
 

 

 

   ឯកសាររបស់អេកូអាស ៊ី 
 

 

 

អេអរៀនដែលអរៀនបានព៊ីប្បព័នធចិញ្ច ឹេប្រ៊ីនិងដាំបដនែរេួគ្នា អដយអប្បើលូស ៊ីេ៉ង់កា ងប្បអេសថៃ
ភាគខាងអ ើង 

 

សករ់ អប្បែិន បានរស់អៅកា ងប្បអេសថៃភាគខាងអ ើងរយះអពល៨ឆ្ា ាំ គ្នរ់បានេកេ៊ីអនះជាេួយនឹង
ចាំអ ះែឹងកា ងពនធកិចចវបបធេ៌ចាំរ ះ ការប្គប់ប្គងគាំអោង និងការេភិវឌ្ឍន៍កា ងអាស ៊ីខាងរបូង និងអាប្ពិ
ច។ រយះអពល៦ឆ្ា ាំកនែងេកអនះ គ្នរ់បានរ ៊ីកោយជាេួយនឹងការពិអសាធន៍នឹងសួនែាំណាំអប្កាយ
ផ្ទះនិងការចិញ្ច ឹេប្រ៊ីនិងដាំបដនែរេួគ្នា អៅអ ៀងថេ៉ ដែលគ្នរ់បានរស់អៅេ៊ីអ ះជាេួយប្បពនធនិង
កូនប្បុសរបស់គ្នរ់។ 

 

ជាការចាប់អផ្តើេ 

ប្បដែលជា៥ឆ្ា ាំកនែងអៅ ប ទ ប់ព៊ីបានអានតាេេ ិនធឺដ រេាំព៊ីការចិញ្ច ឹេប្រ៊ីនិងដាំបដនែរេួគ្នា េក 
មានសាំឡាញ់មាា ក់ចង់សាកអេើលជាប្បព័នធខាា ររូចេួយអៅកា ងសួនែាំណាំអប្កាយផ្ទះជាយប្កងុេួយ 
(ផ្ទះ ួលេួយ) អៅអ ៀងថេ៉។ខ្ ាំមានបេពិអសាធន៍េួយចាំនួនអធវើការជាេួយប្បព័នធដែលធាំជាងអនះ 
អែើយេិនចាំណប់អារេម ៍កា ងការសាកលបងខាា ររូច ជាប្បព៍នធដែលចាំណយេ នរិចដែលអាច
ផ្លែ ស់បតូរបាននិងដែលអាចអប្បើប្បាស់បានជាគាំរកូារបង្ហា ញ ប ត ះបណត ល។េិនែូចសពវថៃៃអនះអេ 
ដែលព័រ៌មានជាអប្ចើនអាចរកបានតាេេនឡាញ (ជាពិអសសកា ងេាំរងជា យូធយូប វ ៊ីឌ្៊ីេូ) មាន
ព័រ៌មានរិចរួចណស់ដែលអាចរកបានអដយេិនគិរថៃែតាេការរច អ ើង ការែាំអ ើង និងការដៃ
រកាថនប្បព័នធខាា ររូច ែូអចាះអែើយ សពវយ៉ងដែលអយើងអធវើកា ងេាំ  ងអពលការកសាងែាំបូងអនះគឺ
ជាការពិអសាធន៍។ 
 

