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ដោយ ប៉ា ទ្ទីក ទ្ទ្ទល (By Patrick Trail) 

បកទ្ទ្បដោយៈ បុ៉ិច សីុថន 

 
ធសច្កតីធផតើម 
ពាកយចាស់ដពាលថា “អ្នកម៉ិនអាចដោោះស្រាយបញ្ហា បនដទទ្បស៉ិនដបើអ្នកម៉ិនដឹងថាអ្នកមាន

បញ្ហា ដ ោះ” ភសតុតាងវ ៉ិទាាស្រសតមូលោា នននការដធវើដោគវ ៉ិន៉ិចឆ័យដលើកងវោះាធាតុច៉ិញ្ច ឹមដលើរកុខជាត៉ិ។ 
អ្ស់រយៈដពលជាដទ្ចើនឆ្ន ាំមកដ ើយ កស៉ិករ ន៉ិងអ្នកវ ៉ិទាាស្រសតបនដធវើការជាមួយគ្នន  ដដើមបីកាំណត់ពី 
ភសតុតាងននចកខុវ ៉ិស័យ   ទ្ដលអាចទ្តូវបនដទ្បើដដើមបីកាំណត់កងវោះារធាតុច៉ិញ្ច ឹមដៅកនុងដាំណាំ
ដាំណាំដផេងៗគ្នន ។ ភសតតុាង ន៉ិងដោគសញ្ហា ទាំងដនោះ អាចមានទ្បដោជន៍ខ្ល ាំងណស់ ជាព៉ិដសសដៅ
ដពលទ្ដល វ ៉ិធីាស្រសតននការដធវើដតសតិ៍ដី ន៉ិងជាល៉ិការកុខជាត៉ិ   ម៉ិនអាចដធវើបន ក៏ម៉ិនមានផងទ្ដរ។ 

ការធា ថាដាំណាំរបស់អ្នកទ្តូវបនផគត់
ផគង់ជីជាត៉ិទ្គប់ទ្គ្នន់ គឺជាការពាោមផតល់ឱ្យដ៏
លាំបកមួយ។ ដទោះជាោ៉ាងណក៏ដោយ អ្នកនឹង
ទ្បឈមមុខនឹងការខកច៉ិតតជាដទ្ចើនទ្បស៉ិនដបើអ្នក
សនន៉ិោា នខុសថារកុខជាត៉ិអាចទទួលបនារធាតុ
ច៉ិញ្ច ឹមនីមួយៗ ន៉ិងទ្គប់ារធាតុច៉ិញ្ច ឹម។ ការ
អ្ភ៉ិវឌ្ឍសមតថភាពកនុងការកាំណត់កងវោះារធាតុ
ច៉ិញ្ច ឹមរបស់ដាំណាំនឹងជួយដោោះស្រាយបញ្ហា ដៅទី
វាល ដ ើយក៏នឹងជួយដជៀសវាងការចាំណយខពស់
ដដើមបីដោោះស្រាយបញ្ហា ម៉ិនទ្តឹមទ្តវូ។ កងវោះារ
ធាតុច៉ិញ្ច ឹមទ្តូវបនដគយល់ទ្ចឡាំោ៉ាងងាយ ន៉ិង
ញឹកញាប់ ចាំដពាោះការបាំផ្លល ញពីសតវលអ៉ិត ជាំងឺ បញ្ហា
ដណមា៉ា តូត ន៉ិងឬ ពីកតាត គ្នា នជីវ ៉ិតដនទដទៀត។ 

របូទី១៖ កងវោះារធាតុច៉ិញ្ច ឹមដលើដាំណាំដផេងៗគ្នន  ន៉ិងដោគ
សញ្ហា របស់វា ក) កងវោះអាសូត (IPNI, ២០១៦) ខ) កងវោះមីទ្កូ
ារធាតុ  )ជាត៉ិទ្ដក (  គ) កងវោះផូសវ័រ (IPNI, ២០១៦)   
ឃ) កងវោះមីទ្កូារធាតុដៅកនុងទ្កូច (FFTC, ២០០៣)។ 

ដៅដពលអ្នកដចោះកត់សមាគ ល់ពីកងវោះារធាតុច៉ិញ្ច ឹម ន៉ិងសមាគ ល់វាពីដោគសញ្ហា ដស្រសតសដនទ
ដទៀត អ្នកនឹងយល់កាន់ទ្តចាស់ពីតទ្មវូការននដីរបស់អ្នក។ ទ្បទ្ លជាដីរបស់អ្នកអ្នកមានជីជាត៉ិ
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ដទ្ចើនដៅកទ្នលងទ្ដលអ្នកទ្តូវការវា ប៉ាុទ្នត pHដី របស់អ្នកម៉ិនមានតុលយភាពដទ ជាលទធផល ារធាតុ
ច៉ិញ្ច ឹមជាក់លាក់ទ្តវូបនបត់បង់ ន៉ិងម៉ិនមានសទ្មាប់រកុខជាត៉ិ។ ទ្បទ្ លជាដីរបស់អ្នកមានារធាតុ
ច៉ិញ្ច ឹមសទ្មាប់ផតល់ទ៉ិននផលលអ ប៉ាុទ្នតអ្នកមានបញ្ហា  ដណមា៉ា តូត ដ ើយគ្នា នបញ្ហា ថាកទ្ម៉ិតជីកាំប៉ាុសតិ៍ប៉ាុ ា ន
ទ្ដលអ្នកទ្តូវដទ្បើ អ្នកដៅទ្តម៉ិនអាចដធវើឱ្យទ៉ិននផលរបស់អ្នកទ្បដសើរដឡើងបន។ 
ឬទ្បទ្ លជាដាំណាំរបស់អ្នកកាំពុងទ្តទទួលរងនូវកងវោះារធាតុច៉ិញ្ច ឹម ដ ើយអ្នកម៉ិនដឹងថារកុខជាត៉ិគឺ
ដៅឆ្ា យពីសកាត នុពលទ៉ិននផលរបស់វា ដនោះគឺជាដសណរយូីរមួមួយ ទ្ដលដពលខលោះទ្តវូបនដគសាំដៅ
ដលើ “ភាពអ្ត់ឃ្លល នទ្ដលលាក់កាំបាំង” ដៅកនុងដាំណាំកស៉ិកមា។ 

ឧបករណ៍ាមញ្ាមួយចាំនួន ន៉ិងការយល់ដឹងជាមូលោា នអ្ាំពីតទ្មវូការជីជាត៉ិរបស់រកុខជាត៉ិ នឹង
ជួយអ្នកដអាយដឹងពីកងវោះារធាតុច៉ិញ្ច ឹមជាក់លាក់គួរឱ្យកត់សមាគ ល់របស់ដាំណាំ ន៉ិងដដើមបាីគ ល់ចាស់
ដោគសញ្ហា របស់វា ពីពូជមួយននដោគសញ្ហា ដផេងៗដទៀតទ្ដលអាចបាំផ្លល ញបន។ 

 ធតើសារធាតុច្ញិ្ច មឹណមួយដដលរកុខជាតិរតវូការ? 

