ឯកសាររបស់អេកូអាស៊ី
អេអរៀនដែលអរៀនបានព៊ីប្បព័នច
ធ ិញ្ចឹេប្រ៊ីនិងដាំបដនែរេ
ួ គ្នាអដយអប្បើលស
ូ ៊ីេ៉ង់កងប្បអេសថៃ
ា
ភាគខាងអ ើង
សករ់ អប្បែិ ន បានរស់អៅកាងប្បអេសថៃភាគខាងអ ើងរយះអពល៨ឆ្ាាំ គ្នរ់ បានេកេ៊ី អនះជាេួ យនឹ ង
ចាំ អ

ះែឹ ងកាងពនធកិចចវបបធេ៌ចាំរះ ការប្គប់ ប្គងគាំអោង និងការេភិវឌ្ឍន៍កងអាស
ា
៊ីខាងរបូង និ ងអាប្ពិ

ច។ រយះអពល៦ឆ្ាាំកនែងេកអនះ គ្នរ់ បានរ ៊ីកោយជាេួ យនឹងការពិ អសាធន៍នឹងសួនែាំណាំអប្កាយ
ផ្ទះនិងការចិ ញ្ចឹេប្រ៊ីនិងដាំបដនែរេ
ួ គ្នាអៅអ
កូ នប្បុសរបស់គ្នរ់។

ៀងថេ៉ ដែលគ្នរ់ បានរស់អៅេ៊ី អ

ះជាេួ យប្បពនធនិង

ជាការចាប់អផ្តើេ
ប្បដែលជា៥ឆ្ាាំកនែងអៅ ប ទ ប់ព៊ីបានអានតាេេិនធឺ ដ

រេាំព៊ីការចិ ញ្ចឹេប្រ៊ីនិងដាំបដនែរេ
ួ គ្នាេក

មានសាំឡាញ់មាាក់ចង់សាកអេើ លជាប្បព័នធខាាររូ ចេួយអៅកាងសួនែាំ ណាំអប្កាយផ្ទះជាយប្កុងេួ យ
(ផ្ទះ ួ លេួ យ) អៅអ

ៀងថេ៉ ។ខ្ាំ មានបេពិអសាធន៍េួយចាំ នួនអធវើការជាេួ យប្បព័នធដែលធាំ ជាងអនះ

អែើយេិ នចាំណប់ អារេម

៍ កាងការសាកលបងខាាររូ ច ជាប្បព៍ នដធ ែលចាំ ណយេនរិ ចដែលអាច

ផ្លែស់បូរបាននិ
ត
ងដែលអាចអប្បើប្បាស់បានជាគាំរកា
ូ របង្ហាញ ប

ត ះបណ
ត ល។េិនែូចសពវថៃៃអនះអេ

ដែលព័រ៌មានជាអប្ចើ នអាចរកបានតាេេនឡាញ (ជាពិ អសសកាងេាំ រងជា យូធយូប វ ៊ីឌ្៊ី េូ) មាន
ព័ រ៌មានរិចរួ ចណស់ដែលអាចរកបានអដយេិ នគិរថៃែតាេការរច
រកាថនប្បព័នធខាាររូ ច ែូ អចាះអែើយ សពវយ៉ងដែលអយើងអធវើកងេាំ
ា

អ

ើង ការែាំ អ

ើង និងការដៃ

ងអពលការកសាងែាំបូងអនះគឺ

ជាការពិ អសាធន៍ ។
សាំភារះ
អៅភាគខាងអ ើងប្បអេសថៃអនះ មានឧសាែកេមអធវើព៊ីស៊ីេ៉ង់សាំោប់ ការង្ហរអប្កាយផ្ទះជាអប្ចើ ន បាន
ផ្លិរលូស៊ីេ៉ង់ (អ