សាំភារះ 

អៅភាគខាងអ ើងប្បអេសថៃអនះ មានឧសាែកេមអធវើព៊ីស ៊ីេ៉ង់សាំោប់ការង្ហរអប្កាយផ្ទះជាអប្ចើនបាន
ផ្លិរលូស ៊ីេ៉ង់ (អ ះប៊ីជាមានេងករ់ផ្ចិរ៨០សេ ឬ១េនិងកាំពស់៤០សេ) លូប្បអោង ាំងអនះប្រូ
បានដក់ព៊ីអលើគ្នា អែើេប៊ីបអងកើរជាធ ងកា ងែ៊ី ឬដក់ព៊ីអលើគ្នា អែើេប៊ីបអងកើរបានជាលូប្រងេឹកអភែៀងនិងជា
ធ ងចាំអោះ។ លូខាងអប្កាេមានភាា ប់និងស ៊ីេ៉ង់អែើយជាេូអៅប្រូវបានអប្បើសាំោប់ជាការដាំបដនែ ជា
ស្សះដែលមានការរ បដរង និងការចិញ្ច ឹេកដងកប ឬប្រ៊ីេដ ត ង។ កា ងការបដនែេអៅនឹងលូស ៊ីេ៉ង់ 
បាំពង់េ៊ីបព័ ៌អខៀវនិងប្រូវគ្នា អៅនឹងេាំែាំជាអប្ចើនមានអប្ចើនណស់អែើយអោកៗអេៀរផ្ង។ សាប់
បូេេឹក២២០វ ៉ ល ក៏មានការង្ហយស្សួលរកដែរ(យ៉ងអោចណស់រកបានអៅេ៊ីប្កុង) អែើយជា
េូអៅប្រូវបានអប្បើប្បាស់ជាកាលេឹកបាញ់កា ងេាំរង់េឹករូចអៅតាេផ្ទះ អភា ាន៊ីយដា ន។ របស់ជា



េធយេែូចជា (ៃមេូលលអប្បដែលេងករ់ផ្ចិរ១អៅ២សេ) គឺមានការពិបាកកា ងការរក ដរជាធេមតាៃម
ដែលដបកសាំោប់ការអប្បើប្បាស់ជាេួយស ៊ីេ៉ង់មានរាំថលអោកនិងង្ហយស្សួលរក។ 
 

ការដក់វារេួគ្នា (របូេ៊ី១) 
ប ទ ប់ព៊ីសាំភារះបានរកបានេស់អែើយ (អយើងអប្បើលូស ៊ីេ៉ង់១េដែលមានបារ សាប់រូចេួយ ៃមរូច 
of 0.5-0.75 សេ និងបាំពង់េ៊ីបដែលប្រូវគ្នា ) ប្បព័នធរបស់អយើងបានអប្បើសង់រេួគ្នា េិនែល់៣អម៉ាងអេ 
អែើយប្រូវបានអធវើអរសតោមានែាំអ ើ រការអដយគ្នម នប្រ៊ីអៅថៃៃប ទ ប់ ប ទ ប់ព៊ីស ៊ីេ៉ង់បានរងឹអែើយ។ 
ប ទ ប់េកអយើងដក់ប្រ៊ីេដ ត ងដែលអាចរកបានអែើយមានរាំថលអោកកា ងលូស ៊ីេ៉ង់( ួនកាលប្បជា
 នចិញ្ច ឹេប្រ៊ីេដ ត ងដរឯងកា ងលូស ៊ីេ៉ង់អៅប្បអេសថៃភាគខាងអ ើងដក់ែល់អៅ៥០កាលកា ង
េួយលូ)។ អៅកា ងរាំបន់ ប្រ៊ីេដ ត ងជាេូអៅប្រវូបានចិញ្ច ឹេកា ងលូស ៊ីេ៉ង់កា ងេឹកោក់ដែលមានគ  
ភាព ែូអចាះអែើយវាមានោនិភ៍យ បថនការង្ហប់របស់ប្រ៊ីប្បសិនអបើអយើងអធវើខ ស។ 

 

 
 

វាចាំណយអពលជាង១ដខអែើេប៊ីអអាយរ កខជារិែាំណាំែ ះបានលអ ខ ះអពលដែលប្រ៊ីអៅដររូចអៅ
អ ើយ ប្បព័នធរបស់អយើងង្ហយស្សួលប្គប់ប្គង ដរអពលប្រ៊ីកាន់ដរធាំ សាបបូេេឹកបានគ្នាំងជាេួយនឹង
កាកសាំ ល់ប្រ៊ីដែលអប្ចើនអពក អែើយប្រវូការការសាំអារជាប្បចាាំថៃៃ។ (កាំ រ់ប្តារបស់េាកនិពនធ 
ែូចបានអរៀបោប់កា ងេរែបេព៊ីេ នេកអែើយ ការកអកើរថនអាចេ៌ប្រ៊ីនិងរបស់រងឹ អាចការ់បនែយលាំ
ែូររបស់េឹកនិងបណត លអអាយមានបញ្ហា កា ងប្បព័នធថនការចិញ្ច ឹេអនះ) អយើងបានពាយេរបស់ជា
អប្ចើនអែើេប៊ីរកាអាប្តាលាំែូររបស់េឹកអអាយបានកាំររិខពស់និងសាប់សាអ រ (ធ ងចាំអោះដែលអធវើអៅផ្ទះ) 



