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សបខេបខ្លីៗ 

 

 

 

កសិកម្មតាម្របបៀបរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 

ការបរៀបចំបោយកសិករម្នជីវិតបរញបរិបូរណ៌កនុងព្រះបយ៉េស  ូ

 

នៅទ្ វបីអាព្រចិមានធនធានធម្មជាតនិព្ចើនជាងទ្ វបីណាៗទ ាំងអស់ នៅក្នុងសក្លនោ
ក្។ ទ្ វបីននេះគនឺោរនរញនៅនោយ ររ ៉ែព្គបព់្រនេទ្ ររ ៉ែដែក្ នព្រង សក្តា នរុលខាងរនែក្
ក្សិក្ម្មែព៏្រនសើរ ន ើយធនធានម្នសុសក្ម៏ាននព្ចើន ព្រម្ទ ាំងព្រេរទ្កឹ្នងរែរ។ អវី
ម្យ៉ែងរែលគរួចាបអ់ារម្មណ៍នៅនទ្ៀតន េះគ ឺ ជីវេះចព្ម្រេះរែលមាននៅក្នុងព្ព្រយ៉ែង
សនធកឹ្ស ធ បន់នសងៗនទ្ៀត រែលអាចទក្ទ់ញនេញៀវនទ្សចរណ៍ជានព្ចើនម្ក្ទ្សស 
នទ្ៀតនង។  

 រតនទុយនៅវញិ ទ្ វបីអាព្រចិគជួឺបព្រទ្េះនងិភារព្រើព្រយ៉ែងខាល ាំង។ ព្រជាជនមាន 
ជីវភារនោគយ៉ែក្ មាននព្រេះទ្រូេកិ្ស ម្នសុសខ្ វេះអាហារបរនិភាគព្គបព់្រន ់ អព្ោម្រ
ណៈរបស់ក្មុារខ្ ពស់ ជម្ងឺ សង្រ្គា ម្ រស់រឹងនលើព្រនទ្សែព៏្ទ្ ក្តរអបរ់ ាំរម នគណុភារ 
ក្តរក្តបប់ាំផ្លល ញព្ព្រន ើ  អាំនរើរកុ្រលួយ ន ើយនងិមានអតនិលរណានក្ើនន ើងយ៉ែង
ខ្ ពស់។ 

 ព្ររ លជា ៨៥% ព្នក្សិក្រគមឺានជីវតិរក្មួ្យព្ងង បូមួ្យព្ងង ន ើយរួក្នគ
មានស្ថា នភារសាម្ស្ថា ាំង ជីវភាររិតជាមានក្តរនោក្យ៉ែក្យ៉ែងខាល ាំង។ ទ្និនលគមឺាន
ចាំននួតចិជាងអវី ដែលរួក្នគព្តូវក្តរក្នុងព្គួស្ថរ រែលជាន ត ុ ាំនអាយមានក្តរ ាំចលូ
នសបៀងអាហាររាបោ់ននោនជានរៀងរាលឆ់្ន ាំ។ 
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ក្សិក្រោម្រនបៀបរបសព់្រេះជាមាា ស ់ គជឺាែាំនណាេះស្រស្ថយជួយែលក់្សិក្រព្រើព្រ
នៅោម្ទ្ជីនបទ្នអាយមានសវុតាភិារនសបៀងអាហារ នងិ គក្នចញរីវបិតាពិ្នភារ  

ព្រើព្រ។ 

ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបរបសព់្រេះជាមាា ស ់ គមិឺ្នរម្នព្រនដ់តជាក្តរបណាុ េះ បណាា ល 
ខាងរនែក្បនច ាក្នទ្សប៉ែនុណាណ េះនទ្ ក្ប៏៉ែរុន ាវាមានក្តររួម្បញ្ាូ លនអាយមានភារនសមើររន
រវាងនរលក្តរណ៍ទ ាំងបីគ ឺ ព្រេះគម្ពីរ ក្តរព្គបព់្គង នងិ បនច ាក្នទ្ស ក្នុងក្តរនធវើក្សិក្ម្ម 
នែើម្បីបាំោក្ប់ាំប៉ែនក្សិក្រនអាយគក្នចញរីភារព្រើព្រ ន ើយនែើម្បីនអាយរួក្នគអាច
នធវើវាជាមួ្យនងឹអវី ដែលព្រេះជាមាា សប់ានោក្ក់្ នុងព្ែរួក្នគ ន ើយក្ន៏ែើម្បនីអាយ
ម្នសុសបានន ើញរីជីវតិនរញបរបូិរណ៌ែន៏រញនលញ រែលព្រេះបានសនយថានងឹ
ព្រទននអាយម្នសុសរែលនៅនលើដននែីននេះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ោម្រយៈព្រេះនយស ូ ក្សិក្រទ្ទ្លួក្តរផ្លល ស់ដព្រក្នុងែួងចតិ ា ន ើយ ាំនអាយមាន
ក្តរផ្លល ស់ដព្ររនបៀបព្នក្តរគតិ នងិរនបៀបព្នក្តរព្គបព់្គង។ ន ើយប ទ បម់្ក្គកឺ្តរអន ុ
វត ាក្ចិ ាក្តរគរក្នុងក្តរស្ថា រន ើងវញិនៅនលើែីចមាា ររបស់រួក្នគ។ 

ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបរបសព់្រេះ គពឺ្តូវបាននគក្តព់្ោរីភារនជាគជយ័ោ ាំងរីឆ្ន ាំ 
១៩៨៤ នៅចមាា ររបស់នោក្ ព្រ៊ាយអុីន អ លព្ែ៊ាវី (Brian Oldreive) នៅព្រនទ្ស  សីុម្ 

បច្ចេកច្េស ការគ្របគ់្រង 

គ្រះបន្ទូល 
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បា៉ែនវ ៉ែ ព្នរែឋ  ុីនងនុ ជាក្រនលងរែលនោក្ចាបន់នាើម្នៅក្តរអនវុតាក្សិក្ម្មោម្រនបៀប
របស់ព្រេះ ែាំបូងនគបងអស់នៅនលើក្សិោឋ នែធ៏ាំ ន ើយរតអ់ាចព្ចូតនលបា រ តូែល ់
៣៥០០  ិចោ។ 

ោាំងរីព្ងងន េះម្ក្ ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបរបសព់្រេះជាមាា ស ់ បានរកី្រាលោលនៅ
ក្តនព់្រនទ្សជានព្ចើនជ ុាំវញិរីេរនោក្ ក្នុងព្ររម្ជាំន ុាំ នបសក្ក្ម្ម នងិអងាក្តរ ន ើយនងិ
បណាា លទ្ វបី  ទ្ទូ ាំងរិេរនោក្។ នៅក្នងុឆ្ន ាំ ២០០៩ ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបរបសព់្រេះ
ជាមាា ស ់បានរព្ងើក្ែលព់្រនទ្ស អងគ់ឡូា, នប ើនីន, ឌីអសុី , នអតយូរី, នខ្នយ៉ែ នលសូត,ូ 
មា៉ែោក្តសក្ត, មា៉ែ វា៉ែលី, ម្៉ែូ សម្ប ចិ, ណាមី្នបៀ, នីន ស  រយី៉ែ  រវីា៉ែនោ, សុី នរៀនលអន, អា
ព្រចិខាងតបូង, សវី ាឡាន, តង ់ាននៀ, យ ៉ែូហាា នោ,  សម្នបៀ,  សីុម្បា៉ែ នវ  ន ើយនងិ
ព្រនទ្សែព៏្ទ្នទ្ៀតក្នុង ទ្ វបីអាព្រចិ រ តូែលព់្រនទ្ស ម្ ចិសុី ក្,ូ ននបា៉ែល,់ នក្នយ៉ែ 
អងន់គលស, ស រែឋអានម្រចិ, អងន់គលស នងិ ព្រនទ្សែព៏្ទ្នទ្ៀតនងរែរ។ 

ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបរបសព់្រេះជាមាា ស ់ គជឺាក្តរែូរមួ្យ ែឥ៏តគតិព្ងលរបស់ព្រេះ
ក្តយរបស់ព្រេះនយ ៉ែស ូព្គើសទ ន ើយក្មិ៏្នព្រក្តនន់កិ្តយ អងាក្តរឫព្ររម្ម្នសុសណាន េះ
នទ្ នអាយរតនធវើក្ នុងព្រនយជនជួ៍យែលអ់នក្ព្រើព្រ។ ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបរបសព់្រេះជា
មាា ស ់ គពឺ្តូវបាននាលន់ោយព្ររម្អនក្រា៉ែបរ់ងនរៀម្ចបងសម័ព្គចតិ ាក្ នុងក្តរនធវើ ន ើយក្ជ៏ា
អនក្មានបទ្រិនស្ថធនព៍្តឹម្ព្តូវ ភារព្ងលងនូ រ តូអាចសនព្ម្ចបានក្តរគរលអ ក្ែ៏ូចជា
យទុ្ ធស្ថស្រសាក្ នុងក្ចិ ាក្តរគរយ៉ែងលអបាំនតុ។  

នរលក្តរណ៍ព្នអនក្រា៉ែបរ់ងគជឺានរលក្តរណ៍មួ្យរែលអាច ជួយនអាយមាន
ក្តរធា នអាយមានក្តររចក្រាំដលក្គនព្មាងននេះនោយមានចតិ ាសរបុរសក្នុងក្តរផ្លល ស់
រព្រជីវតិបងរអូនព្រើព្ររបស់នយើង។ 

ព្រេះបនទូលរបស់ព្រេះជាមាា ស់បានរចងថា តបតិព្រជារាស្រសារបសន់យើងព្រ
នោយស្ថររតនគខ្ វេះនវូចាំនណេះែឹង។ នយើងព្តូវទ្ទ្លួស្ថាលរី់ស្ថរៈសាំខានព់្នក្តរបនព្ងៀន
អនក្ព្រ នអាយមានភារនស្ថម េះព្តងក់្ នុងក្ចិ ាក្តរគរក្សិក្ម្មរបស់រួក្នគម្នុនងិ សក្តា ន ុ
រលក្នុងទ្ វបីែធ៏ាំននេះព្តូវបានសរម្ាងនចញ។ 
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គនលលះននព្រះគម្ពី 

 

 

 

គ្មានបបចេកវិទ្ាាណាម្ួយោចបំបបក  

បណាតាសាននភារព្កីព្កកនុងទ្វីបដ៏ធំបនះបានបទ្  

បយើងចំបាច់ព្តូវអនុវតតទំងព្រះបនទូល និង សកម្មភារ  

 

 

ព្រេះបនទូលរបស់ព្រេះគជឺាអាំណាចមួ្យែអ៏ស្ថា រយសព្មាបន់សចក្ារិីត នែើម្ប ី          

នអាយនយើងនែើរោម្ន ើយក្តរគក្ម្ក្រក្ព្រេះបនទូលរបស់ព្ទ្ង ់ គ ឺ ាំម្ក្នវូក្តរនបើក្ 
សរម្ាង នងិក្តរ ាំនលូវនអាយន ើញរីនមឹ្ែស៏ាំខាន ់ន ើយវាជានមឹ្ខាង ព្រលឹងវញិ្ញា ណ។ 
ព្រសិនជានយើងនព្រើព្រស់ដតបនច ាក្នទ្ស នងិ ក្តរព្គបព់្គងរតប៉ែណុណឹ ង ន េះគមិឺ្នអាច
ជួយរាំនោេះអនក្ព្រើព្រនអាយមាននសរភីារបានន េះនទ្។ 

 

Y  នូស  ៤ ៖ ១-៣ 

Y ទ្ាំនកុ្តនម្ាើង ១០៧ ៖ ៣៣-៣៤ 

Y នយនរមា ២៣ ៖ ១០ 

 

គនលេឹះព្រេះគម្ពីទ ាំង ៦ នងឹនបើក្បគា ញរីភារអាងក៌្ាំបា ាំងថានតើន តអុវីបានជាទ្ វបី 
អាព្រចិសាិតនព្ក្តម្នមឹ្ព្នភារព្រើព្រ ន ើយរនែក្ននេះក្ន៏ងឹព្របរី់ែាំនណាេះស្រស្ថយរបស់
ព្ទ្ងក់្ នុងក្តរបាំដបក្នវូនមឹ្ទ ាំងននេះ។ 
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គនលលះទីម្ួយ៖ ការទទួលស្គា ល់ព្រះ និខ ប ឿបលើព្ទខ់តែម្ួយគែ់ 

 

បញ្ញា ៖ ព្រជាជនរែលរស់នៅក្នុងទ្ វបីអាព្រចិ គមឺានប ទ យែធ៏ាំខាងព្រលឹង វញិ្ញា ណព្ន
អាំនរើធមប ់នងិ ក្តរនរររវញិ្ញា ណែូនោ។ ព្គូម្នាអាគម្ន ៍នងិ នម្ធមបគ់មឺាននសទើររតព្គប់
ក្ នុងេមិូ្ស្រសរក្របស់រួក្នគ។ អនក្ស្រសរក្ភាគនព្ចើនរតងរតនៅរក្ រួក្ននេះនែើម្បីជួយរួក្
នគ ែូចជា៖ នរលមានជម្ងឺ  នរលចងប់ានក្នូ បញ្ញា យវុជន ក្តរក្តតដ់សបក្ ក្តរនរៀបក្តរ 
នងិ រិធីបណុយសរ ។ អនក្េមិូ្ក្ម៏ានទ្មាល បអ់នញ្ជើញ ព្គូធមបម់្ក្សូព្តនលើែីចមាា រ របស់
រួក្នគនអាយទ្ទ្លួនលនព្ចើននលើសលប។់ ព្គូម្នាអាគម្ន ៍ ក្ែូ៏ចជាព្គូធមបន់ធវើរីធបូីង
សួងនោយមានក្តររសន មាន ់ព្រួសឈាម្សតវ នបាេះឆ្អឹង ក្តរោក្ឆ់្អឹងក្ាលសតវនៅនលើ
ន ើបនគា លចមាា រនោតរបស់នគជានែើម្។ 

 ក្តរថាវ យបងា ាំែូនោគនឺែើម្បីឧទ្ ទសិនៅែលវ់ញិ្ញា ណរែលស្ថល បន់ៅន ើយ ោម្         
រយៈក្តររសននៅក្នុងរីធបីណុយនៅោម្ទ្ាំននៀម្ទ្ាំោប ់ ក្តរសបងរសបននសងៗ។ ចរូចា ាំ
ថាទ្នងវ ើរទ ាំងននេះគមិឺ្នរម្ននចញរីនសចក្ាសី្រសោញ់ន េះនទ្ រតនទុយនៅវញិគនឺចញរី
ភារេយ័ខាល ច ក្តរញ័ររនធតន់ៅវញិ។ 

Y នអស្ថយ ៨៖១៩-២២ 

Y នលវវីនិយ័ ១៩៖៣១ 

Y ទ្ទុ្យិក្ថា ១៨៖១០ 

Y ទ្ទុ្យិក្ថា ៥៖៧-៨ 

Y មា៉ែថាយ ៦៖២៤ 

Y ទ្ាំនកុ្តនម្ាើង ២៤៖៣ 

 

ែាំនណាេះស្រស្ថយ៖ គមឺានព្រេះអងាមាា ស់ដតមួ្យគត ់ ន ើយនយើងនៅក្តនព់្ទ្ងប់ានោម្រយៈ
ព្រេះបពុ្ោរបស់ព្រេះអងា គ ឺ ព្រេះនយ ៉ែស ូព្គសិទ រែលព្ទ្ងប់ានសគុតនៅនលើន ើឆ្ា ង
សព្មាបន់យើង នែើម្បីនអាយនយើងទ្ទ្លួបានក្តរែូរនោយឥតគតិព្ងលគជឺាជីវតិែអ៏ស់
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ក្លជានចិ ា។ ឥលូវននេះគនឺយើងរលងរស់ក្ នុងរនបៀបព្នព្ររ័ន ធនោក្ក្យី ៍ នងិទ្ាំននៀម្
ទ្មាល បន់នេះនទ្ៀតន ើយ រតនយើងព្តូវបានព្រេះជាមាា ស់ទ្ទ្លួយក្នយើងនធវើជាបពុ្តធោីក្នុង
ព្ររម្ព្គួស្ថររបស់ព្រេះ ន ើយនយើងក្ម៏ានអេយ័ឯក្សិទ្ ធរែលបានទ្ទ្លួស្ថាលព់្រេះអងា
ជាព្រេះបិោរបស់នយើងនងរែរ។ 

