមិនរោយាត់ដឡើយរ ូតដល់រារ់ឆ្ន ាំរនាទ រ់ពីមានការ្មមជាតិរបនីយកមម  
(Essl et al. 2011). ដៅរដឋ វលរោី ដមទសដររសីុលដៅខតមានកាំ ិតដល់ដៅមួយសតវតស ខតរនាទ រ់មកវា
ក៏ានពរងីកយា៉ាងដលឿនទូទាំងតាំរន់ ា្ំៗ  (Crooks 2011). រកុខជាតិខដលមានរញ្ហា មួយចាំនួនខដលដគ
យកមកដល់អឺរ ៉ារុានចាំណាយដពលចដនាល ោះពី១៥០ដៅ៤០០ឆ្ន ាំដទើរ្នដល់ភាពដ រដពញររស់វានន
ការពរងីកែលួន (Gassó et al. 2010), ការខដលដអាយតនមលទរននវសិ្ថលភាពររស់វាខដលមនុសសមិន
ានដឹងពីនលលាំាកររស់វាចាំដ ោះពូជទាំងអស់ដនោះ។ 

 

រញ្ហា ខដល ល្ ន នដនោះគឺមានភាព ា្ំដ្ងណាស់ ដ ើយជាសកលដោលដទៀតនង ខដលដយើងរខងវវា
ាមលទធនលខដលអាចដ្វើដៅាន (ដោយគាម នការអនតរាគមន៍) ។ ការដ្វើដអាយមានជាតិខ សនខតមួយ
គឺជាដាំដណ្ើ រការមួយខដលស គមន៍ដអកុឡុសីុនិងររព័នធដអកូឡូសីុានកាល យដៅជា រគរដណ្ត រ់
កាន់ខតខ្នល ាំងដឡើងដោយចាំនួនខដលរកីរាលោលតួចមួយ ពូជខដលសុ្ថាំដៅនឹងមនុសស (ការា៉ា ន់ររមាណ្
ពីររព័នធដអកូឡូសីុស សវតស ២០០៥ ៧៩) ការដ្វើដអាយដៅជាខ សនខតមួយានពិពណ៍្នាពីវ ិ្ ីខដល
ពូជ ល្ ន នដនោះនិងការខននាាំដនោះកាំពុងខររកាល យររព័នធដអកូឡូសីុដៅជាសមញ្ាដឡើង សភាពនលិត
តិចជាង និងចាំរោុះស គមន៍ដដើមបដី្វើដអាយដៅជាសមញ្ាមួយជាមួយនឹងចាំនួនដ៏ដរចើនននពូជដនោះ។ លទធ
នលចុងដរកាយគឺជាររព័នធដអកូឡូសីុមិន្មមាខដលាននតល់ដអាយនូវចាំនួនតិចជាងននទាំនិញនិងដសវា
កមមខដលមនុសសរតវុការដដើមបីរស់ដៅ។ ឥឡូវដនោះវាកាំពុងខតដកើតដឡើងយា៉ាងឆ្រ់រ ័សដៅរគរ់ទីកខនលង
ដៅដលើខននដី។ 
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ារាងទី១ សកមមភាពជារមួទូដៅ និងនលរ៉ាោះ ល់ននពូជ ល្ ន នដគ (រនាទ រ់ពី Bradshaw et al. 
2009) 

សកមមភាពររស់ពូជ ល្ ន នដគ នលរ៉ាោះ ល់ននពូជ ល្ ន នដគ 

រណាត លដអាយមានការោច់ពូជននជីវដដើម គាំរាមកាំខ ងដល់ជីវចាំរោុះ 
ផ្លល ស់រតុរររសិ្ថា ននរអូទិក ផ្លល ស់រតូរដល់រចនាសមព័នធដី វដតអាហារររូតាមភ វាររី ិ

ទា និងររព័នធដភលើង 
ដ្វើដអាយដអកូឡុសីុដៅជាសមញ្ា គាំរាមកាំខ ងដល់ការនតល់ដអាយនូវររព័នធដអកូ

ឡូសីុសាំខ្នន់និងដសវាកមម 
កាល យដៅជាដមម ចនរងដល់កសិកមមម រដងកើនការររកួតររខជងជាមួយដាំណាាំ ដីសឹករ ិ

ចរលិ 
រ៉ាោះ ល់ដល់មនុសសនិងដាំណាាំ នាាំដអាយមានការចាំលងពីជាំងឺដល់មនសុសនិ

ងដាំណាាំ 
 

 “ការជារ់ ក់ព័នធនឹងនលរ៉ាោះ ល់ជាអវជិជមាន និងខវងឆ្ង យររស់ពូជ ល្ ន នដសនើរជាដយារល់ថា
ពូជខដលដគានខននាាំដនោះទមទរដអាយមានការររងុររយ័តនែពស់ណាស់“ 

(Simberloff et al. 2013) 

ដតើអវីខដលដ្វើដអាយពូជពិដសសដនោះមានទាំដនារដៅដលើភាព ល្ ន នដគ? ពូជ ល្ ន នដគមានចរកិ
លកខណ្ោះឬទាំដនារខដលដ្វើដអាយពួកវាមានការររកួតររខជងែពស់ណាស់ ដៅដលើពូជ្មមជាតិខដលមាន
ស្ស្ថរ់ ឬមានសមតាភាពដកើនដឡើងខដលវាដ្វើអាណានិគមន៍ និងជាពូជរ ាំខ្ននដគ។ ទាំដនារដនោះរមួមាន
ទាំងលទធភាពននការនលិតដឡើងវញិ លូតោស់ និងរកីរាលោលយ់ាងដលឿន ល្ ន កដគររកួត
ររខជងសាំរារ់ទទួលាន្នធានដូចជាទឹក អាហារររូតាមភ និងទីកខនលង ដ ើយកងវោះខ្នតនូវសរតូវជា្មម
ជាតិដៅកនុងររសិ្ថា នែមីររស់វា។ ពូជដនោះជាញឹកញា៉ារ់ជាពូជរតួសរាយនលូវ និងទាំដនារដៅជាទូដៅ
រគរ់រគងចាំដ ោះតរមវូការ។ 

ការភាជ រ់ទាំនាក់ទាំនងជាមួយដាំណាាំចាំណី្អាហារសតវ 
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ដគាលរាំណ្ងននការរដងកើតរកុខជាតិចាំណី្សតវែមីដនោះគឺជាការដ្វើដអាយមាននិរនតរភាពកសិកមម ពូជ
ល្ ន នគឺជាររនាាំងដ៏ខ្នល ាំងចាំដ ោះដគាលដៅដនោះដោយស្ថរខតវារដងកើននូវតនមលខននកដសដឋកិចនិងររសិ្ថា ន 

ចាំដ ោះការនលិតចាំណី្ ((Driscoll & Catford 2014). ការែិតែាំររឹងខររងដ៏ ា្ំគឺរតូវានដ្វើដៅដលើពូជ
ដនសងែមីដទៀត ខដលនិងជួយសរមរសរមួលដល់ដគាលដៅ ខតអនកជាំនាញខ្នងកសិកមម និងអនកដ្វើការ
ាមភូមិានយកមកគិតតិចតួច និងមានលុយតិចតួច ដដើមបីកាំណ្ត់ ហានិភ័យននការ ល្ ន ន
(Driscoll et al. 2014).ការា៉ា ន់ររមាណ្ដលើហានិភ័យររសិ្ថា នគឺករមរតូវានដ្វើដឡើងណាស់ ដោយ
ដរ ោះស រគាសឬអងគការខដលដ្វើការមិនមានចារ់ឬលុយកាក់ខដលទទួលែុសរតូវចាំដ ោះតនមលដនោះដទ
ដៅដពលខដលរកុខជាតិទាំងដនោះកាល យដៅជារនទុកដ៏ ា្ំ (Driscoll et al. 2014). 