ធាតុគីមីដប់ទ្បាំពីរគឺចាាំបច់សទ្មាប់ការលូតលាស់របស់រកុខជាត៉ិ។ ធាតុមួយទ្តូវបនចាត់ទុកថា
ជាធាតុចាាំបច់ លុោះទ្តាទ្តវាចាាំបច់សទ្មាប់រកុខជាត៉ិមួយដដើមបីបាំដពញវដតជីវ ៉ិតរបស់វា ដ ើយម៉ិនមានធាតុ
ដផេងដទៀតអាចជាំនួសវាបនដទ (IPNI, 2006)។ ភាគដទ្ចើនននធាតុសាំខ្ន់ៗទាំងដនោះទ្តវូបនរកដឃើញ
ដៅកនុងដី។ កាបូន អីុ្ទ្ដូទ្សន ន៉ិងអុ្កសីុទ្សនទ្តូវបនទទួលពីបរ ៉ិោកាស ន៉ិងពីកនុងទឹកដៅអ្ាំឡុងដពល
ដធវើរសាីសាំដោគ (តាោងទី១)។ ទ្បស៉ិនដបើធាតុណមួយកនុងចាំដណមធាតុទាំង ១៧ដនោះខវោះ ឬមានកាំណត់ 
ការលូតលាស់របស់រកុខជាត៉ិនឹងទ្តូវបនថយចុោះ ដ ើយរកុខជាត៉ិអាចនឹងម៉ិនទទួលបននូវសកាត នុពលទ៉ិនន
ផលតាំណពូជរបស់ពួកវាដឡើយ ដទោះបីជាធាតុសាំខ្ន់ៗ ១៦ដផេងដទៀតមានដពញដលញក៏ដោយ។  

តាោងទី១៖ ធាតុចាាំបច់ទ្ដលទ្តូវការសទ្មាប់ការលូតលាស់របស់រកុខជាត៉ិ ((IPNI, 2006) 

សារធាតចុ្ិញ្ចមឹចបំាច្ស់រាបក់ារដុះលតូលាសរ់បសរ់កុខជាត ិ
សារធាតុចញិ្ច ឹមពី

បរយិាកាស នងិពទីកឹ 
សារធាតុចញិ្ច ឹមពដី ីនងិពកីារកកច្ចនផ្ផេងៗ  

(ដី កំប ុសត លាមកសតវ ជី សារធាតុសររីាងគ …) 
ទរមង់ច្នធាតុ សារធាតុចញិ្ច ឹមបឋម សារធាតុចញិ្ច ឹមបន្ទទ ប់បនេ ំ មរីកសូារធាតុចញិ្ច ឹម 

កាបូន (C) 
អុីរដូកសន (H) 
អុកសុីកសន (O) 

អាសូត (N) 
ផូសវ័រ (P) 
ប ូតាសយូម (K) 

កាល់សយូម (Ca) 
ម ផ្េសយូម (Mg) 
ស ុលផួរ (S) 

ប័រ (B) 
កលរ ួ(Cl) 
ទង់កដង (Cu) 
កដក (Fe) 
ម ង់ហ្គគ កែស (Mn) 



 
3 

 

ម ូលីបកដន (Mo) 
នីកែល (Ni) 
ស័ងកស ី(Zn) 

* ធាតុកដលបានរាយផ្ៅខាងផ្ឆវងរតូវបានទទលួយកកនុងបរមិែខ្ពស់បំផុត ផ្ៅខាងសាត បំំផុតរតូវការកនុងបរមិែតិចតចួ។ 
 

ការយលដ់ឹង្អំពបីរសិាា នរបសអ់នកគឺជាជំហានដំបូង្ 

ការយល់ដងឹជាមូលដ្ឋា នអពំីច្ផទដីរបស់អនក - រមួមន ភូមសិាស្តសតតំបន់ របផ្ភទដ ីរបវតតដិ្ឋដុំុះដណំ ំនិងការ
អនុវតតការរែប់រែងថ្មីៗ - អាចជួយអនកកនុងការកែំត់អតតសញ្ញា ែកងវុះសារធាតុចិញ្ច ឹមផ្ៅកនុងដណំរំបស់អនក និង
កំែត់សមគ ល់ផ្រាែសញ្ញា កងវុះខាតទងំផ្ន្ទុះកដលលទធផលមកពីកតាត ចច្រង ឬជំង។ឺ 
 

ធប៉ហាសដ់ ី(pH) 
ការយល់ដងឹពីករមតិ pH ច្នដីរបស់អនក ឬយា ងផ្ហ្គចណស់ករមិតទូផ្ៅច្នជាតិអាសុីត ឬអាល់កាឡងំ

អាចជួយបានផ្រចីនផ្ៅផ្ពលពាយាមកែំត់កងវុះសារធាតុចញិ្ច ឹម។ ផ្ទុះបជីាអនកមិនបានផ្្វីផ្តសត pH ជាផលូវការក៏
ផ្ដ្ឋយ ក៏ចំផ្ែុះដងឹអំពភូីមសិាស្តសតច្នតបំន់របស់អនក របផ្ភទដី របវតតិដ្ឋដុំុះដំណ ំ នងិការអនុវតតការរែប់រែងថ្មីៗ  
អាចផតល់ឱ្យអនកនូវែំនតិទូផ្ៅលអ។ រុកខជាតិភាែផ្រចីនលូតលាស់ផ្ៅដីកដលមន pH កកបរៗែឺត (pH = ៧) ផ្ យី
ជាក់កសតងរុកខជាតិដុុះលូតលាស់បានលអបំផុតផ្ៅ pH ចផ្ន្ទល ុះ ៥.៥ នងិ ៦.៥៧ ដអីាសុីតផ្ខ្ោយអាចមនធាតុ 
សំខាន់ៗទងំដប់របាពំីរ កដលមនរែប់រាន់លមមសរមប់ដំណ ំ (រូបភាពទ២ី)។ ផ្ៅផ្ពលកដលដីមនជាត ិ
អាសុីតខាល ងំ សារធាតុចិញ្ច ឹមចបំាច់ផ្ៅជា “មិនមន” ឬ “មនការករបរបលួចុុះផ្ ងី” ផ្ យីមិនអាចឱ្យរុកខជាតិរសូប
យកបាន។ ផទុយពីផ្នុះ ជាការពិតសរមប់មីរកសូារធាតុ វាអាចមនផ្ៅកនុងដអីាសុីត ប ុកនតមនតចិ កតមនផ្រចនីកនុងដី
អាល់កាឡងំ។ ការដងឹអំពបីញ្ញា ផ្នុះ និងការសាគ ល់ pH ដរីបស់អនក អាចជួយអនកកនុងការមនជផ្រមីសកាន់កតងាយ
រសួលផ្ៅផ្ពលផ្្វីផ្រាែវនិចិឆ័យពីកងវុះសាធាតុចិញ្ច ឹម។ 
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របូទី២៖ សារធាតុចិញ្ច ឹមមនកនុ ងដីកនុ ងករមិតផ្ប ហ្គសខុ្សៗាន  (Goldy, 2011)។ អាលុយមីេ ូ មរតូវបានរមួបញ្ចូ ល ពីផ្ររុះវានឹងមន
សរមបដ់ណំកំនុ ងដីអាសីុតខាល ងំ (កដលអាចពុលធាតុអាលុយមីេ ូ ម)។ 
 