នយើងព្តូវគក្ម្ក្នរររថាវ យបងា ាំព្រេះជាមាា ស់ដតមួ្យប៉ែនុណាណ េះក្នុងព្គបដ់នែក្ទ ាំងអស់ព្ន
ជីវតិរបស់នយើង គមិឺ្នរម្នព្រនដ់តក្នុងក្ម្មវធិពី្ងងអាទ្តិយប៉ែនុណាណ េះនទ្។ ម្នសុសមិ្នគរួ
បគអ បព់្រេះក្តិ ា ិម្ព្ទ្ងន់ទ្។ 

 សភុាសិត ៣៖ ៥-៦         

 ព្តូវទ្កុ្ចិត ានលើព្រេះក្នុងព្គបទ់ ាំងកិ្ច ាក្តរទ ាំងអស់ដែលក្នូនធវើ   

 ក្ ុាំរឹងនលើក្តរនចេះែឹងរបស់ខ្ លួនន ើយ។ ក្នុងព្គបកិ់្ច ាក្តររែលក្នូនធវើ  
 ព្តូវនឹក្ែលព់្ទ្ង ់ន េះព្ទ្ងនិ់ងព្តួសព្ោយនលូ វក្នូ 

នៅក្នុងខ្គម្ពីននេះ គបឺានរណ ាំនយើងនអាយអាចនធវើក្តរទ្ម្លុេះទ្មាល យបាន 

 

ព្តវូទ្កុ្ចតិ ាព្រេះនអាយអសរី់ចតិ ារបសន់យើង                                                
អស់អនក្រែលទ្កុ្ចតិ ានយើង នយើងនងិជួយនគ 

 

ក្ ុាំរឹងនលើក្តរនចេះែឹងរបសខ់្ លួនន ើយ 

ព្រេះនយស ូបានបាំនរញក្ចិ ាក្តររែលព្ទ្ងព់្តូវនធវើ ន ើយព្ទ្ងមិ់្ននធវើនោយខ្ លនួឯងន េះនទ្ 

ក្ប៏៉ែរុន ាព្ទ្ងរឹ់ងនលើព្រេះវបិោ។ ព្រេះវបិោបានបគា ញអវី ដែលព្ទ្ងព់្តូវនធវើន ើយព្រេះ
នយស ូបាននធវើ ន ើយព្ទ្ងក់្ទ៏្ទ្លួបាននជាគជយ័។ 

Y យ៉ែូហាន ៨ ៖ ២៨ 

Y យ៉ែូហាន ៨ ៖ ៣៨ 

Y យ៉ែូហាន ៥ ៖ ១៩ 
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នតើជីវតិរបស់នយើងនងិចាំរងុចាំនរនីយ៉ែងណា ព្រសិនជានយើងរស់នៅស្រសបោម្ព្រេះ       
 រទ្យ័របស់ព្ទ្ង?់ 

ព្តវូនឹក្ចាាំែលព់្ទ្ង ់ក្ នុងព្គបកិ់្ច ាក្តរទ ាំងអសដ់ែលក្នូនធវើ         
នៅព្គបទ់ ាំងក្ចិ ាក្តរទ ាំងអស់របស់នយើងគមឺាននយ័ថា ព្គបទ់ ាំងរនែក្របស់នយើង រួម្
ទ ាំងក្តរគរ ោក្យសម្ាី សក្ម្មភារ នងិ ចតិ ាគាំនតិ របស់នយើង។ នោយន តនុនេះន ើយ
បានជានយើងព្តូវទ្ទ្លួស្ថាលព់្ទ្ងោ់ ាំងរតរីនយើងនៅតចូ ម្ក្ែលន់រលនរញវយ័ន ើង 
នរលនយើងនរៀបអាោ រិ៍ោ  ៍ នរលនធវើរិធបីណុយសរ នរល ឺ នរលម្នុសទូង 
នរលរខ្នេលៀងធាល ក្ ់ នរលព្ចូតនល គពឺ្តវូនកឹ្ចាាំព្រេះអងាក្ នុងព្គបអ់វីៗទ ាំងអស់ដែល
នយើងនធវើ។ 

ន ើយព្ទ្ងនិ់ង ព្តសួព្ោយនលូ វរបសន់យើងនអាយព្តង ់               
ម្នសុសរែលរស់នៅក្នុងទ្ វបីអាព្រចិ គរិឺតជាព្តូវក្តរព្រេះជាមាា ស់តព្ម្ងន់លូវរែលខ្ វេះក្ ាី
សងឃឹម្ នងិ នលូវរែលមិ្នព្តូវរបស់រួក្នគណាស់។ នលូវននេះរតងរត ាំម្នសុសនអាយ 
មានក្តរវនងវង។ ក្តរតព្ម្ងន់លូវរបស់ព្រេះជាមាា ស់ នងិបានែឹក្ ាំនគចលូនៅក្តនជី់វតិែ ៏
នរញបរបូិរណ៍ដែលព្រេះបានសនយ។ 

Y ទ្ទុ្យិក្ថា ១៨ ៖ ១៨ 

Y ទ្ទុ្យិក្ថា ៧ ៖ ១៣-១៥ 

ព្រសិនជានយើងនជឿថាវាគ ឺ ែលន់រលនវោរបស់ទ្ វបីអាព្រចិន ើយ នែើម្បីគក្ម្ក្រក្
ព្រេះន េះគនឺយើងព្តូវ បាំផ្លល ញនចាលនអាយអស់នវូ ទ្កី្រន លងនរររថាវ យបងា ាំព្រេះរក្លង
ក្តល យ ន ើយនងិនបាេះបងន់ចាលនវូ អាំនរើធមបទ់ ាំងឡាយណារែលវាបានចងនយើង។ 
ន ើយប ទ បរី់នយើងនធវើក្តរននេះ រួចម្ក្នទ្ើនយើងអាចចលូនៅក្តនព់្រេះជាមាា ស់ជាមួ្យ
ចតិ ាែប៏រសិិទ្ ធ នងិព្ែស្ថអ តបាត នែើម្បីថាវ យបងា ាំព្ទ្ងដ់តមួ្យ នោយវញិ្ញា ណ នងិ                        
នសចក្ារិីត។ 
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គនលលះទី ២ ការរិចារណានូវរបបៀបរបស់អ្នក 

បញ្ញា ៖ ព្រេះែាំណាក្ព់្រេះជាមាា ស់នៅក្នុងនយើងគមឺានក្តរបាក្ដ់បក្នោយស្ថររត នយើង
បានបនព្ម្ើដតម្ ិច ឆោិអាោម នយិម្ នងិរនបៀបរែលរម នព្រនយជនរ៍បស់នយើង ន ើយ
នយើងបាននែើរនចញរីមារ៌របស់ព្រេះជាមាា ស់។ ព្រសិនជានយើង រែលជាបពុ្តធោីរបស់
ព្រេះជាមាា ស់ គជឺាតាំណាក្រ់បស់ព្ទ្ងន់ េះនយើងព្តូវនចេះរិចារណាអាំរីគណុភារព្នព្រេះ
ែាំណាក្រ់បស់ព្ទ្ងក់្ នុងជីវតិរបស់នយើង។ 

នយើងព្តូវរតគតិរិចារណារីរនបៀបរបស់នយើង     
   ក្ នុងក្ណ័ឌ គម្ពី ហាក្តយ ជាំរូក្ទ្ ី១ ៖ ២-១១  ចរូគតិរីសភារក្តរណ៍របសអ់នក្រាល់
រន   ______ែាំណាក្រ់បសន់យើងនៅបាក្ដ់បក្នៅន ើយ។  