ដរសាប់ដែលអោកអៅដរជាការ ក់េងនឹងភាពកាំអសាយកា ងប្បព័នធអនះដែរ។ ប្បព័នធរូចអាចែាំអ ើ រ
ការបានលអ ដរវាអាចនិងយឺរដែលនិយយោវាង្ហយស្សួលែាំអ ើ រការ។ ដរវាមានបាំអពញអគ្នលអៅ
របស់អយើងអដយ េ៊ី១ វាអោក (រិចជាង៤០ែ ល្លែ ) និងេិ២ វាបានបង្ហា ញោអគ្នលការ ៍ថនប្បព័នធ
អនះអាចែាំអ ើ រការបានដរជាេួយប្បព័នធខាា ររូចប៉ អណណ ះ។ 

 

អេអរៀនដែលអរៀនបាន(របូេ៊ី២) 
ជាេួយនិងលូស ៊ីេ៉ង់ បាំពង់េ៊ីបមានភាពង្ហយស្សួលកា ងការបដនែេនិងផ្លែ ស់បតូរកា ងការរច ណស់ 
ដរអ ះជាយ៉ងណក៏អដយ លូមានេាំងន់ធៃន់អែើយពិបាកផ្លែ ស់បតូរេ៊ីឬអរៀបចាំជាៃម៊ី អប្រះខ្ ាំបាន
អ ើញោអពលដែលសាំឡាញ់របស់ខ្ ាំបានផ្លែ ស់េ៊ីលាំអៅអៅស្សុកវញិ អែើយខ្ ាំបានអរ ើប្បព័នធអនះអៅ
ផ្ទះខ្ ាំ។ ខ្ ាំេិនចូលចិរតគាំនិរដែលប្រូវសាំអារសាប់ និងពិនិរយអេើលវាោល់ថៃៃអេ ែូអចាះខ្ ាំបានផ្តូរការ
រច និងបដនែេលូេួយអេៀរអែើេប៊ីែាំអ ើ រការជាលូប្បេូល ដែលវា ួយប្បេូលរបស់រងឹនិងរកាសាប់
អអាយបានសាអ រ។ ជាលេធផ្ល ខ្ ាំប្គ្នន់ដរប្រូវការពិនិរយនិងសាំអារសាប់េតងកា ងេួយដខដរប៉ អណណ ះ 
(របូេ៊ី២)។ខ្ ាំក៏បានដក់វាជាេួយនឹងប្រ៊ីចាំនួន១៥កាល ាំនួសអអាយ៣០កាលដែលខ្ ាំបានចាប់អផ្តើេ
ជាអលើកែាំបូង អែើយខ្ ាំបានដាំែាំណាំដែលចូលចិរតេឹកនិងដាំអ ើងវញិអែើេប៊ី ួយែាំអ ើ រការចាំអោះេឹ
ក។ ប្បព័នធច ងអប្កាយបានបអងកើរអអាយមានោា លដាំ ៊ីរបស់ថៃជាអប្ចើន ជាេួយនឹងដាំណាំដាំអ ើង
វញិែូចជាសែឹកថប្គ អេទសអាចេ៌សរវ ប្េះអប្ផ ផ្លន់ដណស់ ខ្៊ី រ ាំអែង រ កខជារិវលែិែវឺនដែលអាច
ែូបបាន ប្រកួន។ កា ងរែូវប្រជាក់ ខ្ ាំក៏បានដាំអប៉ងអបាះ សាឡារ់ ថសពអរៀអខៀវ ស្រសតបឺរ ៊ី និងបដនែសែឹក
ែថេអេៀរជាអប្ចើន។ ជារេួ ប្បព័នធអនះេិនបានបអងកើរអអាយបានជាចាំនួនអប្ចើនថនប្រ៊ីឬអាោរអេ ដរ
សាំោប់ខ្ ាំវាបានផ្តល់ប្បអយ ន៍ណស់កា ងការផ្លិរអាោរដែលគ្នម នជារិគ៊ីេ៊ីនិងស្សស់ៗ។ ខ្ ាំ
អ ើញោេិែាភាពអនះគឺជាចាំ  ចចាប់អារេម ៍ែ៏េសាច រយដែរែល់េាក ិរខាងនិងអភ្ៀវ។ 