ះប៊ី ជាមានេងករ់ផ្ិរ
ច ៨០សេ ឬ១េនិងកាំពស់៤០សេ) លូប្បអោង

ាំងអនះប្រូ

បានដក់ព៊ីអលើគ្នាអែើ េប៊ីបអងកើរជាធងកាងែ៊ី ឬដក់ ព៊ីអលើគ្នាអែើ េប៊ីបអងកើរបានជាលូប្រងេឹកអភែៀងនិងជា
ធងចាំ អោះ។ លូខាងអប្កាេមានភាាប់និងស៊ីេ៉ង់អែើយជាេូ អៅប្រូវបានអប្បើ សាំោប់ជាការដាំបដនែ ជា
ស្សះដែលមានការរបដរង និ ងការចិ ញ្ចឹេកដងកប ឬប្រ៊ីេដ
បាំ ពង់ េ៊ីបព័

ត ង។ កាងការបដនែេអៅនឹ ងលូស៊ីេ៉ង់

៌ អខៀវនិងប្រូវគ្នាអៅនឹ ងេាំ ែាំជាអប្ចើនមានអប្ចើ នណស់អែើយអោកៗអេៀរផ្ង។ សាប់

៉ ក៏ មានការង្ហយស្សួលរកដែរ(យ៉ ងអោចណស់រកបានអៅេ៊ី ប្កុង) អែើយជា
បូ េេឹ ក២២០វល
េូ អៅប្រូវបានអប្បើ ប្បាស់ជាកាលេឹ កបាញ់កាងេាំ រង់េឹករូចអៅតាេផ្ទះ អភា ន
ា ៊ីយដាន។ របស់ជា

េធយេែូ ចជា (ៃមេូលលអប្បដែលេងករ់ផ្ិ រ
ច ១អៅ២សេ) គឺ មានការពិ បាកកាងការរក ដរជាធេមតាៃម
ដែលដបកសាំោប់ ការអប្បើ ប្បាស់ជាេួ យស៊ីេ៉ង់មានរាំ ថលអោកនិងង្ហយស្សួលរក។
ការដក់វារួេគ្នា(រូបេ៊ី១)
ប ទ ប់ព៊ីសាំភារះបានរកបានេស់អែើយ (អយើងអប្បើ លូស៊ីេ៉ង់១េដែលមានបារ សាប់រូចេួ យ ៃមរូច
of 0.5-0.75 សេ និ ងបាំ ពង់េ៊ីបដែលប្រូវគ្នា) ប្បព័នធរបស់អយើងបានអប្បើ សង់ រេ
ួ គ្នាេិ នែល់ ៣អមា៉ ងអេ
អែើយប្រូវបានអធវើអរសតោមានែាំ អ
ប ទ ប់េកអយើងដក់ ប្រ៊ី េដ
នចិ ញ្ចឹេប្រ៊ីេដ

ើ រការអដយគ្នមនប្រ៊ី អៅថៃៃប ទ ប់ ប ទ ប់ ព៊ីស៊ីេ៉ង់បានរ ឹងអែើយ។

ត ងដែលអាចរកបានអែើយមានរាំ ថលអោកកាងលូស៊ីេ៉ង់( ួនកាលប្បជា

ត ងដរឯងកាងលូស៊ីេ៉ង់អៅប្បអេសថៃភាគខាងអ ើងដក់ែល់អៅ៥០កាលកាង

េួ យលូ)។ អៅកាងរាំ បន់ ប្រ៊ីេដ

ត ងជាេូអៅប្រូវបានចិញ្ចឹេកាងលូស៊ីេ៉ង់កងេឹ
ា កោក់ ដែលមានគ

ភាព ែូអចាះអែើយវាមានោនិ ភ៍យ

បថនការង្ហប់ របស់ប្រ៊ីប្បសិនអបើ អយើងអធវើខស។

វាចាំណយអពលជាង១ដខអែើ េប៊ីអអាយរកខជារិែាំណាំែះបានលអ ខ
អ

ះអពលដែលប្រ៊ី អៅដររូ ចអៅ

ើយ ប្បព័ នរធ បស់អយើងង្ហយស្សួលប្គប់ ប្គង ដរអពលប្រ៊ី កាន់ ដរធាំ សាបបូ េេឹ កបានគ្នាំងជាេួ យនឹង