អាសុតីខ្ល ងំ្បំផតុ 

អា
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ុតីខ្
លង្
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ស

ុតីល
មម 

អា
ស

ុតីធ
សោ

យ
 

ណឺ
ត 

បា
ស

ធស
ោយ

 

បា
ស

ល
មម 

បា
ស

ខ្ល
ង្ 

បា
ស

ខ្ល
ង្ប

ំផុត
 

អាសូត 

ផូសវរ័ 

ប ូតាសយូម 

ស ុលផួរ 

កាល់សយូម 

ម ផ្េសយូម 

កដក 

ម ង់កាកែស 

ប័រ 

ទង់កដង និងស័ងកស ី

ម ូលីបកដន 

អាលុយមីេ ូម 

ធប៉ហាសដ ី(កនងុ្០,០១ម៉លូ CaCl2) 
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កតាត ជាផ្រចីនរមួាន កែំត់ pH ដីរបស់អនក។ ផ្ទុះយា ងណ និន្ទន ការភូមសិាស្តសតមូលដ្ឋា នជាក់លាក់ក៏ជុះឥទធិ
ពលដល់ដីអាសុីដ និងដីអាល់កាឡងំផងកដរ។ ជាទូផ្ៅដីផ្ៅកនុងតបំន់អាកាសធាតុផ្សីមមនទំផ្ន្ទរផ្ៅជាដីអាសុតី 
ខ្ែៈកដលដីផ្ៅតំបន់សងួតមនទំផ្ន្ទរផ្ៅជាដអីាល់កាឡងំ (រូបភាពទី៣)។ 

 

របូទី៣៖ កផនទីពិភពផ្លាកបងាា េពីផ្ប ហ្គសដី (Nelson, 1998) 
 

 វាកយសព័ទននឱនភាពសារធាតចុ្ិញ្ចមឹជាមលូដ្ឋា ន 

របសិនផ្បអីនកអាចកបងកចកបានចាស់រវាងផ្រាែសញ្ញា ផ្ផេងៗ អនកនឹងអាចយល់កាន់កតចាស់ និងកេក
ខុ្សាន រវាងកងវុះសារធាតុចញិ្ច ឹមនីមួយៗ។ ខាងផ្រកាមផ្នុះ ែឺជាលកខខ្ែឌ រមួកដលផ្របីផ្ដមីបពីិពែ៌ន្ទអពំីផ្រាែសញ្ញា
កងវុះសារធាតុចញិ្ច ឹមផ្ៅកនុងរុកខជាតិ។ លកខខ្ែឌ អាចរតូវបានផ្របីផ្ដីមបពីិពែ៌ន្ទសលកឹមយួៗ ឬពពិែ៌ន្ទផ្រាែសញ្ញា
កដលប ុះរល់ដល់រុកខជាតិទងំមូល។ 

 
ភាពសាល ងំ (កងវុះសារធាតុកលរ) – ជាទូផ្ៅមនការផ្លចផ្ ងីនូវ
ពែ៌ផ្លឿង ឬ សផ្ៅផ្លីជាលិការុកខជាតិ ពីផ្ររុះវាកងវុះសារ
ធាតុកលរ  ូភលី (ផ្មីលរូបទ១ីb)។ 
ផ្លឿងសលកឹ ឬងាប់ជាលកិា – ជាលិការុកខជាតិងាប់ ជា្មមតាចប់
ផ្ផតីមពីជាលិការុកខជាតិមនពែ៌ផ្លឿង និងឬពែ៌ផ្តាន ត និង
បន្ទទ ប់មកវាងាប់កតមតង (រូបទ ី៤b និង d)។ 
ភាពសាល ងំចផ្ន្ទល ុះសរច្សរកវ  ន– ផ្កីតផ្ៅផ្លីកតជាលិការុកខជាតិ
ផ្ៅចផ្ន្ទល ុះសរច្សរកវ  នច្នសលឹក កដលកសតងផ្រាែសញ្ញា ផ្សលកសាល ងំ 
(ខ្វុះសារធាតុកលរ  ូភីល) (រូបទ៤ីe)។  

ផ្ប ហ្គសដ ី

អាសុីតខាល ងំ អាសុីតលមម ែឺត បាសផ្ខ្ោយ 
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ជងំផឺ្ឆុះសលកឹ ឬផ្ខាល ចសលកឹ–រាលដ្ឋលពែ៌ផ្លឿង ឬផ្តាន ត ភាព
ផ្ខាល ចផ្លីសលកឹនឹកផ្កីតមនផ្ ងីជាបនតបន្ទទ ប់ (រូបទី ៤d)។ 
ជងំអុឺជសលកឹ–សាន មអុជមួយ មនិផ្ទៀងទត់ លំន្ទមំិនដូចាន ។ 

របូទី៤៖ ផ្រតកដលមនសុខ្ភាពលអផ្បីផ្របៀបផ្្ៀបនឹងផ្រត
កដលខ្វុះសាធាតិចិញ្ច ឹមផ្ផេងៗាន ៈ ក) មនសុខ្ភាពល ្ខ្) 
កងវុះអាសូត (អុជផ្មម ៗ ផ្លចផ្ ីងជាអកេរ v ពីចុងសលឹក)
ែ) កងវុះផូសវរ័ (ពែ៌សាវ យផ្កីតផ្ ីងតាមកែមសលឹក) ឃ ( 
កងវុះប ូតាសយូម (អុជផ្មម ៗ និងផ្ឆុះតាមកកែមសលឹក) ង) ក
ងវុះម ផ្េ សយូ (ភាពសាល ងំចផ្ន្ទល ុះសរច្សរកវ  ន  () Berger, 
1954)។ 