បណាា ស្ថរមួ្យចាំននួរែលនយើងមានគមឺ្ក្រីរនបៀបរស់នៅរបស់នយើងគមិឺ្នស្រសប
ោម្រនបៀបរបស់ព្រេះជាមាា ស់។ 

ក្) បណាា ស្ថ បងាូ រឈាម្ និងអាំនរើ  ិងា 

 នរឿងរា៉ែ វរបស់នោក្ ក្តរអុីន នងិ នអប លិ 
 មាននរឿងរា៉ែ វជានព្ចើននទ្ៀតរែលបាននក្ើតន ើងនៅក្នុងទ្ វបីអាព្រចិ 
 នអស្ថយ ជាំរូក្ទ្ ី៥៩ ៖ ៣ 

ខ្) បណាា ស្ថ  ាំនអាយអាយជីុវតិខ្ លី      
 ព្រនទ្ស  សុមី្បា៉ែ នវ ៉ែ, មា៉ែឡាវ ីនងិ ម្៉ែូ ស  ូម្ប ចិ អាយជុាម្ធយម្របស់ម្នសុសស្ថល បគ់ឺ
នព្ក្តម្ ៣៧ ឆ្ន ាំ។ 

Y ទ្ាំនកុ្តនម្ាើង ៣៤ ៖ ១២ 
Y ១ នងសា ូនកិ្ ៤ ៖ ៣ 
Y រ ៉ែូម្ ៦ ៖ ២៣ 
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គ) បណាា ស្ថ នលើែីចមាា រ (ទិ្ន ននលតិចតចួបាំនតុ)     
 នៅក្នុងព្រេះគម្ពី ហាក្តយ បានរចងថាព្រេះជាមាា ស់គជឺាអនក្បងាូរទ្កឹ្នេលៀង ន ើយ
ព្ទ្ងក់្ជ៏ាអនក្នធវើនអាយរកុ្ ខជាតែិេុះនចញរីក្នុងែីម្ក្នងរែរ។ 

ែាំនណាេះស្រស្ថយ៖ ក្តរស្ថា រន ើងវញិនវូព្រេះែាំណាក្រ់បសព់្រេះជាមាា ស ់       
នៅនរលរែលនយើងរសវងរក្ែាំនណាេះស្រស្ថយ ោម្រនបៀបរបស់ព្រេះជាមាា ស់នែើម្បីនោេះ
ស្រស្ថយបញ្ញា ែល៏ាំបាក្ ែូចជាភារព្រើព្រនៅជ ុាំវញិនយើង ជាែាំបូងនយើងព្តូវនចេះគតិ
រិចារណារីរនបៀបរបស់ដែលខ្ លនួព្រព្រឹត ា នោយស្ថរនយើងគជឺាព្រេះែាំណាក្រ់បស់ព្រេះ
ជាមាា ស់ដែលមានព្រេះជនមគងន់ៅ។ 

ព្ររ លជានយើងមិ្នអាសផ្លល ស់រាូ រជាតសិ្ថសនរ៍បស់នយើងភាល ម្ៗបានរម្ន រតនយើង 
មាន ក្ ់ៗ អាចគតិរីរនបៀបរបស់នយើង នងិ ផ្លល ស់រាូ រជីវតិរបស់នយើងម្នុនគ នែើម្បីនអាយ
នយើងអាចមានឥទ្ ធរិលនលើជីវតិរបស់ព្ររម្ព្គួស្ថររបស់នយើង នងិ ស គម្នដ៍ែលននេះ
អាច ាំនអាយមានក្តរបាំផ្លល ស់បាំដព្រមួ្យយ៉ែងធាំ។ 

Y ១ នរព្តរស ២ ៖ ៥ 
Y ហាក្តយ ២ ៖ ១៨ - ១៩ 
Y ១ នងសា ូនកិ្ ២ ៖ ១២ 
Y ២ ក្រូនិងសូ ៦ ៖ ១៦ 

នោេះនយើងរែលជាបពុ្តធោី របស់ព្រេះជាមាា ស់ ាំរន នរាជាា ចតិ ា ស្ថងសងព់្រេះែាំណាក្់
របស់ព្រេះអងា នៅក្នុងជីវតិរបស់នយើងន ើងវញិ នោយនយើងព្តវូគតិរិចារណាន ើង
វញិរីរនបៀបរស់នៅ ន ើយតព្ម្ងន់លូវនអាយស្រសបោម្មារ៌របស់ព្ទ្ង ់មិ្នរម្នរតខាង
វញិ្ញា ណប៉ែនុណាណ េះនទ្ រតោម្រយៈចតិ ាគាំនតិ នងិរូបក្តយនងរែរ។ 
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គនលលះទី ៣ ការតសែខយល់រីភារបរិបូរណ៍របស់ព្រះជាម្ចា ស់ 

 

បញ្ញា ៖ នៅទ្ វបីអាព្រចិ ក្តររឹងរតនលើអនក្ែព៏្ទ្ គជឺាជម្ងឺមួ្យរែលមាន ោ ាំងរីយូរយ
ណាស់ម្ក្ន ើយ។ ព្រជាជននៅរតោព្ែសុាំរីអនក្ែព្ទ្ រតងរតរាំរឹងជាំនយួ រីខាង
នព្ៅ។ តព្ម្ូវក្តរក្តនដ់តនក្ើននព្ចើនន ើងៗ។ រិបាក្ណាស់សព្មាបជ់ាតសិ្ថសន ៍ព្នទ្ វបីអា
ព្រចិ នែើម្បីនអាយរួក្នគអាចទ្ទ្លួស្ថាលន់វូសក្តា នរុលរបស់ខ្ លនួ លេុះព្ោរតព្រជាជន
ចាបន់នាើម្នធវើអវី មួ្យ។ 
នអស្ថយ  ជាំរូក្ ៥៨ បានរាំលឹក្នយើងថា នយើងគរួរតតម្អាហារនោយចតិានស្ថម េះសរ 
នយើងគរួស្រស្ថយចាំណង នងិ បរម្បក្នមឹ្របស់មានចញ។ ព្ចវា៉ែក្មួ់្យព្ននមឹ្របស់មារ
ន េះគជឺាជម្ងឺព្នក្តររឹងរតនលើអនក្ែព៏្ទ្។ 

ោាំងរីក្ាំនណើ តរននែីននេះ ម្នសុសបានរយយម្ បាំនរញអវីៗទ ាំងអស់នោយខ្ លនួរួក្នគ។ 
នគនធវើអវីៗ នោយនព្រើព្រជាា នោយខ្ លនួឯង ជាជាងរឹងនលើព្រជាា របស់ព្រេះជាមាា ស់។ នមាល េះ
ន ើយបានជា ាំនអាយ ម្នសុសបានធាល ក្ច់េុះព្គបដ់នែក្ព្នជីវតិ របស់រួក្នគ។ 

ែាំនណាេះស្រស្ថយ៖ ក្តរស្ថាលរី់ភារបរបូិរណ៍របសព់្រេះជាមាា ស ់
នៅក្នុង ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស ់គនឺយើងមិ្ននលើក្ទ្កឹ្ចតិ ានអាយរស់ោម្ 

ភារព្គបព់្រនល់មម្របស់នយើងន េះនទ្ រតនយើងព្តូវនចេះទ្ទ្លួយក្ភារបរបូិរណ៍របស់
ព្រេះជាមាា ស់ នែើម្បី ាំនយើងនអាយទ្ទ្លួនលចាំនណញបាន។ តបិតព្ទ្ងជ់ាព្រេះរែលមាន
ធនធាន នងិអវីៗទ ាំងអស់ដែលនយើងព្តូវក្តរ ន ើយនៅក្នុងព្រេះអងាគនឺយើងអាចបនងា ើន
នលនទ្ វរែងបាន។ ភារបរបូិរណ៍របស់ព្រេះគមិឺ្ននចេះស្ថបសូនយន ើយ រម នរែនក្ាំណត ់
តបិតព្ទ្ងគ់ជឺាព្រេះរែលសាិតនសារអស់ក្លបជានចិ ា។ 

