
 

 

                 
 

 
ការបង្កើតនិ្ការសាកល្ប្ជំងរើសថ្នំសំលាប់ងមៅសំរាប់កសិករខ្ននតតូចង្បើ្ាស់ 

ដោយ សូហ្វី រ  បឺូត ប  ោម លីដយ រ តាកន អាតាវទុធិគុណ គិឈិតឈឈ សាំប ូនសិុនកន និងដោក អារាម ប ិកសលឺ 
១អ្នកសម័រគចិតតដអ្កូអាសីុជះឥទធិពលដៅអាសីុ មម ឈអ្ របដទសឈថ 

២ព័ត៌មនពីធានាគារគាប់ពូជដអ្កូអាសីុនិងអ្នកបដចេកដទសរគប់រគងគុណភាព 
៣ អ្នករគប់រគងធានាគារគាប់ពូជដអ្កូអាសីុ 

៤ អ្នករគប់រគងការផលិតរបស់ធានាគារគាប់ពូជដអ្កូអាសីុ 
៥ របធានមជឈមណឌ លជះឥទធិពលដអ្កូអាសីុ 

        :               
 

ព័ត៌មនទូដៅ 
បុគគលិកមជឈមណឌ លជះឥទធិពលដអ្កូអាសីុជាដាំបូងានលឺអ្ាំពីជាំដរ ើសឈនរបូមនតថ្ន ាំសាំោប់ដមម មដលដគដរបើដចញពី
ការផ្អា ប់រតាាំលហុងនិងមន ស់ពីរគូបដរងៀនដៅសោបដចេកដទសមន ក់មដលានចូលនិវតតន៍ដហ្ើយ និងកសិករសររីងគ 
រគូរាថុម។ ដររះដមម ចឈរងជាមផនកដ៏ធាំមួយឈនជីវតិតរបស់កសិករ បុគគលិកធានាគារគាប់ពូជចង់សកលបងថ្ន ាំសាំ
ោប់ដមម មដលមនហានិភ័យទាបជាងដដើមបីដឹងថ្ដតើវាមនរបសិទធិភាពជាមួយដមម ចឈរងមដលដគរាប់ដអាយ
ដរបើរាស់ដនះឬដទ។ ពួកដគក៏ចង់ធានាថ្ថ្ន ាំសាំោប់ដមម ដនះគឺមិនានបណ្តត លដអាយមនហានិភ័យដល់កាំរតិ
ជាតិដប ហាសកនុងដី មីរកូសរជាតិ រទង់រទាយដី និងរកុខជាតិនិងសុខភាពដ ើយ។ កាំណត់រតារបស់ដអ្កូអាសីុដនះ
ពិពណ៌នាពីដាំដណើ រការមដលរតូវានដរបើរាស់ដដើមបីបដងកើតថ្ន ាំសាំោប់ដមម ដនះ ក៏ដូជជាបដចេកដទសគាំរូដដើមបី
កាំណត់របសិទធិផលរបស់វាដៅដលើដមម ។ មសវងរកកាំណត់រតាសាំរប់ឈថៃអ្នាគតទាក់ទងនឹងវធីិសស្រសតមដលាន
ដរបើដដើមបីជួយកាំណត់ផលប ះរល់របស់វាដៅដលើមីរកូសររីងគកនុងដីនិងសុខភាព 

 

ការដរបើរាស់ថ្ន ាំសាំោប់ដមម  
ថ្ន ាំសាំោប់ដមម គឺជាវធីិសស្រសតមួយមដលដគដរបើដដើមបីរគប់រគងរកុខជាតិមដលដគមិនរតូវការដៅកនុងចាំការដាំណ្តាំ សួន
ដាំណ្តាំ និងសួនចារ។ ថ្ន ាំសាំោប់ដមម របមហ្លរតូវានដរបើរាស់គួបផសាំជាមួយនឹងការដរៀបចាំដី ការជាំរះដមម
ដោយឈដ ការដុត ការោាំដាំណ្តាំវលិជុាំ និងការពនាការោាំដដើមបីរគប់រគងកតាត ចឈរង។ ដមម ចឈរងអាចបងករដអាយ
មនផលមិនលាដល់ដសដឋកិចេកសិកមម និងដសដឋកិចេដោយការកាត់បនថយនូវបរមិណនិងគុណភាពឈនដាំាំណ្តាំមដល