ការធ្វើធោគវនិិច្ឆយ័កង្វះសារធាតុច្ិញ្ចមឹធៅកនងុ្ដំណ ំ

ផ្ៅកនុងរុកខជាតិមួយ សារធាតុចិញ្ច ឹមមួយចំនួនែចឺល័ត (ឧទ រែ៍ អាចរតូវបានបំលាស់ទី) ផ្ៅខ្ែៈ
កដលសារធាតុផ្ផេងផ្ទៀតអចល័ត (ឧទ រែ៍ មនិអាចមនបំលាស់ទីផ្ទ)។ ជាទូផ្ៅ ម រកសូារធាតុចិញ្ច ឹមមន
ការចល័ត រឯីមីរកសូារសាធាតុចិញ្ច ឹមអចល័ត។ ទីតាងំច្នផ្រាែសញ្ញា ផ្ៅផ្លីរុកខជាតិ ផ្ដីរតួន្ទទីយា ងសំខាន់កនុងការ
ជួយឱ្យផ្យងីអាចសននិដ្ឋា ន និងកែំត់អតតសញ្ញា ែបានថា ផ្តីកងវុះសារធាតុចិញ្ច ឹមជាក់លាក់ណមួយ កដលរុកខ
ជាតិកំពុងកតបងាា េ។ 

រុកខជាតិមួយអាចផ្លល ស់បតូរសារធាតុចិញ្ច ឹមចល័តផ្ ងីវេិបាន ជា្មមតាផ្្វីបលំាស់ទីវាពសីលឹកចស់ផ្ៅកកនលង
លូតលាស់ថ្ម។ី រុកខជាតិផ្្វីដូចផ្នុះ ផ្ដមីបធីាន្ទថាការលូតលាស់ផ្ៅកតបនតផ្កីតមនជា្មមតា ផ្ៅផ្ពលមនកងវុះសារ
ធាតុចិញ្ច ឹមជាក់លាក់។ កនុងករែីផ្នុះ ផ្រាែសញ្ញា កងវុះសាធាតុចិញ្ច ឹមនឹងផ្លចផ្ ងីផ្ៅកនុងការលូតលាស់ចស់ ឬ
សមសភាែទបច្នដំណ ំ(រូបភាពទ១ីc)។ 

សារធាតុចិញ្ច ឹមអចល័តរតូវបានជួសជុល ផ្ យីមិនអាចរតូវបានផ្លល ស់បតូរផ្ៅកនុងរុកខជាតបិានផ្ទ។ សារធាតុ
ចិញ្ច ឹមទងំផ្នុះជា្មមតារតូវបានបញ្ចូលផ្ៅកនុងសមសភាពរចន្ទសមព័នធរបស់រុកខជាត។ិ ឧទ រែ៍ កាល់សយូមែឺ
ជាសមសភាពមយួច្នជញ្ញជ ងំផ្កាសិកា ផ្ យីផ្ៅកតមនផ្ៅកកនលងដកដល (IPNI, 2006)។ ផ្រាែសញ្ញា កងវុះសារ
ធាតុចិញ្ច ឹមអចល័ត នឹងផ្កីតមនជា្មមតា ផ្ យីដំបូងផ្ យីរតូវបានផ្កតីមនផ្ ងី ច្នងការលូតលាស់ថ្មីៗផ្ៅជតិ
ចុងរុកខជាត ិ(សូមផ្មលីរូបភាព១b និង ១d)។ 
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របូទី៥៖ ទីតាងំច្នផ្រាែសញ្ញា កងវុះសារធាតុចិញ្ច ឹមផ្ៅកនុ ងរុកខជាតិ។ - សារធាតុចិញ្ច ឹមចល័ត (ពែ៌ន្ទខាងផ្រកាម) នឹងបងាា េផ្រាែ
សញ្ញា ផ្ៅកផនកខាងផ្រកាមច្នរុកខជាតិខ្ែៈកដលសារធាតុចិញ្ច ឹមអចល័ត (ពែ៌ន្ទខាងផ្លី) នឹងបងាា េផ្រាែសញ្ញា ផ្ៅកផនកខាងផ្លីច្នរុកខជាតិ 
(IPNI 2016)។ 

រូបទី៥ បងាា េពីសារធាតុសខំាន់ៗកដលចល័ត (អាចបតូរទីតាងំបាន) ផ្ យីវានឹងមនផ្រាែសញ្ញា ផ្លច
ផ្ចេដំបូងផ្ៅផ្លីសលកឹចស់ៗ ទងំផ្ន្ទុះវាអចលន្ទ (មិនផ្លល ស់បតូរទតីាងំ) ផ្ដ្ឋយមនផ្រាែសញ្ញា ផ្លចផ្ចេជាដំបូង
កនុងការលូតលាស់ថ្មីៗ ។ ខ្ែៈផ្ពលកដលផ្រាែសញ្ញា កងវុះសារធាតុចិញ្ច ឹមផ្ផេងៗ នឹងចប់ផ្ផតីមផ្ៅកនុងកកនលងរុកខជាតិ
កដលបានផ្រៀបរាប់ខាងផ្ល ី វាអាចសាយភាយរសផ្ពេរុកខជាតិទងំមូល របសិនផ្បីកងវុះផ្នុះ្ងន់្ងរ។ ផ្រាែសញ្ញា  
ផ្ផេងៗច្នកងវុះសារធាតុចិញ្ច ឹមអាចលប់បាត់ផ្លីមួយផ្ផេងផ្ទៀត ផ្ៅផ្ពលកដលផ្រាែសញ្ញា កងវុះសារធាតុចញិ្ច ឹម 
ផ្ផេងៗច្នជីជាតិមួយនឹងអាចផ្មីលផ្ឃេីចាស់ជាងផ្រាែសញ្ញា ទងំផ្ន្ទុះ កដលផ្កតីផ្ ងីដំណលាន  ប ុកនតមិនសូវ
មនកងវុះខាត្ងន់្ងរផ្ទ។ 
 