 

ការស្ស្ថវរជាវជាដរចើនខដលដ្វើដឡើងដៅដលើហានិភ័យរកុខជាតិ ល្ ន នគឺអនុវតតន៍ដោយស គមន៍
វទិាស្ថស្រ្សតអភិរកស។ ការរកដ ើញគឺគួដអាយភ្ាក់ដនអើល ដាំណាាំចាំណី្សតវែមីានរងាា ញទាំដនារដ៏ខ្នល ាំងថា
និងកាល យដៅជា ល្ ន នក៏្ងន់្ងរ។ ជាង៩០%ននពូជចាំណី្សតវែមីខដលរដងកើតដឡើងដោយករកមុ  ុន
រកសីុកសិកមមកាល យដៅជាដមម វាទទិ (Driscoll & Catford 2014). ចរកិលកខណ្ោះខដលដគានដរជើសដរ ើស
សាំរារ់ការលូតោស់ ដលឿន ការនលិតខដលមានររសិទធិភាព និងការរាំខរក ដ ើយវា្ន់នឹងលកខ័ណ្ឌ រ
រសិ្ថា នដ៏ ា្ំទូោយ គឺជាទាំដនារមួយខដលដ្វើដអាយរកុខជាតិខររដនោះ ល្ ន នដគ  (ibid). ដាំដណ្ើ រការនន
ការរងាក ត់ពូជ ដ ើយនិង ការរងាក ត់ពូជដរចើន (រដរៀរខដលដយើងទទួលានស្សូវស្ថលី) រដងកើនសររីាងគ
ជាតិខ សនចាំរោុះនិងពរងឹងសមតាភាពវាដអាយរកីលូតោស់ដឡើងទូទាំងលកខែ័ណ្ឌ ដ៏ ា្ំទូលាំទូោយ
(Driscoll et al. 2014).ពូជដាំណាាំែមីអាចនឹងរតវុានឆលងកាត់ពូជជាមួយនឹងពូជដមម ចនរងខដលមាន
ស្ស្ថរ់ មានទាំដនាជាមួយនឹងពូជ ល្ ន នដគ ការ ល្ ន នជាញឹកញា៉ារ់ដគទទួលស្ថគ ល់ថាជាទាំដនារ
ខដលមានស្ថរោះសាំខ្នន់ចាំដ ោះដាំណាាំចាំណី្សតវខដលមានដជាគជ័យ ពួកវាអាចនឹងរស់រានមានជីវតិ
ដ ើយនិងអាចរកីរាលោលដោយគាម នជាំនួយ (Miller et al. 1997). 

ការរតតួពិនិតុយដឡើងវញិចាំដ ោះដាំណាាំចាំណី្សតវខដលខននាាំដោយដោកដរាន 

មាន្នធានាមអនឡាញជាដរចើនខដលនតល់ព័ត៌មានសតីពីពូជដនសងៗខដលដគស្ថគ ល់ឬសងស័យថានឹង
ល្ ន នដគដៅកនុងររដទសដនសងៗ យា៉ាងដហាចណាស់មានខននកមួយានកាំរតិរកុខជាតិសាំរារ់ហានិ
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ភ័យ តិចជាង ១ ដសមើនឹង ហានិភ័យតិច នាាំចូលដោយមិនគិតនែល ា្ំជាង ា្ំជាង៦ដសមើនឹងហានិភ័យែពស់ 
មិនទទួលយក រវាង ១និង៦ ដសមើរនឹង ទមទរដអាយមានការវាយតនមលរខនាមដទៀត ដាំដណ្ើ រការដោយ
ររងុររយ័តន។  

Global Invasive Species Database (GISD) http://www.issg.org/database/welcome/ ទិននន័យពូជ
ល្ ន នជាសកលដោក 

Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER) http://www.hear.org/pier/index.html ររព័នធដអកូឡូសីុដៅដកាោះ
តាំរន់រតូពិកសាិតដៅកនុងហានិភ័យ 

CABI Invasive Species Compendium (CABI) http://www.cabi.org/isc/ ការចងជារកុមននពូជខដល
ល្ ន នដគ 

IUCN Species Survival Commission Invasive Species Specialist Group http://www.issg.org/ ដរសកកមមរស់
រានររស់ពូជ ជាំនាញពូជ ល្ ន នដគ  

Island Biodiversity and Invasive Species http://ibis.fos.auckland.ac.nz/ ជីវចាំរោុះដលើដកាោះនិងពូជ ល្ ន ន
ដគ 

ដមម ចាំណី្សតវដៅតាំរន់រតពិូក  http://www.tropicalforages.info/index.htm ក៏ានដ្វើរញ្ជ ីរននទាំដនារ
ពូជខដលអាច ល្ ន នដគខដរ ខ្នងដរកាមដនោះគឺជាដសចកតីខែលងការណ៍្សដងខរទក់ទងនឹងភាព

ល្ ន ន ឬសកាត នុពលននការ ល្ ន ន ររស់ពូជខដលកត់ទុកដៅកនុងអតារទររស់ដោកដរាន។ 
ខដលវតិតិករស្ថស្រ្សតមានភាពែុសគាន ឬភាពភាន់រចឡាំខដលែ្ុាំានររយិាយដៅដលើររព័នធព័ត៌មានវតិតិក
រស្ថស្រ្សត (http://www.itis.gov/ ) ជាអាំណាចមួយ។ 

Megathyrsus maximus (syn. Urochloa maxima, Panicum maximum): Guinea Grass ស្មៅ ស្ៅប្រស្េសគីស្េ 

GISD ានកាល យដៅជាដររវា៉ាឡង់ដៅររដទសស្ថម៉ាូអានិងតុងដហាគ ...  ពូជខដលរងករជារញ្ហា  ដៅហាក ាំនិង
ហានវ ៉ា...  អាចរដងកើតដអាយមានជាំ ររងឹមាាំរកាស់និងជាំនួសពូជនរពសុទធ...  ការរដងកើតជាំ រដនោះកនុងកខនលង
ខដលទាំដនរនិងរ ាំខ្ននដគអាចគារសងកត់ឬជាំនួសរកុខជាតិដដើមសុទធដៅដលើដីខដលមានជីជាតិ ... ្ន់នឹង
ភាពសងួតមានន័យថាវានិងរដងកើតដអាយមានមា៉ាសដ៏ដរគាោះថាន ក់មួយននសាំភារោះរកុខជាតិដូដចនោះដៅដពល

http://www.issg.org/database/welcome/
http://www.hear.org/pier/index.html
http://www.cabi.org/isc/
http://www.issg.org/
http://ibis.fos.auckland.ac.nz/
http://www.tropicalforages.info/index.htm
http://www.itis.gov/
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ខដលមានដភលើងដឆោះ ... កុមពវានឹងរងឹមាាំជាងដ ើយពូជសុទធខដលមិន្ន់នឹងដភលើងនិងរតូវដឆអស់...  អាចរស់
នឹងដភលើងានដូដចនោះអាចរគរ់រគងដីានរនាទ រ់ពីដភលើងដឆោះ...  អាច្ន់នឹងទឹកខដលមានជាតិនររជាងនិង
ដរជៀតដរជកជាមួយនឹងលាំ ូរររស់សទឹងដោយស្ថរខតវាមានភាព ល្ ន នដ៏ខ្នល ាំងខ្នល ។ 

PIER:  

ដអាយពូជដនោះដលែ៦ មានន័យថា ហានិភ័យែពស់ណាស់ មិនទទួលយកាន ជាដមម ចនរង្ងន់្ងរ ដៅ
តាំរន់រតូពិកនិងអនុតាំរន់រតូពិក ដ ើយដីទាំដនរ ជាទូដៅដៅដលើដីនរពទាំដនរ ដីទុកដរលអត់ររដយាជន៍ 
និងាមចិដញ្ច ើមនលុវ ដៅកនុងដីទាំនារខដលមានជាតិសាំដណ្ើ ម លូតោស់ដៅជាែពស់ រកាស់ ជាំនួសដអាយ
រកុខជាតិដដើម ្ន់នឹងដភលើង និងភាពសងួត។ ដៅហានវ ៉ា ជា្មមជាតិនិងជាទូដៅ ០ដៅ ៨៥០ម ដៅ វីជី វាល
ដមម អាំដៅ ាមដងនលុវ និងមាដតើសទឹង ដៅររដទសអូស្រ្ស្ថត លី ការរដងកើតានជាជាំ រដ៏រកាស់ ខដលអាច
នឹងមិនមានពូជរកុខជាតិដដើម ជាពិដសសដមម ខដលដចញផ្លក មុនដគ ដៅញូ កាដឡដូដនៀ ឥឡូវដនោះមានការ
រកីដុោះោលជាខ្នល ាំង។ 