ដគចង់ានដោយវាានរ ាំខានដៅកនុងដាំណ្តក់កាលសាំខាន់ឈនការលូតោស់និងការរកិដុះោលឈនដាំណ្តាំ 
(O’Donovan, 2009).ដមម ចឈរងវារបកួតរបមជងជាមួយនឹងដាំណ្តាំដដើមបីទទួលានកមនលងទាំដនរ ពនលឺរពះអាទិតយ ទឹក 
និងអាហាររបូតថមភ ខណះដពលមដលពូជដមម ដឈទដទៀតអាចនឹងបដចេញជាតិពុលដល់ដីមដលដៅជុាំវញិមដលអាច
ដធវើដអាយខូចខាតដាំណ្តាំ(Swanton, 2009). ការខូចខាតមដលបណ្តត លមកពីដមម ចឈរងមផាកដៅដលើពូជដមម ចឈរង 
ពូជដាំណ្តាំ និងដាំណ្តក់កាលឈនការអ្ភិវឌឍន៍របស់ដាំណ្តាំ 

ការរគប់រគងដមម ចឈរងគឺមនសរះសាំខាន ណ្តស់ដៅដពលមដលដាំណ្តាំដៅខេីដៅដ ើយដហ្ើយនិងមិនខពស់
លមមមដលអាចរបកួតជាមួយដមម ាន។ បរមិណដមម តិចនឹងមិនបណ្តត លដអាយដាំណ្តាំខូចដទ ដហ្ើយការជាំរះដមម
ដអាយានទាាំងស្សុងគឺទាក់ទងនឹងការចាំណ្តយខពស់និដពលដវោដរចើនសាំរប់កសិករ ដហ្ើយការជាំរះដមម មបបដនះ
ក៏អាចបណ្តត លដអាយខូចខាតដល់របព័នធដអ្កូ ូសីុកសិកមមមដរ។ ជាបមនថម ដមម មួយចាំនួនក៏អាចរតូវានដរបើ
រាស់ជាចាំណីអាហារ ជាថ្ន ាំ និងជាចាំណីសតវ ដូដចនះដហ្ើយដមម ខលះក៏អាចជារបដោជន៍មផនកដសដឋកិចេមដរ។ ដៅ
ដពលមដលដគដរបើរាស់វាដៅកនុងដពលសមរមយ ដហ្ើយកនុងបរមិណរតឹមរតូវ ថ្ន ាំសាំោប់ដមម អាចជាឧបករណ៍ដ៏
មនរបដោជន៍មដលជាមផនកមួយឈនរបព័នធរគបរគងកតាត ចឈរង (FAO, 2015) ដដើមបីរគប់រគងពូជដមម ចឈរងដៅ
ដពលមដលវធីិសស្រសតដឈទដទៀតានបរជ័យកនុងការរគប់រគងរបកបដោយរបសិទធិភាពចាំដរះកតាត ចឈរង ដហ្ើយមិន
ដូចជាកសិកមមធមមតាដ ើយ ពួកវាមិនមមនជាវធីិសស្រសតបឋមឈនការរគប់រគងដមម ចឈរងដ ើយ។ 
 

សុវតថិភាព 
របូមនតជាំដរ ើសដធវើថ្ន ាំសាំោប់ដមម មដលដគានពិភាកាគាន ដៅកនុងកាំណត់រតារបស់ដអ្កូអាសីុមនលីអីុ្រដុកសីុត 

មដលពិតជាអាចដឆះាន មនន័យថ្ដបើមនការប ះរលវាដោយរងកាយរបស់ដយើងជាមួយនឹងផលិតផលមដល
មិនដធវើដអាយវាដខាយអាចបណ្តត លដអាយដឆះានដហ្ើយដគរតូវមតរបុងរបយ័តនដៅជុាំវញិដទាះបីជាផលិតផល