កាកសាំ

ល់ប្រ៊ី ដែលអប្ចើនអពក អែើយប្រូវការការសាំអារជាប្បចាាំថៃៃ។ (កាំ

រ់ ប្តារបស់េាកនិ ពនធ

ែូ ចបានអរៀបោប់ កងេរែ
ា
បេព៊ីេនេកអែើយ ការកអកើរថនអាចេ៌ ប្រ៊ី និងរបស់រ ឹង អាចការ់បនែយលាំ
ែូររបស់េឹកនិងបណ
ត លអអាយមានបញ្ហ
ា កាងប្បព័នធថនការចិ ញ្ចឹេអនះ) អយើងបានពាយេរបស់ជា
អប្ចើនអែើ េប៊ីរកាអាប្តាលាំែូររបស់េឹកអអាយបានកាំ រ ិរខពស់និងសាប់សាអរ (ធងចាំ អោះដែលអធវើអៅផ្ទះ)

ដរសាប់ដែលអោកអៅដរជាការ

ក់ េងនឹ ងភាពកាំអសាយកាងប្បព័នធអនះដែរ។ ប្បព័ នរ
ធ ូ ចអាចែាំ អ

ការបានលអ ដរវាអាចនិ ងយឺរដែលនិ យយោវាង្ហយស្សួលែាំ អ

ើ រការ។ ដរវាមានបាំ អពញអគ្នលអៅ

របស់អយើងអដយ េ៊ី ១ វាអោក (រិ ចជាង៤០ែល្លែ) និងេិ ២ វាបានបង្ហាញោអគ្នលការ
អនះអាចែាំ អ

ើរ

៍ ថនប្បព័ នធ

ើ រការបានដរជាេួ យប្បព័នធខាាររូ ចប៉ អណណះ។

អេអរៀនដែលអរៀនបាន(រូបេ៊ី២)
ជាេួ យនិងលូស៊ីេ៉ង់ បាំ ពង់េ៊ីបមានភាពង្ហយស្សួលកាងការបដនែេនិ ងផ្លែស់បូរកា
ត ងការរច
ដរអ
អ

ណស់

ះជាយ៉ ងណក៏ អដយ លូមានេាំងន់ធន
ៃ ់ អែើយពិ បាកផ្លែស់បូរេ៊ី
ត ឬអរៀបចាំជាៃម៊ី អប្រះខ្ាំ បាន

ើញោអពលដែលសាំឡាញ់របស់ខាំ បា
្ នផ្លែស់េ៊ីលាំអៅអៅស្សុកវ ិញ អែើយខ្ាំបានអរ ើប្បព័ នអធ នះអៅ

ផ្ទះខ្ាំ។ ខ្ាំ េិនចូ លចិរតគាំនិរដែលប្រូវសាំអារសាប់ និ ងពិ និរយអេើ លវាោល់ថៃៃអេ ែូអចាះខ្ាំ បានផ្តូរការ
រច

និងបដនែេលូេួយអេៀរអែើ េប៊ីែាំអ

ើ រការជាលូប្បេូ ល ដែលវា ួ យប្បេូ លរបស់រ ឹងនិងរកាសាប់

អអាយបានសាអរ។ ជាលេធផ្ល ខ្ាំប្គ្នន់ ដរប្រូវការពិនិរយនិ ងសាំអារសាប់េតងកាងេួ យដខដរប៉ អណណះ
(រូបេ៊ី ២)។ខ្ាំក៏បានដក់ វាជាេួ យនឹងប្រ៊ី ចាំនួន១៥កាល ាំ នួសអអាយ៣០កាលដែលខ្ាំ បានចាប់ អផ្តើេ
ជាអលើកែាំបូង អែើយខ្ាំ បានដាំែាំណាំដែលចូ លចិ រេ
ត ឹកនិងដាំអ