CABI: “អនក ល្ ន នខដលទទួលានដជាគជ័យដរចើនដៅតាំរន់រតពិូកនិងតាំរន់សីតុណ្ា ភាពដៅត ជា
ចាំណី្សតវ ជាអាចរកីរាលោលពីរគារ់ពូជ វាមានការររកួតររខជងែពស់ណាស់ជាមួយរកុខជាតិដដើម 
ដ ើយដោយដរ ោះវាមានភាព្ន់នឹងដភលើងែពស់ វាអាចរាលោលលុតោស់យា៉ាងដលឿនដៅដល់ចដនាល ោះ
ខដលដៅទាំដនរដៅកនុង្មមជាតិរនាទ រ់ពីដភលើងដឆោះ។” 

 

TF: “អនកខដលដ្វើអាណានិគមន៍ដលើដគដៅតាំរន់ខដលមិនមានដមម  ជាពិដសសកខនលងខដលរដងកើតដអាយ
មានការរ ាំខ្ននដល់ដីានដកើតមានដឡើង រកីរាលោលាមមាត់ទឹក និងាមដងនលូវខដលគាម នដមម  ដ ើយ
រតូវានចុោះរញ្ជ ឹរជាដមម ចនរងដៅកនុងររដទសជាដរចើន  ដមម ភាគដរចើនដៅកនុងចាំការអាំដៅ ដោយស្ថរខត
វាមានលទធភាពអាចដុោះលូតោស់ានដរកាមមលរ់ដឈើ ...” 

Brachiaria species hybrid (cv. Mulato II; Cayman)ពូជកូនកាត់ 

 

ជារ់ទក់ទងជិតសនិតជាមួយនឹងពូជខ្នងដលើខដរ ែ្ុាំអាចរកព័ត៌មានននការ ល្ ន នដនោះាន ដទោះជា
យា៉ាងណាក៏ដោយ ពីខននក TF  ដូចជាស្សដដៀងគាន  ដៅនឹង B. brizantha [a ដូចគាន នឹង of Urochloa 
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brizantha], មានសកាត នុពលកនុងការដ្វើអាណានិគមន៍ដលើតាំរន់ខដលរ ាំខ្ននដល់នរព PIER ានដអាយកាំ
រតិដនោះចាំនួនដលែ៤ ទមទរដអាយមានការវាយតនមលរខនាមដទៀត។ 

Paspalum atratum 

យា៉ាងដហាចណាស់មានពូជដនោះចាំនួន៣ ខដលមាននលរ៉ាោះ ល់្ងន់្ងរថាជាពូជ ល្ ន នដគ ដ ើយ
រតូវានចុោះរញ្ជ ីរថាជាដមម ចនរង ខដលមានជាតិពុល។ វាហាក់ដូចជាមានការភាន់រចឡាំខ្នងខននកវតិតិក
រវទិា ល្ ន នរវាងពូជដនោះនិង P. plicatulum, ជាពូជខដលមានការ ល្ ន នមានកាំរតិទរ យា៉ាង
ដហាចណាស់ដៅកាដឡដូដនៀែមីនិងដៅគុយា ពូជមួយដទៀត P. paspaloides ឬដមម ចាំណ្ង គឺជាដមម
ខដល ល្ ន នដគដៅអឺរ ៉ារុ (DAISIE 2009). សូមដ្វើការររងុររយ័តន។ ដមម វទីិវ ឺVetiver grass 
(Chrysopogon zizanioides), ជាដមម ខដលមិន ល្ ន នដគានពីឥណាឌ  គួររតវូានពិររណាថាជាជាំ
ដរ ើសដ៏លអមួយដៅដលើដី ខដលមានភាពដសទរលិនិងមានកាំរតិររកួតររខជងតិចជាមួយពូជ្មមជាតិ ទាំង
ពីរដនោះសុទធខតមានគុណ្សមបតិតិខ្នងចាំណី្សតវ ដ ើយនិងភាពមានគាំណ្ត់ (មានខតដដើមែចីដទខដលអាច
ដររើរាស់ាន) ខតដមម វទីិវ ឺមានលកខណ្ោះសមបតតិចរខនាមដរចើនជាង ខដលដ្វើដអាយវា មានររដយាជន៍
សាំរារ់ការដោោះស្ស្ថយដល់រញ្ហា កសិកមមនិងនិរនតរភាពមួយចាំនួន ា្ំ។ 

Pennisetum purpureum: Elephant Grass, or Napier Grass ដមម ដាំរឬីដមម ដនដភៀ 

ពូជដនោះរត់ទុកជាដមម ល្ ន នដគ ដៅកនុងររដទសជាដរចើន ខដលមិនគួរតូវាននសពវនាយដឡើយ វា
នឹងកាល យដៅជាដមម មានរញ្ហា ្ងន់្ងរខដលតាំរន់អាសីុអាដគនយ៍និងរតូវដោោះស្ស្ថយកនុងរយោះដពល៣០ឆ្ន ាំ
ដទៀត PIER ាននតល់នូវកាំរតិមួយខដលែពស់ខមនខទនសាំរារ់ការ ល្ ន ននិងហានិភ័យ។ 

PIER: “ជារញ្ហា ខដល ា្ំជាងដគដៅដកាោះកាឡាា៉ា កូស ជាដមម ល្ ន នដគរាំនុតមួយដៅា៉ា ពូញូគីដន ជា
ររធានរទចាំដ ោះកមមវ ិ្ ីកាំរត់ដៅមា៉ាងកាយា៉ា  ការោាំពូជដនោះរតូវានហាមឃាត់ដៅមា៉ាយា៉ា មី ដដតដខ្ន
ន្ី  វលរោី ស រដឋអាដមរកិ មិនអាចទរ់ទល់នឹងគុណ្តនមលររស់វាានជាដមម ចាំណី្សតវ ដមម ដាំរដីនោះ
ានកាល យជាដមម ចនរងដ៏អារកក់មួយដៅតាំរន់រតពិូកដោយស្ថរខតវាពិាកកនុងការរគរ់រគងវា កនុងដី
ដាំណាាំនិងដីទាំដនរ។” 
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CABI: ... . “P. purpureum រតូវានរត់ទុកថាជាដមម ខដល ល្ ន នដគរាំនុតមួយកនុងចាំដណាមដមម
ដនទដទៀត ដៅកនុងពិភពដោករារ់ទាំងការរគរ់រគងដគជាសកលខដលវារតូវានកត់រញ្ជ ីរថាជាដមម
ចនរងខដលរ៉ាោះ ល់ដល់កសិកមមនិងររសិ្ថា នក៏ដូចជាពូជខដល ល្ ន ននងខដរ ជាដមម ល្ ន នដគ
ខដលលូតោស់យា៉ាងដលឿន ដ្វើអាណានីគមន៍តាំរន់ែមីៗដ ើយរដងកើតានជាកុមពរកាស់ែមឹក។ ដពលវា
រងករជាកុមពដ ើយ វាអាចខកខរររទង់រទយននតួនាទីដអកូឡូសីុដោយការការផ្លល ស់រតូរដភលើង វដតវារវីទិា ដី
ណាមិចជិវររូ វដតអាហារររូតាមភ និងសមាសភាពស គមន៍ ការខដលវាសរមរែលួនានលអជាមួយនឹង
ភាពរាាំងសងួត និងអាចរគរ់រគងដៅដលើដមម ខដលទរ់នឹងដភលើងាន ដូដចនោះវាមានសមតាភាពនឹងដុោះឬស
យា៉ាងងាយពីឬសដៅសល់រនាទ រ់ពីការរ ាំខ្នន ជាលទធនល វាអាចររកួតដគានដ ើយអាចយកឈនោះដៅ
ដលើរកុខជាតិ្មមជាតិដដើមជាដរចើន។” 