ោយគាន ក៏ដោយ។ មតងមតោយលីអីុ្រដុកសីុតឬលាយមដលមន
ជាតិដនះដល់ទឹកឬសរធាតុរវដឈទដទៀត។ សូមកុាំមថមទឹកដល់លីអីុ្
រដុកសីុតមដលមនដរចើនដនាះដ ើយឬលាយលីអីុ្រដុកសីុតដ ើយ 
សូមមថមវាកនុងលាំោប់រតឹមរតូវអាចកាត់បនថយការខូចបង់មដលបណ្តត
លមកពីការាចសច ដោយសរមតការបមនថមលី/ថ្ន ាំសាំោប់ដមម
ដល់ទឹកមនន័យថ្លាយទឹកដនះមនលកខណះរវដពក។ ដៅដពល
ណ្តមដលអ្នកកាំពុងដធវើការជាមួយលីអ្ ុរដុកសីុតរងឹឬថ្ន ាំសាំោប់ដមម  

សូមរក់ដស្សមឈដនិងមសបកដជើងកមវង។ ដខាដជើងមវងនិងអាចឈដមវង
រតូវានផតល់អ្នុសសន៍ទាាំងការោយនិងការាញ់។ ដដើមបីការររ

មភនករបស់អ្នកសូមរក់មវនតាធាំនិងមវនតាដមម ។ សូមដធវើការោយនិងចាក់ចូលដៅកនុងកមនលងមដលដបើកចាំហ្រនិង 

     ១                               
Cylindrica imperata, Mimosa pudica, 

Sphagneticola trilobata, Convolvulus arvensis  



មនខយល់ដចញចូលានលា កនុងករណីមដលលីអីុ្រដុកសីុតមនរបតិកមមផតល់ជាទឹកអ្ប់ សូមកុាំោយឬទុកោក់កនុង
ធុងមដកដររះវាអាចបណ្តត លដអាយមនរបតិកមមមដលមិនរ ាំពឹងទុក។ 

 
ដៅកនុងរបិតការណ៍ដនះអ្នកអាចមនការប ះរល់ជាមួយនឹងថ្ន ាំសាំោប់ដមម ឬលីរងឹ សូមដធវើការោងសាំអាតកមនលង
មដលប ះរល់ដនាះជាមួយទឹករតជាក់ោ ងដហាចណ្តស់ក៏១៥នាទីមដរ។ សូមដធវើការសកលបងរល់ធុងោក់ទាាំង
អ្ស់ជាមួយនឹងទឹកោាំពុះ ដដើមបីធានាថ្វាមិនរោយ ដោយសរដៅដពលមដលទឹកោយគាន ជាមួយលីអីុ្រដុកសីុត 
(ដៅដពលមដលលាយរតូវានដរៀបចាំ) របតិកមមអាចនឹងផតល់នូវបរមិណកាំដៅដ៏ដរចើន។ 
 

របូមនតដធវើ 
របូមនតដធវើថ្ន ាំសាំោប់ដមម ដនះរតូវានដឹងលឺជាដាំបូងរបមហ្លមកពីរគូ រតាថុម មដលជាអ្នកអ្បរ ាំកសិករសររីងគ

មន ក់ដៅដឈៀងឈម  របដទសឈថ ដោយការរបឈមមុខជាមួយនឹងជាំដរ ើសថ្ន ាំសាំោប់ដមម មដលមិនដរបើជាតិគីមីមន
ចាំនួនមនកាំរតិ នាងក៏សាំដរចចិតតបដងតើតដោយខលួននាងនូវរូបមនតដោយការដរបើដរគឿងផសាំមដលនាងធាល ប់មនដឹងលឺ
មនដូចជា មន ស់ លហុង អ្ាំបិល និងលី។ មន ស់និងលហុងរតូវានដរបើរាស់ដោយសរមតវាមនអ្ង់សីុមរបូដមឡាំង 
(Dubey et al. 2007) មដលអាចបាំមបករបូដតអីុ្ននិងអ្ង់សីុមដឈទដទៀត ា ដភនមដលអាចបង្អា ក់ដល់សមតថភាព
របស់រកុខជាតិដល់ការដធវើរសមីសាំដោគ (Itoh et al. 2013) អ្ាំបិលអាចផ្អល ស់បតូរតុលយភាពទឹកឈនសលឹងរបស់រកុខជាតិ ទុក
ដអាយសលឹកស្សូបយកចាំនួនដ៏ដរចើនឈន Cl (ពីអ្ាំបិល) មដលអាចដធវើការបាំផ្អល ញដល់រកុខជាតិ(Romero-Aranda, & 
Syvertsen, 1996). 
                 គឺជាអាល់កាឡាំងខពស់មដលរតូវានដរបើរាស់ដដើមបីជួយរ ាំោយអ្ាំបិលនិងអាចបណ្តត លដអាយ
ជាតិគីមីថយចុឈនសលឹករបស់រុកខជាតិ។ មដលដគរពួយារមមណ៍ពីជាំដរ ើសថ្ន ាំសាំោប់ដមម ដនះគឺធាតុអាល់កាឡាំងដ៏
ខពស់របស់វា ដហ្ើយនិងផល់ប ះរល់មដលអាចបណ្តត លដអាយខូចខាតរបស់វា វាអាចមនដៅដលើដីតាមតាំបន់និង
ដប ហាស។ ដយើងមិនសូមផតល់អ្នុសសន៍ដអាយដរបើរាស់ថ្ន ាំសាំោប់ដមម ដនះដទ របសិនដបើដីរបស់អ្នកមនជាតិ
អាល់កាឡាំងខពស់ មតអាចមនរបដោជន៍ដរចើនដល់ដីមដលមនជាតិអាសីុតដរចើន កាំរតិដប ហាសរបស់ដីដៅធានា
គារគាប់ពូជដអ្កូអាសីុជាធមមតាគឺរបមហ្ល 4.8-5.2 ដូដចនះថ្ន ាំសាំោប់ដមម មដលជាតិអាល់កាឡាំងខពស់ដនះអាច
ជួយបដងកើនដប ហាសដីដអាយដៅជាកាំរតិធមមជាតិមួយ។ 