ធោគសញ្ញា បំផ្លល ញននកង្វះសារធាតុច្ញិ្ច មឹធដ្ឋយដែកពីគ្នន  

វាមនលកខែៈសាមញ្ាកនុងការកបងកចករវាងកងវុះសារធាតុចញិ្ច ឹមកដលផ្លចផ្ ងីផ្ៅផ្លកីារលូតលាស់
ចស់ និងការផ្លចផ្ ងីច្នការលូតលាស់ថ្ម។ី ដូចកដលបានផ្រៀបរាប់រចួមកផ្ យី ពមុីនចង់បងាា េអពំីកងវុះខាតម 
រកូសារធាតុចញិ្ច ឹម នងិចែុំចចុងផ្រកាយបងាា េពកីងវុះមីរកូសារធាតុចិញ្ច ឹម។ ផ្នុះែឺជាការចប់ផ្ផតមីដ៏មន
របផ្យាជន៍ ប ុកនតផ្យងីពតិជាចង់បរងួមមករតឹមសារធាតុចិញ្ច ឹមមួយៗ។ 

ផ្ដីមបបីរងួមមកការផ្្វីផ្រាែវនិចិឆ័យ ផ្យងីនឹងរតូវការព័ត៌មនទក់ទងនឹងទីតាងំច្នផ្រាែសញ្ញា ផ្ៅផ្លីរុកខជាតិ
ប ុកនតក៏មនលំន្ទ ំនិងទតីាងំច្នផ្រាែសញ្ញា ផ្ៅផ្លសីលឹកនមីួយៗផងកដរ។ 

រូបទី៦ ផតល់ដារកាមលំ ូរមយួ ផ្ដីមបជីួយកបងកចករវាងកងវុះសារធាតុចិញ្ច ឹមមួយៗ 
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សលកឹចស់ៗ  

ដោគសញ្ហា ដលើរកុខជាត៉ិទាំងមូល ដោគសញ្ហា ដលើទ្តសលឹកទ្ផនកខ្ងដទ្កាមទាំងមូល 

រកុខជាត៉ិនបតងខចី។ 
សលឹកទ្ផនកខ្ង
ដទ្កាមពណ៌ដលឿង 
សាួតដៅជាពណ៌

ដតាន ត 

រកុខជាត៉ិនបតង
ចាស់ជាមួយពណ៌
ទ្ក ម ឬាវ យ។ 
សលឹកទ្ផនកខ្ង
ដទ្កាមពណ៌ដលឿង 
សាួតដៅជាពណ៌
នបតងចាស់ 

សលឹកចាស់ពណ៌
ដលឿងដៅទ្គម
សលឹក ប៉ាុទ្នតរកា
ពណ៌នបតងដៅក
ណត លសលឹក 

សលឹកចាស់
ស្រសដពាន ឬ 
ដខ្ល ច។ដៅទ្គម
សលឹកជាាំដមា  ន៉ិង
មានអុ្ជៗដលើសលឹក
ទាំងមូល 

អាសូត ផូសវរ័ ម ផ្េសយូម ប ូតាសយូម 

សលកឹសចីៗ 

សលឹករមូ ន៉ិងឬរលួយ ភាពដសលកាល ាំងននសលឹក 

ចុងទ្តួយងាប់ ចុងទ្តួយម៉ិនងាប់ សលឹកទាំងមូលដសលកាល ាំង ឆលង
ពាសដពញរកុខជាត៉ិទាំងមូល 

ភាពដសលកាល ាំង
ដោយទ្ឡកពីគ្នន  

បរ័ សលឹកខចីរមូ 

ចុង ន៉ិង
ទ្គមរលួយ 

រកុខជាត៉ិទ្ក៉ិន 

សលឹកទ្ក ម-

នបតង តូច 
ន៉ិងរមូ 

ស ុលផរួ 
ដងដដើមខលីៗ 

ទ្កងុ៉ិទ្កង៉ាក់ 
ដងដដើមម៉ិនខលី 
ឬទ្កងុ៉ិទ្កង៉ាក់ 

កាលស់យូម 

ទងក់ដង 
សង័កសី 

សលឹកគ្នា ន
ាន មអុ្ចៗ
រលួយដទ 

សលឹកបដងកើត
ាន មអុ្ចៗ
រលួយ 

កដក ម ង់កាកែស 
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ការផ្របីរបាស់ដារកាមខាងផ្លី តរមូវឱ្យមនការយកចិតតទុកដ្ឋក់លមអតិចំផ្រុះផ្រាែសញ្ញា ផ្ស្តសតសច្ន 
រុកខជាតិ។ បកនថមពីផ្លីទតីាងំផ្ៅផ្លីរុកខជាតទិងំមូល អនកនងឹរតូវកបងកចករវាងផ្រាែសញ្ញា ដូចជា សាន មអុច និងភាព
ផ្សលកសាល ងំ។ អនកក៏នឹងរតូវការផ្ដីមបកីែំត់អតតសញ្ញា ែទតីាងំផ្រាែសញ្ញា ផ្ៅផ្លីសលកឹជាក់លាក់មយួ។ ឧទ រែ៍ 
ផ្តី សាន មអុចៗផ្ៅផ្លីកែមសលកឹ (ដូចកនុងករែីកងវុះប ូតាសយូម រូបទ៤ីd) ឬផ្តីវាផ្សលកសាល ងំផ្ៅចផ្ន្ទល ុះសរច្សរទនុង
សលឹក (ដូចកនុងករែីកងវុះម ផ្េសយូម រូបទី៤e)? របផ្ភទច្នការកេកផ្ចេផ្នុះ វាមនលកខែៈសាមញ្ាកនុងការ
បផ្ងកីតការអនុវតតខ្លុះៗ ផ្ដមីបនីងឹទទួលបានការផ្្វីផ្រាែវនិិចឆ័យដ៏រតឹមរតូវ។ 

្នធានដ៏លមអតិ និងជាក់លាក់ជាផ្រចីន រតូវបានផ្ែចងរកងផ្លីរបធានបទច្នការកែំត់កងវុះសារធាតុ
ចិញ្ច ឹមផ្លរុីកខជាតិផ្ដ្ឋយផ្រាែសញ្ញា របស់វា។ ផ្នុះជាលកខែៈពិផ្សសលអមួយចំនួន៖ 

 ផ្ាលការែ៍កែន្ទសំតពីីផ្រាែសញ្ញា ច្នកងវុះសារធាតុចិញ្ច ឹមផ្លីរុកខជាត ិ – សាកលវទិាល័យអារ ីេូ
ណ 

 មុខ្ងារផ្ផេងៗច្នសារធាតុចញិ្ច ឹមផ្លីរុកខជាតិ និងផ្រាែសញ្ញា ច្នភាពពុល និងកងវុះខាត – សាកលវទិា
ល័យរដាម ន់តាណ 