ដៅកនុងអតារទររស់ដោកដរាន កាំណ្ត់រាររស់អនកនិពនធានដលើកដឡើងពីការរងាក ត់ ែ្ុាំសូមខននាាំ
យា៉ាងមុតមាាំថា ដអគូគួខតដ្វើការវាយតនមលដអាយានលអិតលអន់ចាំដ ោះការ ល្ ន នររស់វានិងការ
រគរ់រគងមុននឹងសាំដរចថាដចញនាយវា (កាំណ្ត់រាររស់អនកនិពនធ អនករដងកើតធានាថា វាមិនមាន ការ
ឆលងកាត់រងាក ត់ខននកជីអិមអូដទ) នងខដរដនាោះទាំងពូជដនោះឬរគួស្ថរររស់វាយា៉ាងជិតសនិត (P. setaceum) 
គឺកាំពុងរតវូាននសពវនាយដៅកនុងររដទសនែនិង វីលីពីន (ដ ើយររខ លជាដៅខននកដនសងដទៀតនន
តាំរន់អាសីុខដរ) ដរើដទោះរីជាភាគដរចើនយកដ្វើជាដរគឿងលាំអរក៏ដោយ វាជាការរខនាមដ៏លអមួយដៅកនុងចាំ
ការខដលមានែម ដៅកនុងតាំរន់ែលោះ វារតុវាននសពវនាយសាិតដរកាម ដ ម្ ោះខដលមិនសមាមររដភទវា គឺ 
វ ិ្ ីវពឺណ៌្ស្ថវ យ 

Stylosanthes guianensis: Common Stylo ស្មៅ ស្តា យឡូ 

ដមម ដនោះមានការ ល្ ន នដគខ្នល ាំងដសទើររគរ់ទីកខនលង ខដលដគយកវាមកោាំ PIER ានដអាយវាថាជា
ដមម ល្ ន នដគែពស់ដ ើយមានហានិភ័យកាំរតិែពស់ ដ ើយនតល់អនុស្ថសតន៍ដអាយររនដរលការ
យកវាចូលមក។ដៅអូស្រ្ស្ថត លី ស្ថត យឡូជាទូដៅ គឺជាដមម ចនរងដៅដលើដីនរព ដីដមម  ដីលិចទឹក មាត់
សទឹង ដងនលូវ តាំរន់ខដលមាននរព តាំរន់ទាំដនរ និងដាំណាាំ កនុងតាំរន់រតូពិកនិងអនុតាំរន់រតពិូក។ រកុខជាតិ
ដនោះរតូវានរត់ទុកថាជាពូជ ល្ ន នដគដ ើយជាដមម ខដលរ៉ាោះ ល់ដល់ររសិ្ថា នដៅនតវា៉ាន់ (Shan-
Hua Wu et al. 2003), ដកាោះា៉ា សីុ វិក (PIER) និងហានវ ៉ា (Chakraborty 2004). ពូជស្ថត យឡូែលោះ ជា
ពិដសសពូជ S. guianensis, ានរងករដអាយមានការគាំរាមកាំខ ងដល់ការអភិរកសដោយស្ថរខតវាខ្នល ាំង
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ខ្នល ដពក ដ ើយវាងាយនឹងរាំ នដលើដគដៅវាលដមម ខ្នងដរៅដៅអូស្រ្ស្ថត លី  (Maass & Sawkins 2004). 
Stylosanthe អាចរគរាាំងដមម ្មមា រណាត លដអាយមាននលរ៉ាោះ ល់រយោះដពលយូរដូចជា ការដកើត
ដឡើងនូវដីខដលមានជាតិអាសីុត ការែយចុោះនូវជីវចាំរោុះដ ើយរដងកើនហានិភ័យននការសឹករចិរលិដី  
(Jones et al. 1997). នលរ៉ាោះ លខដលសាំខ្នន់ដទៀតដនាោះគឺ មានទាំងការាត់រង់ដសារភាពននទដី ការ
ែយចុោះននអាហារររូតាមភនិងការផ្លល ស់រតូររកុខជាតិរខនលរារ់រញ្ចូ លទាំងការ ល្ ន នររស់ដមម ចនរង 
(Maass & Sawkins 2004:59). 

Arachis pintoi: Pinto Peanut សខណ្ត កភិនតូយ 

ាទ ចុងដរកាយ ពូជដនោះមិនានដលចដឡើងថាជាដមម ល្ ន នដគដទ PIER ដអាយអារាវាចាំនួន១ វា
មានសុវតាិភាពណាស់ វាមានររដយាជន៍ដរចើន  ដូចខដលដរានានដលើកដឡើង ខតវាក៏ាននតល់ដអាយ
នងខដរនូវ ការដុោះលូតោស់រគរដីយា៉ាងដលឿន ខដរលអាចការ រដីទរ់ទល់នឹងភាពសិករចិរលិ រណាត
លមកពីការ ូរដររោះររស់ទឹកដភលៀង សូមដ្វើការនសពវនាយពូជដនោះ។ 

Leucaena leucocephala 

Leucaena leucocephala វាដៅខតជាការរដិវតតនរតង អនកនិពនធានកត់សាំគាល់យា៉ាងចាស់ដ ើយថា 
ដៅកនុងអតារទររស់ដោកដរាន ពូជដនោះអាចកាល យដៅជាពូជ ល្ ន នយា៉ាងខ្នល ាំងដៅររដទសជាដរចើន 
វាអាចរកីរាលោលជួនកាលដៅជាដមម ចនរង  ុចជាលទធនលដល់ការដុោះខតវា (McNeely & Scherr, 
2003:81).  

PIER ាននតល់ថាជាហានិភ័យដ៏ែពស់មួយដ ើយនិងពិនទុខដលទទួលយកមិនាន រដងកើតដអាយមាន
ភាពជាំនួសដ៏រកាស់ែមឹកដល់រកុខជាតិដដើមដ ើយនិងកាត់រនាយភាពសាំរូរខររននពូជនានា រដងកើតដអាយ
មានភាពរកាស់ែមឹកដនោះ វាានផ្លត់ដចញនូវរកុខជាតិទាំងអស់ ោាំសាំរារ់ដ្វើចាំណី្សតវ ខតលុោះរាខតមាន
ដមម ឬក៏រគរ់រគងវាដអាយាន វាដុោះលូតោស់យា៉ាងដលឿន ទូទាំងតាំរន់ខដលដៅជារ់គាន  ដៅហានវ ៉ា ដៅ
ជា្មមជាតិដ ើយទូដៅ ជួនកាលរដងកើតដអាយមានធាតុខដលរគរដគដល់ដាំណាាំរកុខជាតិកនុងការកាត់
រនាយទរ សងួត រកុខចជាតិនរព...” 
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CABI: “ ជាពូជអាណានិគមន៍ដគខ្នល ាំងណាស់ ដៅតាំរន់ដគទុកដរល ដ ើយនិងរកុខជាតិទីពីរឬ ាន
រងាា ញដៅកនុងរកុមទី២ជាដមម ចនរងដៅអារពិកខ្នងតបូង ...ចុោះរញ្ជ ីរថាជាពូជ ល្ ន នដគដៅដពើតូរកូី 
ជាពូជ ល្ ន នមួយខដលរងករជារញ្ហា ដៅដលើដកាោះ ...នលរ៉ាោះ ល់មានទាំងការកាត់រនាយដៅកនង
ដាំរន់ដីវាល សាំរារ់សកមមភាពដូចជា កសិកមម ដៅដពលខដលពូជដនោះានកាល យដៅជាដមម ចនរងដៅដលើ
ដីចាំការខដលដគទុកដរលឬវាលដមម  ...អាចមាននលរ៉ាោះ ល់ជីវរស់... យកឈនោះដលើរកុខជាតិដនទដទៀត 
 ុចជាលទធនលដល់ការកាត់រនាយជីវចាំរោុះ ... ដ្វើការផ្លល ស់ខររសររីាងគជាសកាត នុពល... ការនាាំដអាយ
មានភាពរចិរលិននពូជនរពសុទធដៅហានវ ៉ា ... ឧទ រណ៍្មួយចាំនួនដទៀតខដលពូជខតមួយមុែដនោះ L. 
leucocephala ានដ្វើដអាយរចិរលិដល់រកុខជាតិនរពររស់ជនជាតិដដើមភាគតិច ... ដៅររដទសកាណា វា
កាំពុងររកួតររខជងជាមួយនឹងពូជដដើម... ការនាាំចូលដៅហាគ ាំដដើមបីដ្វើការោាំដឡើងវញិដៅតាំរន់ខដលដគ
ដគទាំោក់រគារ់ខរក ខតដពលដនោះកាំពុងខតការ រកនុងការករដកើតដឡើងននពូជររស់ជនជាតិដដើម... កាំពុង
ការ រការកដកើតដឡើងវញីននពូជនរពដដើមដៅមា៉ា រដិ្ៀស ... ែណ្ោះដពលខដលជារកុខជាតិចាំណី្សតវខដល
មានស្ថរោះររដយាជន៍ែពស់ វាមានជាតិពុលចាំដ ោះសតវចិញ្ច ឹម ររសិនដរើដគដររើរាស់វាកនុងររមិាណ្
ចាំណី្ដរចើនដពក។” 