 
របូមនតដធវើថ្ន ាំសាំោប់ដមម ជាមូលោឋ ន 

1. មន ស់ឬលហុងទាំមមនមទន ២០គរក(ជាមួយសាំបក កាត់ជា៣ស.ម គុណ ៣ ស.ម ជាកាំណ្តត់ៗ) 
2. អ្ាំបិល១០គរក 
3. លីអីុ្រដុកសីុត (សូដយូម អីុ្រដុកសីុត)  
4. ទឹក២០លីរត 



 

សូមបមនថមមផលដឈើ អ្ាំបិល និងទឹកោក់ដៅកនុងធុងផ្អល សទិកបិទជិត សូមបមនថមសូដយូមអីុ្រដុកសីុតយឺតៗដហ្ើយសូម
កូរវាដោយរបុងរបយ័តនដៅដពលមដលបមនថម។ រគបគាំរបធុងជាមួយនឹងគាំរបដហ្ើយទុកដអាយលាយដនះសាំរក
ចាំនួន៤៥ឈថៃ។ ដៅឈថៃទី៤៥ សូមយកកាកសាំណល់ពីមផលដឈើដចញ ថ្ន ាំសាំោប់ដមម អាចដរបើរាស់ានដហ្ើយ 
បនាទ ប់ពីយកកាកសាំណល់ដចញ។ សូមរកាទុកថ្ន ាំសាំោប់ដមម ដនះដៅកនុងធុងរហូ្តដល់អ្នកដរតៀមរួចរល់កនុងការ
ោយវាសាំរប់ការដរបើរាស់ សូមកុាំបមនថមទឹកមដលរតូវការសាំរប់ថ្ន ាំមដលានដរៀបចាំដហ្ើយរបសិនដបើអ្នកមិនមន
មផនការដរបើរាស់វាភាល មដទដនាះ។ សូមរកាគាំរបបិទដអាយជិតតឹងលាដហ្ើយដជៀសវាងទុកវាដៅចាំកមនលងមដលមន
ពនលឺឈថៃខាល ាំង ដហ្ើយថ្ន ាំដនះអាចទុកានដល់ដៅ៦មខ។ 

 

ការដរបើរាស់ 
1. កាំពស់ដមម ចឈរងមដលលាបាំផុតគឺ 8-10cm ឈនកាំពស់រកុខជាតិខេីមតរបសិនដបើអ្នកមនដមម ចឈរងមដលចាស់

ជាងដនះ សូមកាត់វាជាមួយនឹងរបោប់កាត់ដអាយវាមនកាំពស់ 8-10cm មុនដពលមដលអ្នកាញ់វាដដើមបី
ដអាយវាបឺតយកានដរចើនជាងនូវថ្ន ាំសាំោប់ដនះ។ 