 ការរបមូលរូបភាពកងវុះសារធាតុចិញ្ច ឹមផ្លីដណំ ំ– មនសរមប់ជាវតាមរយៈវទិាសាថ នសារធាតុចិញ្ច ឹម
ផ្លីដំណអំនតរជាត ិ(IPNI) 

 
ការដណនពំកីមមវិ្ីតាមរយៈទូរសព័ទឆ្លល តនវរបសវ់ទិាសាា នសារធាតចុ្ញិ្ច មឹននដណំ ំ

អនតរជាត ិ(IPNI) សរាប់ធោគសញ្ញា កង្វះសារធាតុច្ញិ្ច មឹ  
សរមប់ទំផ្ន្ទរផ្ៅរកបផ្ចចកវទិា កដលមនការផ្របីរបាស់ទូរស័ពទឆ្លល តច្វ ែឺអាចរកបានពីវទិាសាថ នសារធាតុ

ចិញ្ច ឹមរបស់ដណំអំនតរជាតិ (IPNI)។ កមមវ ិ្ ីផ្នុះរមួបញ្ចូលទងំសំែំុរូបភាពឌីជីថ្លតូចមួយកដលពពិែ៌ន្ទអំព ី
កងវុះជជីាតិមយួៗ (រូបទ៧ី)។ 

កមមវ ិ្ ីផ្នុះក៏ផតល់នូវការពពិែ៌ន្ទអពំីផ្រាែសញ្ញា ច្នកងវុះសារធាតុចិញ្ច ឹមផ្ដ្ឋយជជីាតិមយួៗ និងសរមប់
ដំណផំ្កេរតសាស្តសតចមបងៗ ១៤មុខ្ ទូទងំពិភពផ្លាក។ ដំណរំតូវបានផ្រជសីផ្រសីផ្ដមីបតីំណងឱ្យរបផ្ភទដំណំ
ផ្ផេងៗ ផ្ទុះបីជាវាមនកត ១៤របផ្ភទ ប ុផ្ណណ ុះក៏ផ្ដ្ឋយ។ ឧទ រែ៍ ភាលមីផ្  (pearl millet ) មិនរតូវបាន
ចុុះបញ្ជ ីផ្ៅកនុងកមមវ ិ្ ផី្នុះផ្ទ ប ុកនតផ្រាែសញ្ញា របស់វារបហ្គក់របក លនឹងផ្រត ឬសកួយ (ស គូម) កដលមន 
លកខែៈសររីៈរសផ្ដៀងាន ។ 

ការបដិផ្ស្ៈ កមមវ ិ្ ីទូរស័ពទឆ្លល តច្វផ្នុះ មិនវាស់ពីកងវុះខាតផ្ដ្ឋយខ្លួនឯងផ្ន្ទុះផ្ទ ប ុកនតវាផ្ដីរតួជាឧបករែ៍
ដ៏មនរបផ្យាជន៍ផ្ៅកនុងច្ដរបស់អនកកដលពាយាមកែំត់អតតសញ្ញា ែកងវុះសារធាតុចិញ្ច ឹមរបស់រុកខជាតិ។ 

របូទី៦៖ ដារកាមលំ ូរសរមបផ់្ វ្ីផ្រាែវនិិចឆយ័ច្នកងវុះសារធាតុចិញ្ច ឹមជាមូលដ្ឋា ន (IFAS, 2012)។ 
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កមមវ ិ្ ីរូបភាពរូបភាពរុកខជាតិផ្នុះ មនផ្រចីនភាសាព ីApple App Store (កសវងរក “បណណ ល័យរបូថ្តកងវុះ
សារធាតុចិញ្ច ឹមផ្លដីណំ ំឬ“វទិាសាថ នសារធាតុចិញ្ច ឹមសរមប់ដំណអំនតរជាត”ិ)។ ព័ត៌មនរតូវបានរកផ្ឃេីផ្ៅផ្ែ
 ទំព័រៈ http://www.ipni.net/ndapp។  
 

 
រូបទី៧៖ រូបភាពច្នកមមវ ិ្ ីចលត័របសវ់ទិាសាថ នសារធាតុចិញ្ច ឹមរបស់ដណំអំនតរជាតិ (IPNI) 
 

ជំហានបនតបនទ ប់ធៅធពលដដលកង្វះសារធាតចុ្ិញ្ចមឹមួយរតូវបានបង្ហា ញ 

ផ្ៅផ្ពលអនកបានផ្្វកីារបងាា េនូវកងវុះសារធាតុចិញ្ច ឹមផ្ៅកនុងដណំរំបស់អនក អនកនងឹរតូវការចត់វធិានការ
ផ្ដីមបផី្ដ្ឋុះរសាយបញ្ញា ផ្ន្ទុះ។ ផ្តីការផគត់ផគង់សារធាតុចិញ្ច ឹមសមរសបអាចផ្ដ្ឋុះរសាយបញ្ញា បាន ឬក៏កងវុះសារធាតុ
ចិញ្ច ឹមអាចជាផ្រាែសញ្ញា មួយច្នបញ្ញា កាន់កត្?ំ 

េឹកញាប់ជាងផ្នុះផ្ៅផ្ទៀត កតាត សមុែសាម េ ែឺផ្ដីរតួផ្ៅផ្ពលដណំបំងាា េពីកងវុះសាធាតុចិញ្ច ឹម។ មួយ
ចំនួនអាចរតូវបានកកតរមូវយា ងងាយរសលួ ប ុកនតមួយចំនួនផ្ទៀតរតូវការផ្ពលផ្រចីនឆ្លន ផំ្ដមីបកីកតរមូវវា។ ខាងផ្រកាម
ផ្នុះែឺជាបញ្ញា ជាសកាត នុពលមយួចំនួន កដលជាទូផ្ៅបណត លឱ្យមនកងវុះសារធាតុចិញ្ច ឹមផ្លដីំណជំាក់លាក់។ 

ផ្ប ហ្គស (pH) – ដូចកដលបានបញ្ញជ ក់រចួមកផ្ យី pHដី ផ្ដីរតួន្ទទីយា ងសំខាន់កនុងការកំែត់ ថាផ្តី
សារធាតុចិញ្ច ឹមណកដលមនសរមប់បតឺរសូបផ្ដ្ឋយរុកខជាតិ។ ផ្បីដមីនជាតអិាសុីតខាល ងំ សារធាតុ N P K S Ca 
និង Mg នឹងមនវតតមនតចិកនុងដ។ី ផ្ៅកនុងដអីាល់កាឡងំ Fe Mn B Cu និង Zn នឹងមនវតតមនតចិកនុងដី។ 
របសិនផ្បអីនកកែំត់បានអតតសញ្ញា ែខ្លុះៗថា ដីមនកងវុះខាតសារធាតុចិញ្ច ឹម ផ្ន្ទុះវារបក លជាមនបញ្ញា  pH 
(ប ុកនតផ្ដីមបឱី្យរបាកដ អនកនឹងរតូវផ្្វីផ្តសតរក pHដី)។ 