 

 

 



 

ការអេើលប្រ ប់អៅអប្កាយវញិ 

ថៃៃអនះប្បសិនអបើមាននណមាា ក់ស ាំសួរខ្ ាំអអាយ ួយសាងសង់ប្បព័នធរូចេួយអៅអលើែ៊ីដែល ួលអគ
របស់អគអៅជាយប្កុង អរើខ្ ាំគួរអប្បើប្បាស់លូស ៊ីេ៉ង់ឬអេ? ចាំអលើយែ៏ង្ហយស្សួលគឺបាេ ដរខ្ ាំេិនអប្បើ
លូធាំ១ដេ៉ប្រអេ។ សពវថៃៃអនះមាន ាំអរ ើសជាអប្ចើនចាំអរះសាំភារះដែលមាននិងការរច អ ើង(សូេ
អេើលរបូភាពេ៊ី៣ សាំោប់គាំរដូែលខ្ ាំបានពាយេ ួនកាល)។ េវ៊ីដែលស្សាលជាងនិងង្ហយស្សួលបាំ
ល្លស់េ៊ី (ស្សួលជាងលូ១ដេ៉ប្រ) គឺជាការលអណស់សាំោប់ការែាំអ ើងអៅជាយប្កងុ។ ខ្ ាំគិរោលូស ៊ី
េ៉ង់ដែលធាំជាងដែលអគរច អ ើងគឺមានភាពលអប្បអសើសាំោប់ជាយប្កុង អប្រះេន សសជាអប្ចើនកា ង
រាំបន់ជាយប្កុង (យ៉ងអោចណស់អៅភាគខាងអ ើងប្បអេសថៃ) ែឹងព៊ីរអបៀបភាា ប់លូស ៊ីេ៉ង់ជាេួយ
គ្នា និងបដនែេបាំពង់េ៊ីបភ៊ីវ ៊ីស ៊ី។ េន សសបួនឬប្បាាំេាកអាចនឹងដក់និងអប្បើថែអលើកឬបតូរលូស ៊ីេ៉ង់អដយ
គ្នម នបញ្ហា ។ ផ្ងដែរអ ះ បញ្ហា  ក់េងនឹងេាំងន់និងភាពជានិចចកាលគឺេិនដេនជាបញ្ហា អប្ចើនែូចជា
ការែាំអ ើងអៅ នបេែូចអៅជាយប្កុងអេ។ អែើយច ងបញ្ច ប់ េាករស់អៅ នបេជាអប្ចើនអៅ
ប្បអេសថៃខាងអ ើងមានបេពិអសាធន៍ជាេួយនឹងការចិញ្ច ឹេប្រ៊ីេដ ត ងកា ងលូស ៊ីេ៉ង់ ែូអចាះការ
បដនែេសាប់និងៃមប្កាលគឺប្គ្នន់ដរជាការបដនែេអៅនឹងប្បព័នធដែលមានស្សាប់ប៉ អណណ ះ។ 

 