2. សូមកូរថ្ន ាំដៅកនុងធុងជាមួយចងកឹះរយះដពល៣០វនិាទី 
3. សូមបមនថមទឹក៣លីរត ដៅកនុងធុងសព យ 
4. កូរវា ដហ្ើយបនាទ ប់មកសូមចាក់វាចូលដៅកនងធុងសព យាញ់ 
5. សូមកាន់ដងាញ់របមហ្លជា៣០ស.មពីដមម  ាញ់កមនលងមដលមនដមម ចាំនួន ៥០០ម.ល/ម២។ កមនលង

សកលបងរបស់ដយើងគឺ ២ម កាដរ   ដហ្ើយរតូវការរបមហ្លជា១នាទីកនុងការាញ់។ 
  

ដរគឿងផសាំ ចាំនួន(kg) តាំឈលជាលុយាត/ 
kg 

តាំឈលជាដុោល / kg តាំឈលជាដុោល  ($) 

មន ស់ 20 20 0.56 11.2 

លហុង 20 10 0.28 5.60 

អ្ាំបិល 10 5 0.14 1.40 

សូដយូមអី្រដុកសិុត 1 40 1.12 1.12 

 

តារងទី១ តាំឈលកនុងមួយគរកឈនដរគឿងផសាំជាឈថាត និងដុោល សាំរប់ដរគឿងផសាំថ្ន ាំសាំោប់ដមម ។ ចាំនួនមដលរតវូការឈនដរគឿងផសាំសាំរប់លាយ
២០លឈនថ្ន ាំសាំោប់ដមម  

របដភទថ្ន ាំ តាំឈលសរបុ ($) តាំឈលកនុងមួយលីរត ($) 
មន ស់ 8.12 0.41 

លហុង 13.72 0.69 
 

តារងទី២ តាំឈលចុងដរកាយសាំរប់លាយ២០លីរតឈនថ្ន ាំសាំោប់ដមម ពីមន ស់និងលហុ ដោយការដរបើរាស់ដរគឿងផសាំមដលមនដៅកនុងតារងទី១ 



 
 
 
 
 
   
 

 
 

 
 
 

ការដធវើដតសតសកលបង 
 

1. កមនលងមដលមិនដរបើការ ដៅធានាគារគាប់ពូជដអ្កូអាសីុរតូវានកាំណត់ជាកមនលងសាំរប់ដធវើការពិដសធន៍ 
វាមនលាយោយគាន ឈនដមម សលឹកធាំនិងដមម ចឈរង។ ទឹករតូវានដរបើសាំរប់រគប់រគងការការាញ់ដនះ 
លាយមន ស់គឺ ១ភាគោយជាមួយទឹក៣ភាគ ដហ្ើយថ្ន ាំលហុងគឺ ១ភាគោយជាមួយទឹក៣ភាគ 

2. ៣ឈថៃមុនដពលាញ់ របដភទឈនដមម ដផសងៗគាន រតូវានកាំណត់ដហ្ើយចាំនួនភាគរយគឺដធវើការា នសម ននឹង
មភនក ជាមួយនឹងការចាត់ជាដមម សលឹកធាំឬសលឹកតូច។ 

3. កមនលងមដលដធវើការពិដសធន៍គឺមនការដាះបដង្អគ ល ដហ្ើយការាញ់គឺដធវើការចាប់ដោយឈចដនយដដើមបី
ាញ់កមនលងមដលចាប់ាន។ ការពិដសធន៍របស់ដយើងគឺ ទាំហ្ាំដី 1X2m         ៤   
              ១២ (   ៣                      X៤  ) 

4. ភាល មៗមុនដពលាញ់ សូមដកើបយកដៅគាំរដូដើមបីដធវើដតសតដមើលជាតិដប ហាសដីនិងជាតិមីរកុប (ដៅមនទី
ពិដសធន៍ដៅសកលវទិាល័យកនុងតាំបន់មួយ) ដហ្ើយដមម រតូវានកាត់ដអាយដៅ១០ស.ម ដោយការដរបើ
ម សីុកាត់ដមម ។ 