 ២ ក្រូនិងសូ ៩ ៖ ៨ 
ក្តរបរម្បក្បណាា ស្ថននេះបាន គនឺៅនរលនយើងស្ថរភារថានយើង បរឹ់ងរនែក្

រតនលើម្នសុស នងិរឹងរតនលើសម្តាភារខ្ លនួឯង នយើងទ្មាល ក្ច់េុះភារអាំនតួរបស់នយើង 
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នយើងប ទ បខ្ លនួ ន ើយចាបន់នាើម្ទ្ទ្លួស្ថាលថ់ា ព្រេះជាមាា ស់ព្ទ្ងជ់ាព្រេរព្នអវីៗទ ាំង
អស់ដែលនយើងព្តូវក្តរ។ នយើងព្តូវរតនរៀននម្ើលអវី ដែលព្ទ្ងព់្រទននអាយម្ក្នយើង
នងិអវីៗរែល មាននៅជុាំវញិនយើង។ 

ក្តរស្ថាលភ់ារបរបូិរណ៍របសព់្រេះជាមាា ស ់ គជឺាែាំនណាេះស្រស្ថយនែើម្បបីាំផ្លល ញនវូជម្ងឺ
រែលរឹងរតនលើអនក្ែព៏្ទ្ សូម្អាន 

 ២ របាក្សព្ត ១៤ ៖ ១១ 

ភារបរបូិរណ៍របសព់្រេះរែលមាននៅក្នងុនយើង សូម្អាន 

 ទ្ទុ្យិក្ថា ៨ ៖ ១៨ 

ភារបរបូិរណ៍របសព់្រេះ ក្ នងុក្តរនធវើក្សិក្ម្ម សូម្អាន 

 ក្ាំនណើ តរិេរនោក្ ២ ៖ ១៥ 

ភារបរបូិរណ៍របសព់្រេះ រែលមានក្នងុែីចមាា រ 
ព្រេះបានព្រទននអាយនយើងមានែីចមាា រ សព្មាបក់្តនក់្តប ់រងរក្ា ន ើយនងិោាំែេុះ។ វា
មិ្នរម្នជាក្ម្មសិទ្ ធរបស់នយើងនទ្ រតជារបស់ព្រេះ។ សូម្អាន 
Y ១ ក្រូនិងសូ ១០ ៖ ២៦ 
Y នលវវីនិយ៍ ២៥ ៖ ២៣ 

ភារបរបូិរណ៍របសព់្រេះ រែលមានក្នងុព្របរ់ជូ 
នរលព្រេះអងាបានបនងា ើតែាំណាាំក្នុងចមាា រម្ក្ ព្ទ្ងប់ាននរៀបចាំនអាយព្របរ់ូជនអាយ
បនងា ើតព្របរ់ូជ ន ើងោម្ព្រនេទ្ព្នព្របន់ េះ។      
ព្របរ់ូជបគា ត(់Hybrid) នងិ រូជនែើម្(Open Pollinated Variety, OPV) 
 ក្ាំនណើ តរិេរនោក្ ១ ៖ ១១ - ១៣ 
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ភារបរបូិរណ៍របសព់្រេះ រែលមាននៅក្នងុក្នម្ទចក្ម្ទីសលឹក្ន ើគប់ៗ  
ក្នម្ទចក្ម្ទីសលឹក្ន ើគបដ់ែលព្រេះបាននរៀបចាំន ើង គមឺាននរលបាំណងនាលន់អាយ
ែាំណាាំមាននលរនលជានព្ចើន យ៉ែងអស្ថា រយព្ព្ររលង។ សូម្អានរតម៌ានលម្អិតនៅក្នុង 
មូ្លន តទុ ាំង ២០ យ៉ែងព្នក្តរអនវុតានក៍្សិក្ម្មោម្រនបៀបរបស់ព្រេះជាមាា ស ់

ភារបរបូិរណ៍របសព់្រេះ ជាមួ្យក្តររងទ ាំនលើែីចមាា រ 
(ជីោម្ក្សតវ, ែីែាំបូក្, ជីក្ាំប៉ែសុាិ៍) 
នែើម្បីនអាយនយើងអាចទ្ទ្លួបាននលលអ នយើងក្ព៏្តូវរតោ ាំងចតិ ាក្ នុងក្តរោក្ប់ញ្ាូ លនវូ
ជីវជាតដិែលលអៗ  ន ើយគយនងឹរក្បាននោយខ្ លនួឯងនងរែរ។ 

ភារនរញបរបូិរណ៍ ជាមួ្យនងឹសមាា រនព្រើព្រស ់
នកិ្ ខម្នាំ ៤ ៖ ២ ព្រេះជាមាា ស់បានសួរនោក្ ម្៉ែូនស ថា  ̋នតើនៅក្នុងព្ែរបស់អនក្ ន េះគជឺា
អវី ? ̏ន ើយនោក្ ម្៉ែូនស បាននឆ្លើយថា ទ្លូបងា ាំមាន  ̋ ែាំបងមួ្យ  ̏  ។ 
នយើងក្ព៏្តូវរតសួរខ្ លនួឯងរែរ ថានតើនយើងក្ាំរងុរតមានអវី នៅក្នុងព្ែរបស់នយើង នែើម្បី
បរម្បក្បណាា ស្ថព្នភារព្រើព្រ ន ើយនែើម្បីនោេះស្រស្ថយវបិតាខិ្ វេះនសបៀងអាហារនៅក្នុង
ព្រនទ្សរបស់នយើង។ ចនម្លើយគ ឺ  ̋ ចបមួ្យ  ̏  

ភារនរញបរបូិរណ៍របសព់្រេះ ជាមួ្យទ្កឹ្នេលៀង នងិក្តរនទ្ វគណុព្នទ្និ ននល 
ព្រេះជាមាា សប់ានព្រទនររែលប់ពុ្តធោីរបស់ព្រេះអងា ោម្រយៈក្តរនាលទ់្កឹ្នេលៀង 
ន ើយជាមួ្យទ្កឹ្នេលៀងននេះ គពឺ្ទ្ងប់ាននធវើនអាយព្របរ់ូជ បានែេុះបនងា ើតបាននលន ើង
ជា រូរ រ នៅក្នុងក្ នុងែីចមាា ររបស់នយើង។ 
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គនលលះទី ៤ អ្នកព្រូែផលនូវអ្ែីតែលអ្នកស្គបបព្រះ 

បញ្ញា ៖ មានស គម្នជ៍ានព្ចើនរែលក្ាំរងុរស់នៅក្នុងភារលាំបាក្ ន ើយជាក្រនលង
រែលរម នក្តរអេវិឌឍទលដ់តនស្ថេះ។ រួក្នគរស់នៅនោយភារខ្ វេះខាត នោយស្ថររត
ធនធានក្នុងតាំបនរ់បស់រួក្នគមានក្ាំណត។់ អាហាររបស់នគមិ្ននៅសលន់ ើយ។ នគ
ចាបន់នាើម្សព្ម្បខ្ លនួនងិក្តររស់នៅរបបននេះ ន ើយនគគតិថា មាា ស់ជាំនយួ នងិជួយនគ
រងម្នទ្ៀតនៅនរលរែលនគខ្ វេះខាត។ ព្រសិនជានយើងនៅរតបនា រឹងរនអក្រតនលើ
ម្នសុសសព្មាបក់្តរនាតន់ាង ់ ជាជាងរឹងរនអក្នលើព្រេះជាមាា ស់ វាគជឺាក្តររឹងនៅនលើ
ព្រេររែលខ្សុឆ្ាងន ើយ។ 

២ នងសា ូនកិ្ ៣ ៖ ១០  ̋ អនក្ណាមិ្នព្រម្នធវើក្តរ អនក្ន េះក្មិ៏្នព្តវូបរនិភាគរែរ   ̏