របូភាពដែលធាំជាង 

ខ្ ាំផ្លទ ល់ខែួនគិរោ ប្បព័នធចិញ្ច ឹេប្រ៊ីនិងដាំបដនែរេួគ្នា ខាា ររូច មានការពិបាកកា ងការអរៀបចាំជាជាង
ខាា រធាំ(ធាំជាង១០០០ល៊ីប្រ) ខ្ ាំសូេប្ពមានេាកោេវ៊ីេួយអាចខ សឆ្គងយ៉ងអលឿនកា ងប្បព័នធរូច។ដរ
ប្បព័នធរូចែូចដែលខ្ ាំមានសាំោប់អធវើការបង្ហា ញអនះគឺេសាច រយណស់កា ងការបង្ហា ញែល់េន សសព៊ី
អគ្នលការ ៍និងដផ្ាកថនប្បព័នធអនះ (ឧ រ វាបង្ហា ញព៊ីប្បព័នធបូេេឹក សាប់ ។ល។ ែាំអ ើ រការ អែើយ
បង្ហា ញេាំ ក់េាំនងរវាងប្រ៊ី បាក់អររ ៊ីបាំដលងអៅជាន៊ីប្តារ និងរ កខជារិដែលមានស ខភាពលអ វាគ៏អាច
បអងកើរអអាយមានេាំរង់ថនេឹកែ៏លអផ្ងដែរអៅកា ងផ្ទះរបស់េាក)។ ដរប្បព័នធរូចេិនចាាំបាច់មានគាំរថូន
ការផ្លិរចាំ ៊ី អ ះអ ើយ អប្រះវាេិនធាំលមេកា ងការបង្ហា ញព៊ីរអបៀបថនការផ្លិរសាំោប់បរមិា ធាំ
ជាងអេ( ឬគ្នាំប្េគាំអោងដែលធាំជាងអនះែូចជាផ្ទះចិញ្ច ឹេអកមងកាំប្រអ ើយ) សាំោប់ ាំងបដនែនិងការ
ចិញ្ច ឹេប្រ៊ីលក់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ប្បព័នធខាា រធាំជាងអនះមានការប្ប េបដនែេដែរ។ អប្ៅព៊ីការប្បព័នធចិញ្ច ឹេប្រ៊ីនិងដាំបដនែប្រូវដរអសមើ
គ្នា អែើយ េាកដែលែាំអ ើ រការប្បព័នធដែលធាំជាងនឹងប្រូវការផ្ងដែរនូវធនធាននិងឃ្ែ ាំងចាំ ៊ី  ការប
 ត ះនិងការដាំបដនែ និងការប្បេូលផ្ល ែាំអ ើ រការ និងេ៊ីផ្ារប្រ៊ីនិងការផ្លិរ។ ភាពសម គសាម ញ
ថនដផ្ាក ាំងេស់អនះដែលែាំអ ើ រការជាេួយគ្នា គឺប្រូវបានគិរពិចារណអៅអពលដែលអ ើញមាន
ប្បព័នធធាំជាង។អ ះជាយ៉ងណក៏អដយ សាំោប់េរិៃិ នខែះ ប្បព័នធរូចគឺជាកដនែងដែលប្រូវចាប់អផ្តើ
េែ៏លអសាំោប់ការអរៀនសូប្រព៊ីអគ្នលការ ៍ថនចាំ ៊ី និងការផ្លិរប្រ៊ី អែើយវាក៏អាចមានការរ ៊ីកចាំអរ ើន
យ៉ងង្ហយស្សួលដែរ។ 

 