ផ្ដីមបកីកសរមលួ pHដី កំផ្បារកសិកមមអាចរតូវបានដ្ឋក់បកនថមផ្ៅផ្លដីីអាសុតី នងិសាព ន់្័រផ្ៅផ្លីដអីាល់
កាឡងំ (ដីបាស)។ ការអានបកនថមផ្លីរបធានបទពិផ្សសផ្នុះ អាចរកបានផ្ៅកនុង ECHOcommunity.org 

http://www.ipni.net/ndapp
https://www.echocommunity.org/?locale=en
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ឧទ រែ៍ឯកសារដីអាសុីតច្នតំបន់រតូពិច និង Biochar អាចផតល់នូវការអនុវតតជាក់កសតងជាក់កសតងបានផ្រចនី និង
ដំផ្ណុះរសាយន្ទន្ទជាក់លាក់ផ្ៅតាមបរបិទ។ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
របូទី៨៖ កតាត មនជីវតិ និងាម នជីវតិងាយរច នឹំងផ្រាែសញ្ញា កងវុះសរធាតុចិញ្ច ឹមរបស់ដណំ។ំ ក) អាសូតកមមផ្ដ្ឋយសារទឹកជនំន់ 
(Sawyer ២០០៧) ខ្) ចំផ្ ុះសារធាតុែីមីផ្ដ្ឋយសារការរាលដ្ឋលថាន សំំលាបផ់្មម  (Purdue ២០១៦) ែ) ជងឺំផេិតផ្ៅកនុ ងផ្ប ងផ្បា ុះ 
(Nitzsche and Wyenandt ២០០៥) ឃ) ការបំផ្លល េផ្រតផ្ដ្ឋយពពកួផ្ែម តូត (Soybean Cyst Nematode) ផ្ៅកនុ ងផ្រត (Tylka 
១៩៩៤)។ 
 
 ទកឹជនំន់ ឬការបងាូរទកឹផ្ចេផ្ខ្ោយ – ផ្រាែសញ្ញា កងវុះធាតុអាសូត ផ្រចនីកតផ្កីតមនផ្ៅតំបន់ទំន្ទបច្នទី
វាល ឬតំបន់កដលមនរបព័នធបងាូរទឹកមិនលអ។ ផ្ៅផ្ពលកដលដីជន់លិចផ្ដ្ឋយទឹក នីរតាតកដលអាចផ្របីបានផ្ដ្ឋយ
រុកខជាតិ (NO3

-) រតូវបាន ូរផ្រចុះបាត់(បងាូរផ្ចេ) និង/ឬរតូវបានផ្្វីអាសូតកមម (Sawyer 2007)។ អាសូតកមម
ផ្កីតផ្ ងីផ្ៅផ្ពលកដលបាក់ផ្តរដីីផ្របីរបាស់សមសធាតុអាសូតជំនសួអុកសុីកសន (កដលរតូវបានកំែត់ផ្ដ្ឋយទកឹ
ជំនន់) សមសធាតុរតូវបានបំកបកជាបនតបន្ទទ ប់ ផ្ យីអាសូតរតូវបានបផ្ញ្ចេផ្ៅកនុងបរយិាកាសវេិកនុងទរមង់ជា
ឧសម័នអាសូត (N2)។ អាសូតកមមអាចផ្្វីឱ្យតបំន់្ំៗ ខ្វុះអាសូតកនុងអំ ុងផ្ពល និងផ្រកាយផ្ពលទឹកជនំន់ (រូប
ភាព ៨a)។ 

បញ្ញា រាងំសងួត –ផ្រាែសញ្ញា កដលផ្កីតផ្ ងីបណត លមកពីផ្រាុះរាងំសងួត ក៏អាចរតូវបានរច ជំាមួយនឹងផ្រាែ
សញ្ញា កងវុះសារធាតុចិញ្ច ឹមផងកដរ។ កនុងករែីទងំពីរផ្នុះ រុកខជាតិបងាា េពីភាពរកិនរសផ្ដៀងាន ។ ផ្ទុះយា ងណក៏
ផ្ដ្ឋយ ផ្រាែសញ្ញា កដលផ្កីតផ្ ងីបណត លមកពីផ្រាុះរាងំសងួត អាចរតូវបានសមគ ល់តាងំពីដំបូងផ្ដ្ឋយការរសផ្រន 
ផ្ យីបន្ទទ ប់មករេួសលឹក បន្ទទ ប់មកសងួត–រាមចុងសលកឹ។ សារធាតុចិញ្ច ឹមជាផ្រចីននឹងមិនមនវតតមនសរមប់រុកខ

https://c.ymcdn.com/sites/echocommunity.site-ym.com/resource/collection/49b3d109-0de9-458e-915b-11aaf1a67e20/TN_75_Biochar--An_Organic_House_for_Soil_Microbes.pdf?hhSearchTerms=%22biochar%22
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ជាតិផ្របីរបាស់ផ្ទ ផ្ៅផ្ពលកដលមនទឹកតចិកនុងការរលំាយពួកវាផ្ៅជាទរមង់កដលអាចរតូវបានរសបូយកផ្ដ្ឋយរុកខ
ជាតិ។ 
 
 
 
 ធោគសញ្ញា ធផេង្ៗធទៀតដដលង្ហយយលរ់ច្ែជំាមួយនឹង្កង្វះសារធាតុច្ិញ្ចមឹ 

ការបផំ្លល េផ្ដ្ឋយជងំ ឺ  – ផ្រាែសញ្ញា កងវុះសារធាតុចិញ្ច ឹម ជាផ្រឿយៗរតូវបានផ្ែយល់រច នំឹងជងំឺវរុីស បាក់
ផ្តរ ី ឬផេតិ ពីផ្ររុះផ្រាែសញ្ញា នីមួយៗបណត លឱ្យសលកឹផ្លឿង និងអុចផ្មម ៗផ្លសីលឹក។ កងវុះសារធាតុចិញ្ច ឹមអាចរតូវ
បានសមគ ល់ដូចនឹងរបផ្ភទច្នការបំផ្លល េពសីតវលអិត នងិជងំឺ ផ្ដ្ឋយភាពសុីផ្មរទីរបស់វា។ ផ្រាែសញ្ញា ច្នជមងឺន្ទន្ទ 
រតូវបានផ្្វីឱ្យមនពែ៌ចរមរុះ មនសាន មជា ំ ឬមនទតីាងំមនិផ្សមីាន ផ្ៅផ្លីរុកខជាតិ ឬសលឹក (រូបទី៨c) ខ្ែៈផ្ពល
កដលកងវុះសារធាតុចិញ្ច ឹមហ្គក់ដូចជាសុីផ្មរទីាន  និងផ្ទុះជាកបកកខ្ែកាន ផ្ៅកនុងរុកខជាត ិឬសលឹក។ 