ក្តរគរគមិឺ្នរម្នជាបណាា ស្ថន េះនទ្ រតជាព្រេះរររែលម្ក្រីព្រេះជាមាា ស ់              
វញិ។ ោម្រិតនៅព្រជាជនព្រើព្ររែលរស់នៅតាំបនន់ េះ គមឺានែីចមាា រ ប៉ែរុន ារួក្នគ
បានទ្កុ្វានចាល។ 

ព្រនទ្សអាព្រិចព្តូវបាននគស្ថាលថ់ាជាព្រនទ្សព្រើព្រក្តនច់ានសុាំទន រតរព្រនៅ
ជាក្តនក់្ង្រ្ន ាក្រែលនោរនរញនៅនោយអាហារនៅវញិ។ 

រនបៀបរបស់ព្រេះជាមាា ស់ គចឺងន់អាយម្នសុសរកី្ចនព្ម្ើនន ើងោម្នរលក្តរណ៍
របស់ព្រេះអងា។ ន ើយននេះគជឺារនបៀបមួ្យរែលព្ទ្ងអ់ាចព្រទនរគវ ន ់ នោយរនអក្នលើ
នរលក្តរណ៍ព្នក្តរស្ថបនព្ោេះ នងិនរលក្តរណ៍ព្នក្តរព្ចូតក្តត។់ វាគជឺាទ្ាំនលួខ្សុ
ព្តូវក្ នុងក្តររា៉ែបរ់ង នងិភារនស្ថម េះព្តងច់ាំនោេះអវី ដែលព្រេះបានព្រទននអាយអនក្។ 
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ែាំនណាេះស្រស្ថយ ៖ នយើងព្តវូរតនចេះឲ្យ នែើម្បទី្ទ្លួបាននល 

នៅនរលរែលនយើងែឹងថា ព្រេះជាមាា ស់គជឺាព្រេររបស់នយើង ន ើយព្ទ្ងគ់មឺានអវីៗ
ទ ាំងអស់ដែលនយើងព្តូវក្តរ ន េះនទ្ើបនយើងអាចចាបន់នាើម្លេះបងច់រកិ្ចាស់របស់
នយើង ន ើយនយើងរលងរស់នោយព្រនដ់ត រឹងោក្ន់លើអនក្ែព៏្ទ្ រតនយើងអាចទ្កុ្ចតិ ា
នលើព្រេះវញិ។ 

 ក្ចិ ាក្តរ ២០ ៖ ៣៥ “ក្តរឲ្យគពឺ្រនសើជាងក្តរទ្ទ្លួ” 

ក្តរផ្លល ស់រដូ រននតគ់ាំនតិរីក្តរសុាំ ម្ក្ជាក្តរនអាយគវឺាមានឥទ្ិ ធល។ វាអាចជួយនអាយមាន
ក្តរនឈាងចាបែ់លជ់ាតសិ្ថសនែ៍ព្ទ្ ជាមួ្យនងិែាំណឹងលអ របស់ព្រេះនយ ៉ែស ូ។ 

លូក្ត ៦ ៖ ៣៨ 

សភុាសិត ២៨ ៖ ១៩ ក្តរព្ចូតក្តត ់ោម្ព្រេះគម្ពី។ នយើងព្តូវរតស្ថបនព្ោេះ ោក្ជី់ នងិ 
ស្ថរធាតែុព៏្ទ្នទ្ៀតនអាយែី ។ ក្តរនព្រើក្ាំោាំងរបស់នយើង ក្តរចាំណាយនរលនវោ ក្តរ
ព្គបព់្គង នងិនែើម្ទ្នុនយើងខ្ លេះៗនែើម្បីនអាយនយើងអាចទ្ទ្លួបាននលម្ក្វញិ។ នយើង
មិ្នអាចចាាំដតទ្ទ្លួរតមិ្នស្ថបនព្ោេះន េះនទ្។ ព្រេះគម្ពីបានរចងថា នយើង ស្ថបនព្ោេះ
អវី ន េះនយើងនងឹព្ចូតនលន េះ។ សូនយ គណុនងិ សូនយ គនឺសមើរនងិ សូនយ រ ឺសូនយ គណុនងិ 
១០០ គនឺៅរតនសមើរ សូនយ ែដ៏ែល។ វាមាននយ័ថា នបើនយើងអតស់្ថប នព្ោេះនស្ថេះ នៅ
នលើែីដែលមានទ្ាំ ាំរាប ិចោ ន េះនយើងក្មិ៏្នបានទ្ទ្លួនលអវី នលើែីដែលនយើងមាន
ន េះរែរ។ ន ើយនបើនយើងអតស់្ថបនព្ោេះអវី នស្ថេះនៅនលើែីដែលមានគណុភារលអ ក្ ៏
នយើងមិ្នទ្ទ្លួនលអវីទ ាំងអស់។ 

រនបៀបរែលនយើងអាច ស្ថបនព្ោេះបាន 

ព្តវូស្ថបនព្ោេះនអាយបាននព្ចើន 

នៅក្នុង ២ ក្រូនិងសូ ៩ ៖ ៦ បានរចងថា “អនក្ណានព្ោេះតចិ អនក្ន េះក្ព៏្ចូតបានតចិរែរ 
រឯីអនក្រែលនព្ោេះនព្ចើនបរបូិណ៌ ក្ព៏្ចូតបាននលនព្ចើនបរបូិរណ៌ដែរ” 
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ស្ថបនព្ោេះនោយនព្រើចាំនណេះែឹង 

ភាគនព្ចើននៅតាំបនអ់ាព្រិច បញ្ញា ភារព្រើព្ររបស់ក្សិក្រ មិ្នរម្ននោយស្ថររតភារ
ខ្ ជលិ ឬក្តរទ្កុ្ឲ្យែីនៅទ្ាំននរន េះនទ្ គមឺ្ក្រីម្នសុសខ្ វេះចាំនណេះែឹង។ 

 នូសរ ៤ ៖ ៦ “ព្រជាជនរបស់នយើងវ ិស នោយស្ថររួក្នគខ្ វេះចាំនណេះែឹង” 

ស្ថបនព្ោេះនោយភារនស្ថម េះព្តង ់

អាងក៌្ាំបា ាំងព្នក្តរនធវើ ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស ់គចឺាបន់នដើម្រីអវី ដែលតចូ ន ើយ
ព្តូវនស្ថម េះព្តងន់ងិអវី ដែលតចូន េះ។ លូក្ត ១៦ ៖ ១០ “ អនក្នស្ថម េះព្តង ់នងិ ក្ចិ ាក្តរតចូ ក្ ៏
នស្ថម េះព្តងន់ងិក្ចិ ាក្តរែធ៏ាំដែរ” 

ស្ថបនព្ោេះនោយភារអាំណរ 

ឥរយិបទ្រែលនយើងមានគមឺានស្ថរៈសាំខានណ់ាស់ 

២ ក្រូនិងសូ ៩ ៖ ៧ 

ននន មា ៩ ៖ ១០ 

អាំណររបស់នយើងគមឺានក្នុងព្រេះអងាមាា សក់្ប៏៉ែរុន ានយើងព្តូវឲ្យជីវតិរបស់នយើងរស់ក្ នុង
ភារអាំណរ គអឺាំណរសូម្បីដតក្តរក្នុងព្ែរបស់នយើងក្ន៏ោយ។ 

 

គនលលះទី ៥ ការនាំែង្វែ យ និខ ែង្វែ យម្ួយភាគែប់ម្កកាន់ព្រះជាម្ចា ស់ 

 

ចរូរិចារណា រីលក្ខណៈរបស់ព្រេះជាមាា ស ់ រីអាំណាចនងិធនធានរែលព្រេះជាមាា ស ់          
មាន។ នតើនយើងអាចលួចព្រេះជាមាា ស់បានយ៉ែងែូចនម្ដច? នបើនយងោម្ ខ្គម្ពី មា៉ែឡាគ ី
ជាំរូក្៣ គអឺាចលួចរីព្រេះជាមាា សប់ានោម្រយៈ ក្តររែលនយើងមិ្នោក្ែ់គវ យមួ្យ
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ភាគែប ់នងិែគវ យននសងៗ។ នៅសម្យ័ន េះ គជឺាសងាម្រែលព្រជាជន នធវើដស្រសចមាា រ
ន ើយចតិ ាព្នក្តរឲ្យរបស់នគគមឺានឥទ្ ធរិលែលក់្តរនធវើែីចមាា ររបស់រួក្នគ។ 