GISD: “ រតូវានកត់រញ្ជ ីរថាជាពូជររដទសខដល ល្ ន នដគខ្នល ាំងរាំនុតមួយកនុងចាំដណាមទាំង១០០ដៅ
ដលើពិភពដោក អាចរដងកើតានជាកុមពខតមួយខដលរកាស់ែមឹកដ ើយមិនងាយកនុងការកាំរត់វាដទដពល
ខដលវាខរកកុមព... វារកីរាលោលដពញតាំរន់ មិនអាចដររើរាស់ាន មិនអាចដ្វើការានដ ើយគាំរាម
ដល់ពូជរកុខជាតិនរពដដើម... ដគមិនដឹងថាវា ល្ ន នដៅដល់ជាំរករកុខជាតិដៅជិតខ្នងរកាស់ ... ាម
រាយការណ៍្វាជាដមម ចនរងកនុងររដទសជាង២០ទូទាំងទវីរដលើកខលងខតដៅអឺរ ៉ារុនិងអង់ាក់ទិក... ជា
ដមម ចនរងដៅាមតាំរន់វាល ជាញឺកញារ់ដៅាមដ្នរ មាត់សទឹង នរព ក់កណាត លដស្ស្ថង និងដៅ
កខនលងខដលដគទុកដរលនិងយូរៗមតងដ ើញមានាមដីកសិកមម ... អាចរដងកើតានជាកុមពនរពរកាស់
ខដលវាអាចជាំនួសនូវដឈើនរពានាមការរាយការណ៍្ ដៅតាំរន់ែលោះនិងគាំរាមកាំខ ងដល់ពូជដដើមខដល
ដគដ្វើការអភិរកសដៅតាំរន់ែលោះ... អាចដ្វើដអាយតាំរន់លអននដីខដលដគទុកដរលដៅជាមិនអាចដររើរាស់
ាននិងមិនអាចចូលាន។.” 

Gliricidia sepium 
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មិនានកត់រញ្ជ ីរជាពូជ ល្ ន នដោយ   GISD ដទ ពូជដនោះមានររដយាជន៍ណាស់ជាពូជរណ្តុ ោះោាំសាំ
រារ់កូនដឈើនរពដដើមកនុងនរពតាំរន់រតពិូកសាំរារ់ការស្ថត ដឡើងវញិនិងរតវុានដគដររើជាកសិរកុខកមម។ 

PIER: “មានហានិភ័យឺ ល្ ន នទរ... អាចោាំដុោះដៅជាររងមួយាន (ែ្ុាំមិនខដលានដ ើញថាវាអាច
ដ្វើាន) 

CABI: “ជាពូជ ល្ ន នជាសកាត នុពលនិងម្យម ... អាចសរមរាន ជាដឈើខដលដុោះលូតោស់ដលឿន 
ខដលមានលទធភាពអាចរកីដុោះោលដល់ដៅ ៤០ម ពីដឈើដដើមរ ូតដល់ចុងខមកដចញខនល... ជាអនកអា
ណ្និគមន៍ដៅដលើដីខដលរ ាំខ្ននដល់នរព... ានកាល យជាដមម ចនរងដៅររដទសរនម៉ាកា ... អាចរត់ទុក
ថាជាសកាត នុពលដមម ចនរងដៅអូស្រ្ស្ថត លី។” 

ដតើដយើងរតវូដៅណាររ់ពីចាំណុ្ចដនោះ? 

ដទោះរីជាដពលែលោះវាដលើសលួសក៏ដោយ វាជាការពិតណាសខដលថាជីវតិគឺជាដសរមួីយននការដ្វើ
 ណិ្ជជកមមឬរមួរញ្ចូ លគាន ។ ជាសកាត នុពលដាំណាាំសាំរារ់ចាំណី្សតវខដល ល្ ន នដគគឺមិនមានការ
ដលើកខលងដឡើយ។កនុងស្ថា នភាពជាដរចើន គុណ្ររដយាជន៍ននការនាាំមកនូវពូជ ល្ ន នជាសកាត នុ
ពលដនោះពិតជាានរយែវកិារអស់ដរចើនណាស់ ររខ លជាអនកអានររស់ដោកដរានរស់ដៅកនុងរ
ររិទខររដនោះ។ ដៅកខនលងខដលអភិវឌ្ឍន៍ខននកកសិកមមានដ្វើដឡើង។ ពូជ ល្ ន នជាដរចើន (ដរើមិន
ដរចើនដពក) ររខ លជារតវូានកដកើតរចួដ ើយខតដៅដររើរាស់តិចតួច។ ការដលើកកាំពស់ការដររើរាស់
ររស់វាអាចជួយទរ់ស្ថក ត់ការរកីរាលោលមិនដអាយឆលងដៅដល់កខនលងខដលដយើងមិនចង់ដអាយដៅ។
មា៉ាងវញិដទៀត ពូជដដើមខដលស្សដដៀងគាន អាចរកានខដលអាចនតល់ដអាយនូវគុណ្ររដយាជន៍ស្សដដៀង
គាន ដៅនឹងពូជ ល្ ន នដនោះខដរ។ ខតរកុខជាតិដដើមរតវុានដមើលរ ាំលង ររខ លជាដោយស្ថរខតការ
លាំដអៀងររស់ដយើងជាសកលចាំដ ោះពូជករមរដៅដពលខដលដររើគឺជាការគិតដ៏លអររដសើរ។ 

ដៅដពលខដលពិររណាថាដតើរតូវខននាាំឬនននាាំមតងដទៀតឬអត់ចាំដ ោះសររីាងគដនោះ (មិនរតឹមខតដាំណាាំ
ចាំណី្សតវដទ) ការពិររណាជាដរចើនគួរខតរតូវានយកមកដ្វើ ដតើការកត់ាពីសររីាងគទាំងដនោះមានដៅឯ
ណាដទៀត ដតើដគស្ថគ ល់ដទថាវាជាពូជ ល្ ន នដគ? ដរើដូដរន ោះ ដតើវាមានហានិភ័យរ៉ាុនាន  ដ ើយដគ
រគរ់រគងវារដរៀរណាាន (Hulme 2012)? អងគការខដលមាន្នធានដូចជាដអកូ គួរខតមានការវាយ
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តនមលដអាយានចាស់ោស់ពីដមម ចនរងមុនដពលដ្វើការនសពវនាយពូជទាំងដនោះ។ ទរមង់ការវាយតនមល
ហានិភ័យខររដនោះអាចដ្វើដៅាន ដូចជាដៅ រឌី្សូល Driscoll et al. (2014:16625), ដ ើយអាច
សរមរានដៅាមរររិទជាក់ោក់។ 