5. រកោស់ចាំដរះរតូវានថលឹង សូមោក់ថង់នី ុងដហ្ើយកប់វាជាំដៅ ៨ ស.មដដើមបីអ្ដងកតដមើលផលប ះរល់ឈន
ការាញ់ថ្ន ាំដៅដលើសុខភាពមីរកុប។ រកោស់តាំរងចាំដរះ គួមតរតូវានបាំមលងដៅជាជីកាំប ុសតដោយមីរកូ
សររីងគមដលដៅកនុងដី ដហ្ើយដបើថ្ន ាំមនផលប ះរល់ជាអ្វជិជមនដៅដលើមីរកូសររីងគ រកោស់ចាំដរះពុក
ផុយនិងរតូវានឈប់ឬពនយឺត។ 

6. គាំរដីូរតូវានដធវើការវភីាគពិដសធន៍ដៅកនុងសកលវទិាល័យកនុងតាំបន់មួយមុនដពលដធវើការាញ់ដដើមបីដធវើ
ដតសតីដីដប ហាស់និងសរជាតិមីរកុប។ 

       ២                    
                            

 



ដដើមបីដធវើដតសតពីផល់ប ះរល់ឈនថ្ន ាំសាំោប់ដមម  ឧបករណ៍បណតុ ះ
កូនដឈើមដលមនោយដីរតូវានោក់ចូលដៅកនុងបលង់1X2m រក់
កណ្តត ល។ សូមដចាះរនធនិងកប់ជាំដៅរបមហ្លជា១០ស.មដៅកមនលង
រនធដហ្ើយបាំដពញដីដៅជុាំវញិដដើមបីដអាយវាដមម គាន អាចោយជាមួយ
ដីដផសងាន 

7. កមនលងរតូវានាញ់ជាមួយនឹងថ្ន ាំ២របដភទ គឺលហុងនិង
មន ស់ ដហ្ើយការាញ់ទឹករតូវានដធវើដ ើយងដដើមបីរគប់រគង។ 
កមនលងនីមួយៗរតូវានាញ់រយះដពល១នាទី ចាំនួន ៥០០ម.ល/
មម រតកាដរ   ដរៀងរល់ឈថៃមួយអាទិតយ។ 

8.  រពឹកបនាទ ប់ពីាញ់ កមនលងមដលាញ់អាចដមើលដឃើញពីកាំ
រតិឈនរបសិទធភាពថ្ន ាំ ដោយការដរបើរាស់ជចជ ីងពី ០ដៅ១០០ 
ជាមួយនិងពិនទុ ០ គីមិនមនការរងរបួសដោយថ្ន ាំដហ្ើយ១០០ គឺ

ង្អប់ទាាំងស្សុង។ ពពួកដមម នីមួយៗកនុងបលង់ានទទួលពិនទុពីការរង
របួសពីថ្ន ាំ។ 

9. ៣ឈថៃបនាទ ប់ពីការាញ់ចុងដរកាយ គាំរសូាំណ្តកដីរតូវានយក
ដចញសាំរប់ការរកដប ហាសដីនិងការដធវើដតសតមីរកុបដដើមបីដរបៀបដធៀប
សាំណ្តកមុនដពលាញ់។ ដៅដពលដនះឧបករណ៍បណតុ ះកូនដឈើក៏
រតូវានរបមូលវញិមដរដហ្ើយរគាប់សមណត កដមម រតូវានោាំកនុងមួយរ
នធៗចាំដៅ០.៥សម ដហ្ើយសូមកប់ដីតិចៗ 

10.  ការបណតុ ះរគាប់ពូជរតូវានអ្ដងកតចាំនួន១០ឈថៃ។ កនុងដពល
ដនះ ៥០%ឈនភាពដុះនិងភាគរយឈនការដុះសាំរប់ការពិដសធន៍

នីមួយៗរតូវានដរបើដដើមបីវាយតាំឈលផលប់ះរល់ឈនភាពធន់របស់ថ្ន ាំមដលអាចមនដៅកនុងដី។ 
11. . ដៅឈថៃទី១០បនាទ ប់ពីការាញ់ រកោស់ចាំដរះរតូវានទាញយកមកវញិដហ្ើយថលឹងដដើមបីរកដអាយដឃើញ

ចាំនួនម ស់មដលាត់បង់ (ការវាស់មវងពីការពុកផុយ) ដដើមបីដរបៀបដធៀបពីទាំងន់រកោស់ដៅដពលចាប់ដផតើ
មឈនការសិកា។ 

 

 

 

 