ើងវ ិញអែើ េប៊ី ួយែាំ អ

ើ រការចាំអោះេឹ

ក។ ប្បព័នធចងអប្កាយបានបអងកើរអអាយមានោាលដាំ ៊ី របស់ថៃជាអប្ចើ ន ជាេួ យនឹ ងដាំណាំដាំអ

ើង

វ ិញែូ ចជាសែឹកថប្គ អេទសអាចេ៌ សរវ ប្េះអប្ផ ផ្លន់ដណស់ ខ្៊ី រ ាំអែង រកខជារិវលែិែឺន
វ ដែលអាច
ែូបបាន ប្រកួ ន។ កាងរែូវប្រជាក់ ខ្ាំក៏បានដាំអប៉ងអបាះ សាឡារ់ ថសពអរៀអខៀវ ស្រសតបឺរ ៊ី និងបដនែសឹក
ែ
ែថេអេៀរជាអប្ចើ ន។ ជារួេ ប្បព័ នអធ នះេិ នបានបអងកើរអអាយបានជាចាំនួនអប្ចើនថនប្រ៊ីឬអាោរអេ ដរ
សាំោប់ខាំ វា
្ បានផ្តល់ប្បអយ ន៍ណស់កងការផ្លិ
ា
រអាោរដែលគ្នមនជារិគ៊ីេ៊ីនិងស្សស់ៗ។ ខ្ាំ
អ

ើញោេិ ែាភាពអនះគឺ ជាចាំ

ចចាប់ អារេម

៍ ែ៏ េសាចរយដែរែល់េក
ា ិរខាងនិ ងអភ្ៀវ។

ការអេើលប្រ

ប់អៅអប្កាយវ ិញ

ថៃៃអនះប្បសិនអបើ មាននណមាាក់ សាំសួរខ្ាំ អអាយ ួយសាងសង់ប្បព័ នរ
ធ ូចេួយអៅអលើែ៊ីដែល ួ លអគ
របស់អគអៅជាយប្កុង អរើខាំ គ
្ ួរអប្បើ ប្បាស់លូស៊ីេ៉ង់ឬអេ? ចាំអលើយែ៏ ង្ហយស្សួលគឺ បាេ ដរខ្ាំ េិនអប្បើ
លូធាំ១ដេ៉ ប្រអេ។ សពវថៃៃអនះមាន ាំ អរ ើសជាអប្ចើនចាំ អរះសាំភារះដែលមាននិងការរច

អ

ើង(សូេ

អេើ លរូបភាពេ៊ី៣ សាំោប់គាំរដូ ែលខ្ាំ បានពាយេ ួ នកាល)។ េវ៊ីដែលស្សាលជាងនិងង្ហយស្សួលបាំ
ល្លស់េ៊ី (ស្សួលជាងលូ១ដេ៉ ប្រ) គឺ ជាការលអណស់សាំោប់ ការែាំ អ
េ៉ ង់ដែលធាំ ជាងដែលអគរច

អ

ើងអៅជាយប្កុង។ ខ្ាំគិរោលូស៊ី

ើងគឺ មានភាពលអប្បអសើសាំោប់ ជាយប្កុង អប្រះេនសសជាអប្ចើ នកាង

រាំ បន់ ជាយប្កុង (យ៉ ងអោចណស់អៅភាគខាងអ ើ ងប្បអេសថៃ) ែឹងព៊ីរអបៀបភាាប់ លូស៊ីេ៉ង់ជាេួ យ
គ្នានិ ងបដនែេបាំពង់េ៊ីបភ៊ី វ ៊ីស៊ី។ េនសសបួ នឬប្បាាំេាកអាចនឹងដក់និងអប្បើ ថែអលើកឬបតូរលូស៊ីេ៉ង់អដយ
គ្នមនបញ្ហ
ា ។ ផ្ងដែរអ
ការែាំ អ