ជីវសនតិសុែជាតិ ានរងាា ញពីការខននាាំការរគរ់រគងពូជ ល្ ន នដគររករដោយដជាគជ័យខមនខទន
និងមានតនមលដថាកដៅកនុងររដទសមួយចាំនួនខដលយកវាមកដររើរាស់ ដូចជាដៅញូសីុខឡន និងអូស្រ្ស្ថត
លី (Springborn et al. 2011), ខតដោយដរ ោះពូជ ល្ ន នដនោះវាានដ្វើអាណានិគមន៍រចួដ ើយវា
ររខ លជាករណី្សិកាមយយខដលដូចជាយឺតដពលរនតិចដ ើយ។ ការពិត ជីវសនតិសុែយា៉ាងតឹងរងឹ
អាចនតល់មកនូវគុណ្ររដយាជន៍ជាដរចើនខននកដសដឋកិចច (Simberloff et al. 2013:61; Keller et al. 2007). 
ខតដយើងជាដរចើនខដលដ្វើការកនុងររដទសែលោះខដលមានដរគាងការណ៍្ជីវសនតិសុែមិនរគរ់រគាន់ឬដែាយ 
ខដលដគាលការណ៍្ខននាាំកនុងការរគរ់រគងពូជ ល្ ន នដនោះមិនរតូវានពរងឹងដៅមូលោឋ ន ដៅាម
ភូមិ និងាមកសិោឋ ន។ កនុងករណី្ខររដនោះ វរប្ម៌នន ន័យថា រគរ់មនសសកាំពុងដ្វើអវីខដលរតឹមរតូវកនុង
រកខសខភនកររស់គាត់ ហាក់ដូចជារគរាាំងដៅដ ើយ។ មានជាំដោោះែលោះ ខដលថា ែ្ុាំនឹងោក់តរមូវការ
ររស់ស គមន៍ដលើការការ រររសិ្ថា ន ខតដនោះជាការនាាំដៅរកនលូវែុសយា៉ាងខ្នល ាំង និងជាការការ រជាំ
ដោោះែលួនឯងដអាយានឈនោះដរ ោះការខរងខចកជាពីរគឺមិនមានដឡើយ។ អវីខដលអារកក់ចាំដ ោះររសិ្ថា ន
វានឹងអារកក់ណាស់ដល់ស គមន៍ខដលរស់ដៅកនុងររសិ្ថា នដនាោះ 

កខនលងខដលសកមមភាពមានហានិភ័យខដលរ ាំពឹងទុកមុនខដលអាចរណាត លដអាយមានការរ៉ាោះ ល់ដល់
មនុសសនិងររសិ្ថា នដ ើយនិងភាពអវតតមានននររជាមតិខ្នងវទិាស្ថស្រ្សតនង ដគាលការណ៍្ហាមរាម
ជាមុនានោក់រនទុកដៅដលើភសតុាង (ថាសកមមភាពឬដគាលការណ៍្ដនាោះគឺមិនមាននលរ៉ាោះ ល់ដទ) 
ដលើអនកទាំងឡាយណាខដលអនុវតតន៍ការងារដនាោះ។ អនកទាំងដនាោះ (រារ់ទាំងដយើងខដរ) ខដលទទួលយក
គាំនិតនតួចដនតើមររកករដោយហានិភ័យរតវូខតទទួលែុសរតវូដដើមបីធានាថាដគមិនានរងករភាពដរគាោះ
ថាន ក់ដឡើយ។ 

"ដៅដពលខដលសកមមភាពានដលើកដឡើងពីការគាំរាមកាំខ ងចាំដ ោះសុែភាពមនុសសឬររសិ្ថា ន 
ការវាស់ខវងជាមុនគួររតវូានដ្វើដឡើងដទោះរីជាការទាំនាក់ទាំនងរវាងការរងករនិង ុចលទធនលមិន
រតវុានដរៀរចាំដឡើងជាវទិាស្ថស្រ្សតក៏ដោយ” 
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ដសចកតីខែលងសតីពីដគាការណ៍្រារ់ជាមុនររស់វងីស្រ្សពីដ មករា ១៩៩៨  

សពវនែងដនោះ ស្ថធារណ្ោះទទួលរងនូវតនមលននដមម ចនរងខដលរ៉ាោះ ល់ដល់ររសិ្ថា ន ខដលានដគចដចញ
ពីដមម ចាំណី្សតវ (Driscoll et al. 2014).ឧសា កមមកសិ ណិ្ជជកមមដៅខតរនតររដងកើតរកុខជាតិែមី 
នសពវនាយនិងដចញលក់វា ជាមួយនឹងគាំនិតតិចតួចពីនលលាំាកជាអវជីជមានដ ើយនិងអត់មានចារ់ឬ
ការទទួលែុសរតូវ។ Driscoll and Catford (2014) ានជាំរញុដអាយរោឋ ភិាលោក់រញ្ចូ លការែូចខ្នត
ខននកររសិ្ថា នជាសកាត នុពលដៅដពលខដលដគដ្វើការពិនិតយដរ ើសយកពូជែមី ដ ើយនិងខននាាំ ដអាយមាន
ររព័នធពិន័យរង់រាក់ដលើការរាំពុល។ខតវាជាគាំនិតដ៏អស្ថច រយ ខតែ្ុាំមិនដ ើញថាវាានដកើតដឡើងដពល
ណាមួយឆ្រ់ៗដនោះដឡើយ។ វាមានររដយាជន៍ចាំដ ោះអាំណាច ជាអនតរជាតិ និងការការ រកនុងកសិ
ឧសា កមម។ 

មុនដពលខដលដយើងសាំដរចចិតតថារតូវនសពវនាយឬដចញដអាយដររើពូជ ល្ ន នជាសកាត នុពលដនោះឬក៏
អត់ ដ ើយរនាទ រ់ពីដ្វើវាជាដលើកដាំរូងដ ើយនូវការវាយតនមលហានិភ័យ ដយើងខដលជាអនករដងកើតនិង
ពរងីកអនកដ្វើការររខ លជារតុវសួរែលួនឯងមួយសាំណួ្រសិនថា ដតើែ្ុាំនឹងមានឆនទោះកនុងការទទួលែុសរតវូ
ស្សរ់ចារ់សាំរារ់ការខ្នតរង់ខដលានរងករដអាយដកើតដឡើង ដល់មនុសសននររជាជាតិដនោះដទដរើវានឹង
កាល យដៅជាពូជខដល ល្ ន ន? ជារុគគល ែ្ុាំគិតថាកសិឧសា កមម អងគការ អនកដ្វើការខននកអភិវឌ្ឍន៍
ខដលទទួលយកហានិភ័យខររដនោះដៅដលើែលួនឯងគួរខតទទួលែុសរតវុកនុងករណី្ខដលវារកីរាលោល
ដៅជា ល្ ន ន និងទាំងែវកិារនងសាំរារ់កសិឧសា កមមដនោះ។ 

សូមគិតពិររណាពូជដដើមកនុងស្សុកខដលជាជាំដរ ើសដ៏លអខដលអាចនតល់នូវគុណ្ររដយាជន៍ស្សដដៀងគាន
ជាមួយនឹងហានិភ័យតិចជាង។ធានាគារគារ់ពូជដអកូអាសីុកាំពុងខតពាយាមដ្វើការងារដនោះ ជា
ឧទ រណ៍្ ដមម វ ិ្ ីវខឺដលមិនខមនជាពូជ ល្ ន ន  (Chrysopogon zizanioides) មានសកាត នុពលជា
ដាំណាាំចាំណី្សតវសមរមយខតមិនមានហានិភ័យដូចានដរៀររារ់ខ្នងដលើដឡើយ។ ពូជខដលស្សដដៀងគាន
ជាដរចើនខដលអាចរកានដៅអារពិក នែនិងកខនលងដនសងដទៀត។ ដទោះរីជាមានការ ល្ ន នជាសកាត នុ
ពលដៅខ្នងដរៅពីការខចករយដដើមក៏ដោយ ក៏វាដៅខតរតុវានដររើរាស់កនុងចាំនួន្មមាមួយយ់ាង
មានររសិទធិភាព ដ ើយមានសុវតាិភាពកនុងការនតួចដនតើមជាដរចើន (ឧទ រណ៍្ C. nigricansដៅររដទស
កាណា និង C. nemoralisដៅររដទសនែ) ឧទ រណ៍្ដនទដទៀតគឺជាការដររើរាស់ដៅររដទសឥណ្ឌូ ដន
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សីុ albizia (Paraserianthes falcataria) ដៅកនុងការខចករយររស់វាជា្មមជាតិដៅឥណ្ឌូ ដនសីុភាគ
ខ្នងដកើតដ ើយដៅា៉ា ពូញូគីដន។ ជានលូវការជាពូជដឈើខដលដុោះដលឿនដៅកនុងពិភពដោក ពូជដនោះ
ទាំនងជាកាល យដៅជា ល្ ន នដគខដរដៅដពលខដលដគខននាាំដៅកនុងតាំរន់ែមី (ដូចជាដៅ វីលីពីន) 