 

 

.     ២ Xs              
                        
                      

     ៣ 
                      

                 



លទធផល 
ដយើងានដឃើញថ្ការាញ់ថ្ន ាំសាំោប់ដមម ដនះពិតជាានដធវើការបាំផ្អល ញោ ងធៃន់ធៃរដល់ដមម ដៅកនុងបលង់ ដយើង
ដឃើញថ្ទាាំងលហុងនិងមន ស់ដធវើការានលាណ្តស់ដៅដលើដមម សលឹងធាំជាជាងសលឹកតូច (ដមម របូទី៤)។ ដយើងមិនាន
ដឃើញភាពខុសគាន ដរចើនដ ើយរវាងពិនទុកខូចខាតឈនដមម ជាមួយនឹងការដរបើរាស់ថ្ន ាំពីមន ស់និងការាញ់ជាមួយ
នឹងថ្ន ាំពីលហុង វាទាាំងពីរមនរបសិទធិភាពដសមើគាន ចាំដរះដមម  (របូទី៥)។ ការរងរបួសពីថ្ន ាំានដកើនដ ើងបនាទ ប់ពីការ
ាញ់នីមួយៗដហ្ើយបនាទ ប់ពីការាញ់ចាំនួន៤ដង ដមម សលឹកធាំង្អប់របមហ្ល៩០% ចាំមណកឯសលឹកតូចង្អប់របមហ្ល
៥០%ទាាំងថ្ន ាំលហុងនិងមន ស់។ 

អ្ត់មនភាពខុសគាន មដលអាចវាស់មវងមវងានដ ើយដៅកនុងជាតិដប ហាសរបស់ដីមុននិងដរកាយាញ់។ ជាត់
ដប ហាសរបមហ្លជាផ្អល ស់បតូរអ្ាំ ុងដពលឈនការាញ់មតមនភាពខុសគាន ដៅកនុងជាតិដប ហាស ដបើវាមន គឹវាាន
ដាសសាំអាតដចញពីដីដៅចុងបចេ ប់ឈនការពិដសធន៍រចួាត់ដៅហ ើយ។ 

 

ដយើងានទទួលលទធផលចាំរះុសាំរប់ការវាស់មវងរបស់ដយើងឈនសកមមភាមីរកុបកនុងដី។ រកោសតាំរងរបស់ដយើង
ានមដលានដធវើដតសតដមើលពីការកាល យជាជីកាំប ុសតានផតល់ថ្ អ្ត់មនភាពខុសមបលកគាន ដទកនុងសកមមភាពមីរកូស
ររីងគរវាងដីមដលានាញ់ថ្ន ាំនិងដីមដលទុកដចាលមិនានប ះរល់អ្វី។ ដៅកនុងបនទប់ពិដសធន៍រប់ពីបរមិណឈន
ចាំនួនមីរកុប បលង់មដលានាញ់ថ្ន ាំខលះានផតល់ជាបទពិដសធន៍ឈនការដកើនដ ើងចាំនួនមីរកុបនិងបទពិដសធន៍
ដឈទដទៀតានកាត់បនថយចាំនួនមីរកុប។ ការពិដសធន៍គឹានដធវើដ ើងចាំនួន២ដងមតគាម នគាំរតូាមធមមតាណ្តមួយ
រតូវានរកដឃើញដ ើយ។ 
 
 

 
 
 
 
 

     ៤                                         (      )        (     )                       
                                                                                
                                                                                       