មា៉ែឡាគ ី៣ ៖ ៧-១២ 

ក្តរោក្ែ់គវ យមួ្យភាគែប ់ ម្ក្ក្តនព់្ររម្ជាំន ុាំគ ឺ ជាក្តរឲ្យម្ក្ក្តនព់្រេះជាមាា ស់។ ព្រេះជា
មាា ស់ព្ទ្ងមិ់្នខ្ វលរី់ចាំននួព្ទ្រយធនរបស់នយើងន េះនទ្ រតក្តរថាវ យវាគបឺគា ញព្ទ្ងន់វូ
ចតិ ារបស់នយើង ថារិតជាទ្ទ្លួស្ថាលព់្ទ្ងថ់ា សាំខានក់្ នុងក្តរឲ្យរបស់នយើងរម្ន។ 

មា៉ែថាយ ៦ ៖ ២១ 

ក្តរឲ្យរបស់នយើងែលស់្រសាើនម្មា៉ែយមិ្នថាតចិតចួ ឬរាបរ់យោនែោុល រក្ នុងមួ្យរខ្ន េះ
នទ្ គមិឺ្នមានអវីភាា ក្ន់នអើលែលព់្រេះជាមាា សន់ េះនទ្។ ព្រេះជាមាា ស់បានព្ជាបរីអវី ដែល
នយើងមាន ោម្រិតអនក្ព្រនងិស្រសាើនម្មា៉ែយគមឺានតព្ម្លជាជាងព្រក្រ់ាបោ់នែោុល ររែល
នយើងថាវ យម្ក្ក្នុងែាំណាក្ព់្ទ្ងន់ៅនទ្ៀត។ ព្រេះជាមាា ស់ព្ទ្ងែឹ់ងរីចតិ ារបស់នយើងម្នុ
នយើងថាវ យែគវ យនៅនទ្ៀត។ ព្ទ្ងវ់ាលោ់ម្ែួងចតិ ារបស់នយើងក្នុងក្តរឲ្យ។ ព្ទ្ងវ់ាលោ់ម្
ែួងចតិ ារបស់នយើងមិ្នរម្នលយុរបស់នយើន េះនទ្។ 

អវី ដែលសាំខានក់្ នុងក្តរថាវ យនៅក្តនព់្រេះជាមាា ស់ គសឺាំរាបព់្រនយជនរ៍បស់នយើង រាលរ់ន
ប៉ែនុណាណ េះ។ ព្រេះជាមាា ស់មិ្នបាននរៀបចាំែគវ យរែលនយើងថាវ យ សាំរាបជ់ាព្រនយជនក៍្ នុង
ឃ្ល ាំង ែាំណាក្រ់បស់ព្ទ្ងន់ េះនទ្។ ប៉ែរុន ាគសឺាំរាបព់្រេះររែលអ់នក្ណារែលនចេះនអាយ។ 
ព្រេះររនងិ នក្ើតមានែលអ់នក្នអាយនទ្ វែង។ 

១)   ព្រេះជាមាា សប់ានសនយថា ព្ទ្ងន់ងិ នបើក្ ទវ ព្នឋានសួគ ៌ ន ើយចាបប់ងាូរព្រេះររែ ៏
នលើសលប។់ សភុាសិត ៣៖ ៩ 

២)    ព្រេះជាមាា ស ់ ព្ទ្ងន់ងិក្ាំទ្ចិរាលស់តវចព្ព្ងរែល រយយម្បាំផ្លលញែាំណាាំ នងិែីចមាា រ
របសអ់នក្។ 

៣) ព្រេះជាមាា ស ់នងិ នធវើនអាយជាតសិ្ថនែ៍ព៏្ទ្ នៅអនក្ថាជា អនក្ទ្ទ្លួព្រេះររនោយស្ថរ
រតអនក្ជា អនក្សាំណបរ់បសព់្រេះជាមាា ស។់ 
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ក្តរថាវ យនៅព្រេះជាមាា ស់ គជឺាក្តរនដលក់្តិ ាយិស នងិ  ជាក្តរទ្ទ្លួស់្ថា លព់្ទ្ង ់   ោម្
រនបៀបមួ្យរែលនយើងមិ្នអាចយលប់ាន។ ក្តរថាវ យនៅព្រេះជាមាា ស់ គ ឺ ាំនអាយនយើង
រិចារណានលើន តនុលនៅខាងនព្ៅខ្ លនួនយើង ន ើយនយើងអាចចាបន់នដើម្ ែាំនណើ រជីវតិ
មួ្យរែលនយើង ោក្ព់្រេះរាជរបស់ព្រេះជាមាា ស់ ជាជាងភារ អាោម នយិម្របស់នយើង។ 

 

គនលលះទី ៦ ទាម្ទារអ្ែីតែលជារបស់អ្នក 

 

នយើងគរួរតោក្ព់្រេះជាមាា ស់ក្ នុងព្គបដ់នែក្ទ ាំងអស់ព្នជីវតិនយើងជារិនសសគអឺនញុ្ញា ត
នអាយនយើងចលូរួម្ចាំដណក្ក្នុងក្ចិ ាក្តរ ក្សិក្ម្មរបស់នយើង។ នយើងព្តូវរតព្រក្តស
ទម្ទរយក្ម្ក្វញិ  នវូែីដែលធាល បស់ាិតនៅនព្ក្តម្បណាដ ស្ថរែលបណាា ល ម្ក្រីក្តរ
ថាវ យបងា ាំព្រេះរក្លងក្តល យ អាំនរើធមប ់ ក្តរបងាូរឈាម្ជនសលូតព្តង ់ នងិទ្នងវ ើអាព្រក្ន់នសងៗ
នទ្ៀតន ើយនយើងព្តូវរតទ្ទ្លួស្ថាលន់វូក្ចិ ាក្តរទ ាំងននេះនៅចាំនោេះម្ខុ្ព្រេះជាមាា ស។់ 

យ៉ែក្បុ  ៥ ៖ ១៤ ”ោក្យអធោិឋ នរបស់ម្នសុសសចុរតិគមឺានព្រសិទ្ ធភារណាស់” 

សភុាសិត ១៥ ៖ ២៩ “ព្រេះជាមាា ស់មិ្ននអើនរើនងិម្នសុសអាព្រក្ន់ទ្រតព្រេះអងាស្ថដ ប់
ោក្យទ្លូអងវររបស់ម្នសុសសចុរតិ” 

២ របាក្សព្ត ៧ ៖ ១៤ “ព្រសិននបើព្រជារាស្រសារបស់នយើងគជឺាព្រជារាស្រសារែលជាក្ម្មសិទ្ ធិ
របស់នយើងផ្លទ ល ់ ាំរន ប ទ បខ្ លនួអធោិឋ ននងិរសវងរក្នយើងន ើយព្រសិនជានគនបាេះបង ់
នចាលនលូវអាព្រក្រ់បស់ខ្ លនួនយើងនងិស្ថដ បន់គរីស្ថា នបរម្សខុ្នយើងនងិនព្រសស្រសរក្នគ
ឲ្យបានជានង” 

 នៅនរលរែលម្នសុសចាបន់នដើម្ទ្ទ្លួភារសចុរតិរបស់ព្រេះជាមាា ស់ ោម្រយៈ
ព្រេះនយ ៉ែស ូព្គើសទ នគគរួតនចេះអធសិ្ថឋ នទ ាំងមាននសចក្ាជីាំននឿនៅនលើព្ទ្ង ់ ព្គបទ់ ាំងព្រេះ
បនទូលនងិនសចក្ាសីនយរបស់ព្ទ្ងដ់ែរ ន ើយនងិនាលន់អាយព្គបទ់ ាំងរស្រសចមាា រ ព្រម្
ទ ាំងស គម្នប៍ានចព្ម្រងចនព្ម្ើនន ើង។ 
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នយើងព្តូវព្រក្តសទម្ទរអវី ដែលជារបស់នយើង ក្ នុង ម្ជាបពុ្តធោីរបស់ព្រេះជាមាា ស់
ន ើយនយើងមានព្រេះជនមរបស់ព្រេះបពុ្ោគងក់្ នុងជីវតិរបស់នយើង ក្ នុងព្គបដ់នែក្ទ ាំងអស់
ព្នជីវតិរបស់នយើង។ ព្រេះនយ ៉ែស ូបានបនព្ងៀននយើងឲ្យនចេះអធោិឋ ន “សូម្ឲ្យព្រេះរាជ
របស់ព្ទ្ង ់ម្ក្ែលដ់ននែីននេះែូចនៅស្ថា នសួគដ៏ែរ” 