ខតវាជាជាំាំដរ ើសដ៏លអមួយសាំរារ់ Leucaena leucocephala ដៅកនុងកាំរតិ្មមជាតិររស់វា។ អនកដ្វើការាម
ភូមិរតូវានដគោក់ដអាយដ្វើការយា៉ាងចាំដៅកនុងភូមិកនុងតាំរន់ជនជាតិ ដដើមបកីាំណ្ត់ពីភាពស្សដដៀងគាន នន
ពូជដដើមសុទធននពូជ ល្ ន នករមរខដលអាចមាននលរ៉ាោះ លជាសកាត នុពល។ 

 

ជាចុងដរកាយែ្ុាំសូមដ្វើការចងអុលរងាា ញថា ដទោះរីជាដៅដពលខដលពូជរកុខជាតិានកាល យដៅជារនទុក
ខននកដសដឋកិចច សងគមកិចច ខននកររសិ្ថា នយា៉ាងខ្នល ាំងក៏ដោយ ក៏ដៅខតមានសងឃមឹខដរ។ ការកាំរត់ដៅខត
អាចដ្វើាន ដទោះជាដគដជឿថានទុយនទុយក៏ដោយ ដរ ោះរដចចកដទសននការកាំរត់មានការរកីចាំដរ ើនដឡើង
ដល់ចាំណុ្ចខដលការដ្វើការកាំរត់អាចយកាន។ Genovesi (2011) ានពិនិតយដឡើងវញិដលើការកាំរត់
ជាង ១០០០ ដង រារ់រញ្ចូ លទាំងការ ល្ ន នខដលមានរយោះដពលខវងក៏ដោយ ដោយរកដ ើញថា 
៨៦% ានដជាគជ័យ។គុណ្ររដយាជន៍ននការកាំរត់មានទាំ ាំ ា្ំដ្ងណាស់ ដោកអាឡាន់និងស 
ការ ី(២០១១) ានរកដ ើញថាការកាំរត់រកុខជាតិ ល្ ន ន honeysuckle ានកាត់រនាយជាដរចើននូវ
ហានិភ័យជាំងឺដកើតពីនច Lyme ដៅស រដឋអាដមរកិ ដោយខចងថា ការរគរ់រគងការ ល្ ន នខននកជីវ
វទិាអាចជួយានសាំរារ់ដ្វើដអាយលអដឡើងនូវរនទុកចាំដ ោះជាំងឺខដលដកើតដឡើងដោយភាន ក់ងារចាំលង ដៅ
ដលើសុែភាពររស់មនុសស។ ការកាំរត់ ដរើអាចដ្វើដៅាន អាចជាមានតនមលដថាកជាងការរគរ់រគងការ

ល្ ន នខដលមានរយោះដពលយូរ។ ការោច់ពូជកនុងតាំរន់មុនដគខដលដគខននាាំមកដល់ញូសីុខឡន 
មានតនមលតិចជាង៤០ដងជា្មយមតិចជាងការរ៉ាុនរ៉ាងដរកាយដទៀត  (Simberloff et al. 2013:61).ការ
កាំរត់ ជាពិដសសដោយការដររើរដចចកដទសស្ថត ដឡើងវញិនូវដអកូឡូសីុ អាចស្ថត ដសវាកមមររព័នធដអកូឡូ
សីុខដលវាានាត់រង់ដោយស្ថរខតពូជ ល្ ន ន។ 

កនុងការសននិោឋ ន ែណ្ោះដពលខដលដយើងមិនអាចនិងមិនគួរដលើកទឹកចិតតដអាយមានការហាមរាមដល់
ពូជខដល ល្ ន នដនោះ មានដរឿងែលោះខដលគួរខតហាមដៅកខនលងខដលដយើងដ្វើការ។ ដៅកនុងកាំរតិខដល
ទរ់រាំនុត ដយើងគួរខតដឆ្ព ោះដៅមុែជាមួយនឹងដគាលគាំនិតតខដលដឹងជាមុនដពញដលញ។ែ្ុាំមិនចង់ដ្វើដអា
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យនណាមាន ក់អារ់ដអានអាមា៉ាស់ដឡើយ ខតចង់រ ាំលឹងអនកទាំងអស់គាន ដអាយវាស់ខវងពីការទទួលែុសរតូវ
និងពិររណាដោយភាពនវឆ្ល តអាំពីរដរៀរខដលដយើងដររើដមម ដាំណាាំជាក់ោក់និងពូជរកុខជាតិដនទដទៀត 
ខដលអាចជា ល្ ន ន។ កនុងនាមជាអនកដ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ស គមន៍ ដយើងរតូវពិររណា ពីការទទួល
ែុសរតវូររស់ដយើងដ ើយគិតដល់ការនាាំយកពូជខដលអាចនាាំដអាយមានភាពទទួលរងទុកខយូរអខងវង។
សូមដអាយដយើងកុាំរនតរការមិនយកចិតតទុកោក់មិនដអើដពើរដទៀត ដោយគាម នការយកចិតតទុកោក់ជាមុន
ចាំដ ោះនលរ៉ាោះ ល់ជាដរគាោះម នតរាយជាសកាត នុពលដនាោះដឡើយសូមដសនើរជាដយារល់ខននាាំដអាយដររើ
រកុខជាតិខដលសមរមយខដលនតល់នលររដយាជន៍ដរចើន។ ដរើមិនអញ្ច ឹងដទ ដយើងនឹងរាំផ្លល ញរគរ់ដគាល
រាំណ្ងខដលដយើងពុោះ រដ្វើ ខដលមានខចងដៅកនុងចាំណ្ងដជើងររស់ដោកដរានខដរ : ការដលើកកាំពស់
ជីវភាពរស់ដៅ។ 

 

កត់ចាំណាាំ ដទោះរីជាែ្ុាំអនកររឹកាសាំរារ់អងគការ លីដអាសីុនិងនដគូរររស់ដគក៏ដោយ ែ្ុាំសរាយចិតត
ណាស់កនុងការជួយអនកដនទ ជាមួយរញ្ហា អភិវឌ្ឍន៍ររសិ្ថា ន ជាពិដសសកនុងររដទសកាំពុងអភិវឌ្ឍន៍និង
អាសីុ ែ្ុាំអាចទក់ទងានាមរយោះ anura@wbt.org . 
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ការស្ថកលបងពិដស្ថ្ន៍ជាដាំរូងមុននឹងដ្វើការនននាាំវា ដៅសមាជិកដៅស គមន៍ររស់អនក។ អនកដ្វើ
ការខននកអភិវឌ្ឍន៍ជាដរចើនខមនខទនមាននននាាំនិងនសពវនាយ រដចចកដទសដ៏សកតិសិទធិដនោះ ដ ើយនិងរកុខ
ជាតិដ៏អស្ថច រយ មុននឹងដ្វើការពិដស្ថ្ន៍វាដអាយានរគរ់រគាន់និងដៅនឹងកខនលង។  សូមបខីតការសិកាក៏
មិនានដ្វើដៅកនុងររដទសខតមួយខតធានាថាអាចទទួលយកានឬានដជាគជ័យ។ ការនននាាំដលឿន
ដពកនូវគាំនិតែមីឬរកុខជាតិែមីទាំនងដូចជាជួរនូវរញ្ហា ្ងន់្ងរណាស់។ កសិករអាចោាំដៅកនុងចាំការររស់ដគ
ជាមួយនឹងពូជែមីឬវនិិដយាគដៅកនុងការរការរស់ដគដៅកនុងឧរករណ៍្ែមីដៅដពលខដលរញ្ហា មានដឡើង 
ររខ លជាសតវលអិតរាំផ្លល ញ ឬឧរករណ៍្សាំភារោះែុសមិនសមរមយ។ ដៅចុងរញ្ច រ់់ រគួស្ថរកសិកនឹង
ជួរទុកខដស្ថក ដ ើយអនកដ្វើការខ្នងខននកអភិវឌ្ឍន៍អាចនឹងមានដពលដ៏ពិាកកនុងការនសពវនាយនូវគាំនិត

http://www.unep.org/regionalseas/publications/brochures/pdfs/invasive_alien_brochure.pdf
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ដនសងៗដទៀតឬការរដងកើតែមីដទៀត។ មនុសសនិងាត់រង់ជាំដនឿដជឿជាក់ដលើគាត់ឬទុកចិតតគាត់ ជាមួយនឹង
នលលាំាកដ៏្ងន់្ងរសាំរារ់ការងារឬពនធកិចចររស់អនក។ 