ះ បញ្ហ
ា

ក់េងនឹងេាំងន់ និងភាពជានិចចកាលគឺេិនដេនជាបញ្ហ
ា អប្ចើនែូចជា

ើងអៅ នបេែូចអៅជាយប្កុងអេ។ អែើយចងបញ្ចប់ េាករស់អៅ នបេជាអប្ចើ នអៅ

ប្បអេសថៃខាងអ ើងមានបេពិអសាធន៍ ជាេួ យនឹងការចិ ញ្ចឹេប្រ៊ីេដ

ត ងកាងលូស៊ីេ៉ង់ ែូ អចាះការ

បដនែេសាប់និងៃមប្កាលគឺប្គ្នន់ ដរជាការបដនែេអៅនឹងប្បព័នធដែលមានស្សាប់ប៉អណណះ។
រូបភាពដែលធាំជាង
ខ្ាំ ផ្លទល់ខួនគិ
ែ
រោ ប្បព័ នច
ធ ិញ្ចឹេប្រ៊ីនិងដាំបដនែរេ
ួ គ្នាខាាររូច មានការពិ បាកកាងការអរៀបចាំ ជាជាង

ខាារធាំ(ធាំ ជាង១០០០ល៊ីប្រ) ខ្ាំ សូេប្ពមានេាកោេវ៊ីេួយអាចខសឆ្គងយ៉ ងអលឿនកាងប្បព័នរ
ធ ូ ច។ដរ
ប្បព័ នរ
ធ ូ ចែូចដែលខ្ាំ មានសាំោប់ អធវើការបង្ហាញអនះគឺេសាចរយណស់កាងការបង្ហាញែល់េនសសព៊ី
អគ្នលការ
បង្ហាញេាំ

៍ និងដផ្ាកថនប្បព័នធអនះ (ឧ

រ វាបង្ហាញព៊ី ប្បព័នធបូេេឹ ក សាប់ ។ល។ ែាំអ

ើ រការ អែើយ

ក់ េាំនងរវាងប្រ៊ី បាក់ អររ ៊ីបាំ ដលងអៅជាន៊ី ប្តារ និងរកខជារិដែលមានសខភាពលអ វាគ៏ អាច

បអងកើរអអាយមានេាំរង់ថនេឹកែ៏ លផ្
អ ងដែរអៅកាងផ្ទះរបស់េាក)។ ដរប្បព័នធរូចេិនចាាំបាច់ មានគាំ រថូ ន
ការផ្លិរចាំ

៊ី អ

ះអ

ើយ អប្រះវាេិនធាំ លេ
ម កាងការបង្ហាញព៊ី រអបៀបថនការផ្លិរសាំោប់ បរ ិមា

ជាងអេ( ឬគ្នាំប្េគាំអោងដែលធាំ ជាងអនះែូ ចជាផ្ទះចិញ្ចឹេអកមងកាំ ប្រអ
ចិ ញ្ចឹេប្រ៊ី លក់ ។

ើយ) សាំោប់

ាំងបដនែនិងការ

ធាំ

ប្បព័ នធខាារធាំ ជាងអនះមានការប្ប
គ្នាអែើយ េាកដែលែាំ អ

េបដនែេដែរ។ អប្ៅព៊ី ការប្បព័នច
ធ ិ ញ្ចឹេប្រ៊ីនិងដាំបដនែប្រូវដរអសមើ

ើ រការប្បព័ នដធ ែលធាំ ជាងនឹងប្រូវការផ្ងដែរនូវធនធាននិងឃ្ែាំងចាំ

ត ះនិ ងការដាំបដនែ និងការប្បេូ លផ្ល ែាំ អ
ថនដផ្ាក

ាំងេស់អនះដែលែាំ អ

ប្បព័ នធ
ធ ាំ ជាង។អ

៊ី ការប

ើ រការ និ ងេ៊ី ផ្ារប្រ៊ីនិងការផ្លិរ។ ភាពសមគសាមញ

ើ រការជាេួ យគ្នាគឺ ប្រូវបានគិរពិ ចារណអៅអពលដែលអ

ើញមាន

ះជាយ៉ ងណក៏ អដយ សាំោប់េរិៃិ នខែះ ប្បព័នធរូចគឺ ជាកដនែងដែលប្រូវចាប់ អផ្តើ

េែ៏ លស
អ ាំោប់ ការអរៀនសូប្រព៊ី អគ្នលការ

៍ ថនចាំ

៊ី និងការផ្លិរប្រ៊ី អែើយវាក៏អាចមានការរ ៊ីកចាំ អរ ើន

យ៉ ងង្ហយស្សួលដែរ។
អៅអពលដែលខ្ាំ បអងកើរប្បព័ នអធ នះអដយខែួនឯងអៅអប្កាយផ្ទះ ខ្ាំដរងដរគិរជានិចចព៊ីរអបៀបដែលខ្ាំ