     ៤                   ១០
                  

កាំរតិឈនភាពពុកផុយឈនរកោសានផតល់ថ្ថ្ន ាំពីលហុងនិងមន ស់មដលានាញ់ដៅដលើដីគឺមិនមនភាពខុសគាន
ពីការរគប់រគងដ ើយ ដទាះបីជាមន ស់មនការបាំមលងដៅជាជីកាំប ុសតទាប់បាំផុតក៏ដោយ។ ដយើងានោក់ចាំនួន
លាយរ ាំោយមួយចាំនួនដដើមបីដអាយមីរកុបកនុងដីមនសុខភាពលាដោយខលួនឯង (សូមដមើលការស្សវរជាវរបស់ដអ្
កូអាសីុ កាំណត់រតាមដលមនចាំណងដជើងថ្ មីរកូសររីងគកនុងដី) មតលទធផលខុសគាន ោ ងខាល ាំងមុននិងដរកាយការ
ោក់ថ្ន ាំ។ គាំរសូាំណ្តកដីរតូវានយកដៅសកលិវទិាល័យមម ចូសាំរប់រប់ចាំនួនមីរកុបក៏មនភាពខុសគាន ខាល ាំងមដរ។ 
ភាពខុសគាន រវាងបលង់មដលានាញ់គឺអ្សេ រយណ្តស់មដលវាមនការពិាកកនុងការមបងមចកដអាយោច់រវាងអ្វី
មដលជះផលប ះរល់ពីថ្ន ាំនិងអ្វីមដលរគាន់មតជាការបាំមរបាំរលួដោយមចដនយដៅកនុងដី។ ការដធវើដតសតដលើកដរកាយ
ដទៀតគឺទាមទារដអាយមនដដើមបីដអាយអាចទទួលានចាស់ជាងមុនថ្ដតើថ្ន ាំមនការថមថយ ចាំនួនមីរកុបកនុងដី
ឬអ្ត់មនផល់ប ះរល់។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
កូនរកុខជាតិមដលានោាំដៅកនុងលាយដីដៅកនុងថ្សោាំកូនដឈើមដលានទទួល

ថ្ន ាំាញ់ពីមន ស់ក៏មនអ្រតាឈនការដុះកាំរតិខពស់មដរ។ ការពិដសធន៍រតូវានដធវើដ ើង២
ដង ដហ្ើយរគាប់ជាដរចើនដទៀតានដុះដៅកនុងការសកលបងទី២ដៅដពលមដលវាាន
ដភលៀងបនាទ ប់ពីការាញ់ថ្ន ាំជាដរចើនដងរចួមក ដោយផតល់ថ្ ការដកើនដ ើងឈនដភលៀងធាល ក់
របមហ្លជាលុបឬោងជាំរះថ្ន ាំពីដីោ ងដលឿនដហ្ើយមនផលពិាកជាអ្វជិជមនតិច

តួចជាងសាំរប់ដាំណ្តាំនាដពលអ្នាគត។ 
 

 

របូទី៥ ការខូចខាតរបស់ដមម បនាទ ប់ពីការាញ់៤ដងឈនថ្ន ាំមដលជាជាំដរ ើស របូភាពថតដៅឈថៃទី១៧ កកកោ ២០១៥ ។ ជួមុខ 
ពីដឆវងដៅសត ាំ បលង់មដលាញ់ថ្ន ាំមន ស់ គាររគប់រគងទឹក ថ្ន ាំលហុង។ ជួរកណ្តត លពីដឆវងដៅសត ាំ បលង់មដលានរគប់រគងទឹក 
ថ្ន ាំមន ស់ ថ្ន ាំ លហុង ជួរខាងដរកាម ពីដឆវងដៅសត ាំ បលង់ាញ់ថ្ន ាំលហុង ថ្ន ាំមន ស់និងការរគប់រគងទឹក 



ការសននិោឋ ន 
ថ្ន ាំសាំោប់ដមម ពីលហុងនិងមន ស់ទាាំងពីរពិតជាានបាំផ្អល ញដមម សលឹកធាំទាាំងស្សុង។ ដយើងអ្ដងកតដឃើញថ្អ្ត់មន
ការដធវើដអាយខូចខាតដល់មីរកូសររីងគរបស់ដីដ ើយ ការរប់ចាំនួនការរោយជាជីកាំប ុសតនិងជីវរស់កនុងដីគឺស្ស
ដដៀងគាន សាំរប់បលង់មដលានាញ់ជាមួយនឹងទឹក ថ្ន ាំពីមន ស់ និងថ្ន ាំពីលហុង។ រគាប់ពូជមដលានោាំកនុងដីបនាទ ប់ពី
ាញ់រចួចាំណ្តយដពលយូរជាងកនុងការសាំដរចាន៥០%ឈនការដុះមតថ្ន ាំមិនានប ះរល់ដល់កាំរតិឈនការដុះដ ើង
ដ ើយ។ការធាល ក់ដភលៀងក៏អាចជះឥទធិពលដល់ការធន់នឹងថ្ន ាំមដរដររះរគាប់ពូជដរចើនជាងមដលានបណតុ ះកនុងដី
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