អៅអពលដែលខ្ ាំបអងកើរប្បព័នធអនះអដយខែួនឯងអៅអប្កាយផ្ទះ ខ្ ាំដរងដរគិរជានិចចព៊ីរអបៀបដែលខ្ ាំ
អាចអធវើវាអអាយសេញ្ញជាង អែើយនិងរអបៀបដែលខ្ ាំអាចអធវើអអាយវាអោកជាង ង្ហយស្សួលជាង។ ខ្ ាំ
មានបេពិអសាធន៍ព៊ីកសិកេមខាា រធាំដែលមានរាំថលថៃែ ដែលេរ់មានបេពិអសាធន៍ឬចាំអ ះែឹង
ចាស់ល្លស់ព៊ីប្បព័នធអនះខាា ររូចអ ើយ។តាេអពលអវល្ល ប្បព័នធចិញ្ច ឹេប្រ៊ីនិងដាំបដនែរបស់ខ្ ាំកាន់ដរ
មានភាពសម គសាម ញអៅ អែើយការអកើនអ ើងថនភាពសម គសាម ញអនះបានផ្តល់ផ្លេកវញិនូវការ
ផ្លិរផ្លែ៏ប្បអសើជាងឬការផ្លិរអប្ចើនជាង។ ខ្ ាំក៏បានរកអ ើញោ កាំល្លាំងនិងអពលដែលខ្ ាំបាន
ដក់ចូលសាំោប់ការដកលាំេរការរច  គឺខ្ ាំកាន់ដរេេួលបានការអពញចិរតព៊ីេវ៊ីដែលខ្ ាំបានប្គប់ប្គង
វា។ 

 

ឥ ូវអនះខ្ ាំមានសេរែភាពកា ងការផ្លិរចាំ ៊ី សាំោប់ប្គួសារខែួនឯងកា ងរអបៀបែ៏គួរអអាយអពញចិរតេួ
យ។ ខ្ ាំឥ ូវដលងខាែ ចការផ្លិរចាំ ៊ី រអៅអេៀរអែើយ ខ្ ាំរ ៊ីកោយនឹងភាពសម គសាម ញថនប្បព័នធអនះ
អែើយអ ើញវាោជាលកខ ះែ៏វ ិាមានេួយ អប្រះវាបានអបើក វ រអអាយបានអរៀនសូប្រនិងវធិ៊ីៃម៊ីសាំ
ោប់ការអធវើេវ៊ីៗ។ ជាេួយការចិញ្ច ឹប្រ៊ីនិងដាំបដនែអនះ េាកអាចចាប់អផ្តើេអដយសេញ្ញ អែើយអពល
ដែលចាំអ ះែឹងរបស់េាកមានការអកើនអ ើង (ប្បដែលជាការេន វរតន៍លអ អែើយនិងរអបៀបដៃររកា
ប្បព័នធអអាយបានលអ) េាកអាចដាំកា ងពប្ង៊ីកប្បព័នធរបស់េាកកា ងវធិ៊ីសាស្រសតជាអប្ចើន គឺជាការេេួល
បានផ្លេកវញិព៊ីគាំនិរថចាប្បឌិ្ររបស់េាក (ឧ រ គាំនិរ ការរច  គឺជាការេេួលបានផ្លរបសាង 
ជាេួយនិងលេធផ្លដែលអាចអេើលអ ើញ)។ 

 

កា ង េជាដផ្ាកដែលអេើលេិនអ ើញអដយេេួលបានប្បអយ ន៍ព៊ីការបអងកើរប្បព័នធអនះ ខ្ ាំបាន ួប
េន សសជាអប្ចើន អែើយបានកសាងេាំ ក់េាំនងគ្នា ជាេួយេន សស ាំងអ ះដែលខ្ ាំេិនដែលបាន
សាគ ល់ ដែលអធវើអអាយ ៊ីវរិតកាន់ដរមានន័យអ ើងនិងប្ជាលអប្ៅអ ើង។ ប្បព័នធចិញ្ច ឹេប្រ៊ីនិងដាំ
ែាំណាំរេួគ្នា របស់ខ្ ាំគឺជាចាំ  ចដែលប្រូវអលើកយកេកនិយយជាអប្ចើនអដយញ្ហញ រិត ិរខាងរបស់ខ្ ាំ 
េាក ាំងឡាយណដែលអអាយរាំថលអាោរសាំោប់ស ខភាពលអ និងអេើលអ ើញប្បព័នធរបស់ខ្ ាំោជា
ធនធានថនអសចកត៊ីស្សឡាញ់និងការយកចិរតេ កដក់ កា ងរអបៀបដែលវាផ្តល់អាោរែ៏លអសាំោប់ស ខ
ភាពប្កេុប្គួសារ។ 

 

 