អាចអធវើវាអអាយសេញ្ញ ជាង អែើយនិ ងរអបៀបដែលខ្ាំអាចអធវើអអាយវាអោកជាង ង្ហយស្សួលជាង។ ខ្ាំ
មានបេពិអសាធន៍ព៊ីកសិកេមខាារធាំ ដែលមានរាំ ថលថៃែ ដែលេរ់ មានបេពិ អសាធន៍ ឬចាំ អ
ចាស់ល្លស់ព៊ីប្បព័នធអនះខាាររូចអ

ើយ។តាេអពលអវល្ល ប្បព័ នច
ធ ិ ញ្ចឹេប្រ៊ីនិងដាំបដនែរបស់ខាំ ្កាន់ដរ

មានភាពសមគសាមញអៅ អែើយការអកើនអ

ើងថនភាពសមគសាមញអនះបានផ្តល់ផ្លេកវ ិញនូ វការ

ផ្លិរផ្លែ៏ប្បអសើជាងឬការផ្លិរអប្ចើ នជាង។ ខ្ាំក៏បានរកអ
ដក់ ចូលសាំោប់ ការដកលាំេរការរច

ះែឹង

ើញោ កាំល្លាំងនិងអពលដែលខ្ាំ បាន

គឺខាំ កា
្ ន់ដរេេួលបានការអពញចិរតព៊ីេ៊ី វដែលខ្ាំ បានប្គប់ ប្គង

វា។
ឥ

ត ួ
ូវអនះខ្ាំ មានសេរែភាពកាងការផ្លិរចាំ ៊ី សាំោប់ ប្គួសារខែួនឯងកាងរអបៀបែ៏គួរអអាយអពញចិ រេ
យ។ ខ្ាំឥ ូវដលងខាែចការផ្លិរចាំ ៊ី រអៅអេៀរអែើយ ខ្ាំ រ ៊ីកោយនឹ ងភាពសមគសាមញថនប្បព័ នអធ នះ
អែើយអ

ើញវាោជាលកខ

ះែ៏ វ ិ ាមានេួ យ អប្រះវាបានអបើក វ រអអាយបានអរៀនសូប្រនិងវ ិធ៊ី ៃ៊ី ស
ម ាំ

ោប់ ការអធវើេ៊ីៗ
វ ។ ជាេួ យការចិ ញ្ចឹប្រ៊ី និងដាំបដនែអនះ េាកអាចចាប់ អផ្តើេអដយសេញ្ញ អែើយអពល
ដែលចាំអ

ះែឹ ងរបស់េាកមានការអកើ នអ

ើង (ប្បដែលជាការេនវរតន៍លអ អែើយនិ ងរអបៀបដៃររកា

ប្បព័ នធអអាយបានលអ) េាកអាចដាំកងពប្ង៊ី
ា
កប្បព័នធរបស់េាកកាងវ ិធ៊ីសាស្រសតជាអប្ចើន គឺ ជាការេេួ ល
បានផ្លេកវ ិញព៊ីគាំនិរថចាប្បឌ្ិ ររបស់េាក (ឧ
ជាេួ យនិងលេធផ្លដែលអាចអេើ លអ
កាង

េជាដផ្ាកដែលអេើ លេិ នអ

ើញ)។

ក់េាំនងគ្នាជាេួ យេនសស

សាគល់ ដែលអធវើអអាយ ៊ី វ ិរតកាន់ ដរមានន័ យអ
េាក

គឺ ជាការេេួលបានផ្លរបសាង
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