ការបផំ្លល េផ្ដ្ឋយផ្ែម តូត  – រុកខជាតិកដលរងផលប ុះរល់ផ្ដ្ឋយផ្ែម តូត បងាា េផ្រាែសញ្ញា ផ្ស្តសតស
ងាយរច ជំាមួយនឹងភាពរបហ្គក់របក លមួយច្នផ្រាែសញ្ញា កងវុះសារធាតុចញិ្ច ឹមផ្ផេងៗាន ។ ការបផំ្លល េផ្ដ្ឋយ
ផ្ែម តូតងាយរច ជំាមួយនឹងផ្រាែសញ្ញា កដលបណត លមកពីទកឹលិច និងអាសូតកមម។ ពមុីនរតូវបានសមគ ល់
ផ្ដ្ឋយវតតមនច្នផ្រាែសញ្ញា ផ្ៅខាងផ្រៅតបំន់ទំន្ទប (មនិកមនជាបញ្ញា បងាូរទឹក) នងិរសផ្រនកផនកខាងផ្លីច្នរុកខ
ជាតិ (រូបទ៨ីd)។ របសិនផ្បីផ្ែម តូតរតូវបានផ្ែសងេយ័ រតូវផ្លល ស់បតូររុកខជាតិមួយចនំួន និងពនិិតយផ្មីលឫសច្ន 
"ដុំពកៗ" ផ្បីអាចអនកអាចយកសំណកផ្ផែីផ្ៅមនទីរពិផ្សា្ន៍កនុងរសរក ផ្ដីមបបីញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ែរតឹមរតូវ។ ការ
កំែត់អតតសញ្ញា ែរតឹមរតូវច្នវតតមនផ្ែម តូត ផ្ៅទីវាល អាចជាការពិបាក ផ្ យីែរួកតរតូវបានបញ្ញជ ក់ផ្ដ្ឋយមី
រកូទសេន៍។ 

ការសាយភាពច្នថាន សំមល ប់ផ្មម ចច្រង  – ការសាយភាពច្នថាន សំមល ប់ផ្មម ចច្រង  អាចផ្កីតផ្ ងីផ្ៅផ្ពលថាន ំ
រតូវបានផ្របីផ្ៅច្ថ្ងកដលមនខ្យល់ ឬផ្ៅជិតនងឹដំណដំច្ទផ្ទៀត។ របសនិផ្បីថាន សំលំាប់ផ្មម ចច្រងមិនសមល ប់ចំ
ផ្ាលផ្ៅដណំ ំវាអាចបណត លឱ្យខូ្ចខាត ផ្ដ្ឋយបនេល់ទុកផ្រាែសញ្ញា កដលងាយយល់រច ជំាមួយនឹងផ្រាែសញ្ញា
កងវុះសារធាតុចញិ្ច ឹម។ 

ជាថ្មីមតងផ្ទៀត ផ្នុះជា្មមតាអាចរតូវបានសមគ ល់ផ្ដ្ឋយភាពមិនផ្ទៀងទត់ច្នភាពផ្សលកសាល ងំ ឬ អុចពែ៌
ផ្មម ផ្លីរុកខជាត ិជាជាងលំន្ទសុំីផ្មរទ។ី ផ្ដ្ឋយកផអកផ្លសីារធាតុែីម ីវាអាចបនេល់ទុកនូវផ្រាែសញ្ញា ច្នភាពផ្សលកសាល ងំ 
្ងន់្ងរ (រូបទី៨b) ឬផ្រាែសញ្ញា ច្ន «អុចផ្មម ៗ» ផ្ៅចុងសលឹក។ រច ជំាមួយផ្រាែសញ្ញា កងវុះសារធាតុចញិ្ច ឹម។ ផ្រាែ
សញ្ញា ផ្នុះនឹងផ្កតីមនភាល មៗ កដលភាែផ្រចីនផ្កតីផ្ ងីកនុងរយៈផ្ពល ២៤ ផ្ៅ ៤៨ផ្ម ង ច្នការផ្របីថាន សំលំាប់ផ្មម
ចច្រង។ រុកខជាតិមនសមតថភាពលូតលាស់កនុងករមតិតិចជាងមុនផ្ដ្ឋយសារកតថាន សំំលាប់ផ្មម ចច្រង។ 

 
ធសច្កតសីននដិ្ឋា ន 
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ការផ្្វីផ្រាែវនិិចឆ័យកងវុះសារធាតុចិញ្ច ឹមផ្លីដណំមំិនកមនជាវទិាសាស្តសតពតិរបាកដផ្ទ។ ផ្ទុះជាយា ងណក៏
ផ្ដ្ឋយ ឧបករែ៍ផ្្វីផ្រាែវនិិចឆ័យងាយៗទងំផ្នុះ អាចជួយអនកកនុងការបផ្ងកីនផលតិភាព និងសុខ្ភាពច្នដីរបស់អនក។ 
ពួកវាអាចជយួអនកឱ្យផ្ជៀសផុតពីបញ្ញា ច្នភាពអត់ឃ្លល នកដលលាក់ផ្ៅកនុងដណំរំបស់អនក ផ្ យីអាចរបាប់អនកអំពី
បញ្ញា កាន់កតផ្រចនីកដលមនផ្ៅកនុងកកនលងរបស់អនក។ ឧបករែ៍ផ្្វីផ្រាែវនិិចឆ័យផ្ៅកសិដ្ឋា នទងំផ្នុះ អាចមន
របផ្យាជន៍ជាពិផ្សសសរមប់អនកកដលផ្្វីការផ្ៅតបំន់កដលមនសកមមភាពពិផ្សា្ន៍ដ ី និងផ្្វីផ្តសតផ្លីជាលិការុកខ
ជាតិ ែឺផ្ទុះជាមន ឬមនិមនរែប់រាន់។ 
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