ការដ្វើការពិដស្ថ្ន៍ដោយែលួនឯងមុននឹងនសពវនាយរគារ់ពូជដៅកនុងស គមន៍ដ៏ទូលាំទូោយមាន
គុណ្សមបតតិដរចើនណាស់។ អនករតូវការដឹងថាដតើរកុខជាតិដនោះអាចលូតោស់ានដទដៅកនុងតាំរន់ររស់
អនកមុនដពលខដលកសិករអាចដរៀរចាំដីឬដពលសាំរារ់ោាំដុោះវា។ ាមរយោះការពិដស្ថ្ន៍ដនោះ អនកអាចរក
ដ ើញនូវគនលឹោះដ៏លអមួយសាំរារ់រដូវកាលររស់អនកសាំរារ់ការដាំដណ្ើ រការដ៏លអររដសើរ។ អនកទទួលាននូវ
កញ្ច រ់រគារ់ពូជដ៏តូចមួយពីដអកូ ដរើរកុខជាតិលូតោស់ានលអ អនកនឹងមានរគារ់ពូជជាដរចើនសាំរារ់ខចក
រ ាំខលក។ដរើរកុខជាតិមិនលូតោស់លអ និងមិននលិតរគារ់ ររខ លជាវាមិនរតវូដទដៅតាំរន់ររស់អនក។ 
ដតើរគារ់ពូជគួរខតរតូវានទទួលយកយា៉ាងស្ថទរឬ ដអកូអាចដអាយអនកនូវ្នធានជា ណិ្ជជកមមាន
ររសិនដរើអនករតូវការចាំនួនដ៏ដរចើនឬចង់ពរងីកជាតិខ សនដអាយានដរចើនដឡើង។ ដរើរកុខជាតិខដលោាំ
ដៅកនុងតាំរន់កាល យដៅជា ា្ំដពក។ ជីវជាតិខ សនមិនរតឹមខតនតល់ដអាយនូវសកាត នុពលសាំរារ់រុកខជាតិដ៏លអ
ខដលដគកាំណ្ត់ដនាោះដឡើយ ខតខែមទាំងានការងារកនុងករណី្មានជាំងឺរកីរាលោលដឡើងខដរ។ 

 

ដលើសពីការជាសវាងហានិភ័យននភាពររាជ័យកនុងការោាំដុោះជារមួដ ើយ ការស្ថកលបងតូចមួយអាច
ដអាយអនកវាយតនមលពីសកាត នុពលដមម ចនរង ននពូជមួយចាំនួនដៅកនុងតាំរន់ររស់អនក។ សូមពិនិតយដមើល
រកុខជាតិដអាយានររិតដររៀងនូវដពលពីររីរដូវដាំរូង ដដើមបីធានាថា វានឹងមិនខមនជារកុខជាតិខដលនឹង
រងករជារញ្ហា ដនាោះដឡើយ។ ជាអកុសល ចរកិលកខណ្ោះពីរររស់ដមម ចនរង ខដលនលិតរគារ់ានយ់ា
ងដរចើន និងមានលទធភាពអាចយកឈនោះដៅកនុងលកខែ័ណ្ឌ  ពិាកាន គឺពិតជាមានពិតដៅធានារគារ់
ពូជដអកូ។ ដយើងពិតជាានដឹងចាស់ចាំដ ោះហានិភ័យដនោះដ ើយានកាំរត់វានូវពូជមួយចាំនួនពីធានា
គាររស់ដយើង ដៅដពលខដលដរគាោះថាន ក់ននការនននាាំនូវពូជដមម ចនរងដនោះហាក់ដូចជា ា្ំសាំដរើម។ 
ដទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយ រកុខជាតិខដលមានភាព្ន់ខ្នល ាំងខដលអាចលូតោស់ានអាចជារពោះពរសាំ
រារ់ស្ថា នភាពជាដរចើន ជាឧទ រណ៍្ វាពិាកកនុងការគិតស្សនមដល់រកុខជាតិដដើមដឈើខដលនឹងអាច
កាល យដៅជាកាត ចនរងដៅតាំរន់មួយចាំនួនដៅអារពិកឬខ ទិ ខដលមានភាពែវោះខ្នតខ្នងអុសដុតដនាោះ 
ការរញ្ចូ នដចញរតឹមខតមួយកញ្ច រ់តូចគឺជាសុវតាភាពចាំដ ោះការខននាាំនូវដមម ចនរង ដោយដរ ោះជារកុខ
ជាតិខដល ល្ ន នដគដពកដគររខ លជាកាំណ្ត់វានិងងាយស្សួលរគរ់រគងវាដៅតាំរន់តូចៗ ជាចុង
ដរកាយ សូមរាំថារកុខជាតិខដលធានាគាដអកូទទួលយកជាទូដៅជារកុខជាតិសាំរារ់ចាំណី្អហារខដលអាច
ទទួលយកានដៅរគរ់ទីកខនលងដៅទូទាំងពីភពដោក ដទោះរីជាដៅាមតាំរន់នានាក៏ដោយ កនុងករណី្
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ដនោះខដរ មានការវាសខវងពីសុវតាិភាពាមខដលដយើងទាំងអស់គាន អាចដរៀនានដ ើយទទួលាន
ររដយាជន៍ពីឆ្ន ាំននការដរជើសដរ ើសរកុខជាតិដោយមនុសសដៅកនុងខននកែលោះននពីភពដោកដយើង។ 

ដយើងគិតពីសមាជិករណាត ញខដលានដសនើរសុាំរគារ់ពូជពីដយើងសាំរារ់ការពិដស្ថ្ន៍ាមចាំការ។ដនោះមិន
មានន័យថាអនករតូវខតដ្វើការពិដស្ថ្ន៍ដនាោះដឡើយ ខតដយើងសងឃមឹថាអនកនឹងយកដពលកនុងការសរដសរ
មកដយើងរនាទ រ់ពីរកុខជាតិរតូវានររមូលនល សូមដអាយដយើងដឹងពីការររ់អារមមណ៍្ររស់អនកជាទូដៅ
ដៅដលើការស្ថកសមររស់វាដៅកនុងតាំរន់ដនាោះនិងការដុោះលូតោស់។ ទាំរង់ននការរាយការណ៍្ពីការ
ពិដស្ថ្ន៍ (ជាភាស្ថអង់ដគលស ារាាំង និងដអស្ថព ញ) រតូវានដន្ើដៅជាមួយនឹងរគារ់ពូជររស់អនកខដរ។ 
ដយើងវាយចូលកត់រានូវលទធនលររស់អនកកនុងទិននន័យររស់ដយើង ដ ើយដររើរាស់ព័ត៌មានដនោះដ្វើដអា
យកាន់ខតលអដឡើង នូវអនុស្ថសតន៍ដល់អនកដនទដ ើយនិងខចករ ាំខលកដល់អនកវទិាស្ថស្រ្សតខដលមានការ
ររ់អារមមណ៍្។ រាយការណ៍្ដនោះជួយដអាយដយើងដឹងពីការដុោះដឡើងនិងរញ្ហា ននដមម ចនរង ក៏ដូចជាដអា
យដយើងានដឹងពីការនននាាំដ៏ដជាគជ័យនិងការទទួលយករកុខជាតិដនោះដៅកនុងស គមន៍ាន។ដយើង
ខតងខតសរាយរកីរាយកនុងការទទួលយករាយការណ៍្ស្ថកលបងរគារ់ពូជ ខតដយើងក៏ររ់អារមមណ៍្
ជាពិដសសខដរដៅដលើលទធនលយូរអខងវងននការនននាាំរកុខជាតិដនោះនិងនល់រ៉ាោះ ល់ររស់ការងារដអកូ។ 
ររសិនដរើអនកទទួលានរគារ់ពូជពីដអកូនិងរកុខជាតិខដលសរមរែលួនានដៅកនុងចាំការររស់អនកនិងកនុង
តាំរន់ររស់អនក សូាំមដអាយដយើងដឹងនង។ 