រនបៀបព្រក្តសទម្ទរអវីដែលជារបសអ់នក្ 

 ក្តរប ទ បខ្ លនួគជឺាចាំណុចចាបន់នដើម្ (យ៉ែក្បុ ៤ ៖ ១០) 
 ព្តូវរសវងរក្ព្រេះេង័្រ្រារបស់ព្រេះ មិ្នរម្នព្រនដ់តរសវងរក្រតអវី ដែលព្ទ្ងន់ធវើន េះ

នទ្។ (ទ្ទុ្យិក្ថា ៤ ៖ ២៩) 
 ព្តូវស្ថរភារអាំនរើបាប នងិក្តររក្រព្រចតិ ាគាំនតិ 
 ព្តូវទ្លូសុាំ  ន េះអនក្នងឹទ្ទ្លួ (មា៉ែថាយ ៧ ៖ ៧ នងិ យ៉ែក្បុ ៤ ៖ ២) 
 ព្តូវអធោិឋ ន  
 ព្តូវ រនអាយរងឹមាាំ (នអនេសូ ៦ ៖ ១០ នងិ រ ៉ែូម្ ៨ ៖ ៣) 

ព្រេះជាមាា ស់គនឺៅខាងនយើង ន ើយព្ទ្ងគ់មិឺ្នព្រឆ្ាំងនងិនយើងន ើយ។ ព្ទ្ងស់រវព្រេះ
 ឫទ្យ័ព្រទនររែលែី់ចមាា ររបស់នយើង។ នយើងព្តូវយក្ម្ក្វញិនវូទ្កឹ្ែីរបស់នយើង
រែលសព្តូវបានក្តនក់្តប។់ 
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ែាំណាក់កាលតាម្លាំដាប់លាំបដាយ 

 

នៅក្នុងរនែក្ននេះគជឺាក្តរនរៀបរាប ់ អាំរីែាំនណើ រក្តរ ោម្ជាំហានរែលអនក្គរួរត
នធវើោម្នែើម្បីឲ្យបនច ាក្នទ្ស ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស ់អាចទ្ទ្លួបាននជាគជយ័
នៅនលើែីចមាា ររបស់អនក្។ 

១) សមាា រៈរែលព្តវូក្តរ 

 រខ្សក្តប 
ននេះគជឺាឧបក្រណ៍សព្មាបវ់ាស់ដវង នែើម្បីធា ថាវារិតជាព្តឹម្ព្តូវនៅោម្សាងោ់ 
ព្នែងស់ុីនតចាំននួព្រជាក្រែាំណាាំ។ ចរូនព្ជើសនរសីរខ្សរែលរវង (អាចមានព្ររវង
នលើសរី ៥០ ស.ម្) មិ្នយតឺ ន ើយជារខ្សរងឹមាាំដែលនធវើរីន ីងុ រខ្សក្តប សាតបិ់ត 
រីនែើម្ក្ក្ ់ ន ើយនទេះបីជាលួសរែលរងឹក្ន៏យើងអាចក្តតជ់ាក្ាំណាត់ៗ បានរែរ។ 
ចរូក្តតន់ ើ ព្ររវង ៦០ស.ម្មួ្យ នែើម្បីវាស់ព្ររវងនអាយព្តូវ ន ើយអាចោក្់
សញ្ញា សមាា លន់ៅនលើដខ្សន េះនង។ ព្តូវទញឲ្យតងឹ ចា ាំភាជ បវ់ារីមាខ ងនទ្ៀតនៅមាខ ង
នទ្ៀត នោយយក្គាំរបែប ឬជារខ្សរណ៍ចងចាំណាាំរីនលើ។ ចរូចា ាំថាចន ល េះរីមាខ ងនៅ
នទ្ៀតគ ឺ៦០សងទ់្ដីម្៉ែព្ត (៦តកឹ្)។ 
 ចបក្តប ់
 ព្រអបន់ ើគសូ 
 ន ើសព្មាបវ់ាស់ ៦០ សងទ់្ដីម្៉ែព្ត (៦តកឹ្) នងិ ៧៥ សងទ់្ដីម្៉ែព្ត (៧.៥តកឹ្)។ 
 ជីោម្ក្សតវ ជីក្ាំប៉ែសុាិ៍ ែីែាំបូក្ ឬ ជីអសីរាងា 
 ព្របរ់ូជ 
 ក្នូស្ថល បព្ោ 
 ស្ថល បព្ោបាយ 
 ររង ឬក្ក៏្ាំប៉ែងុចាំណុេះ ៣៥០ មី្លីលីព្ត (ជិតក្នលេះលីព្ត) 
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២) ក្តរនរៀបចាំែី 
 ចាបន់នដើម្នរៀបចាំព្ររ លជា២រខ្ ម្នុរែូវោាំែេុះចលូម្ក្ែល ់
 ចាបន់នដើម្អវី ដែលតចូ ន ើយព្តូវនធវើឲ្យលអ ោម្សដងោ់រខ្ ពស់។ ចរូរសវងរក្របស់

របរណារែលគយរក្នៅតាំបនរ់បស់អនក្។ 
 ចរូក្ ុាំេជួរនអាយនស្ថេះ 
 ចរូក្ ុាំែតុ ក្ាំនទ្ចក្ាំទ្សីលឹក្ន ើគប់ៗ នៅនលើែី 
 ព្រសិនជាែីងមពី្តូវ រស់គលន់ ើដែលនៅសល ់ រព្គបែីឲ្យនសមើនងិជាំរេះនមម ឲ្យ

ស្ថអ ត។ 
 ព្រសិនជាែីនោរនរញនៅនោយនមម ចព្ព្ង ចរូព្រនដ់តនព្រើចបក្តបឆ់្យវាចលូ

នៅក្នុងែី រព្គបវាឲ្យនសមើ  ន ើយទ្កុ្វា បដ់លជាមួ្យសលឹក្ន ើគបដ់ែលមាន
នៅនលើែីស្រស្ថប។់ 
 

៣) ក្តរបនងា ើតរខ្សប ទ តន់រិន ាភារ 
 ចាបន់នដើនៅរនែក្ខាងនលើព្នែី (ព្តូវែឹងរីទ្សិនៅទ្កឹ្ រូ) 
 រាយរខ្សក្តប (ព្ររវង ៦០សងទ់្ដីម្៉ែព្ត) ោម្រក្ងក្តចព់្ជរងរបស់ែី 
 ព្តូវោក្វ់ាឲ្យចាំចាំណុច ៩០ ែឺនព្រ ោម្ព្ជរងរបស់ែី 
 នោតន ើទ ាំងរីរ នៅខាងនលើក្ាលែី 
 វាស់ឲ្យមានរាងចតនុក្តណរក្ងនោយនព្រើ ព្រោសព្ជរង (A4) ឲ្យចាំដក្ងន ើយ

ទញរខ្សឲ្យវាព្តង។់ 
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៤) ក្តរជីក្ែីោក្ព់្របន់ោត 
 គាំោត៖ ៦០ស.ម្( ៦តកឹ្ ) ចន ល េះគមុ្ពនមួិ្យៗ (រព្រព្រូលនៅោម្ែាំណាាំ)។ 
 ទ្ទ្ងឹព្នរនដដ ៖ នសមើនងឹមួ្យចប ( ១២សងទ់្ដីម្៉ែព្ត ) 
 ជនព្ៅ៖ ១៥ស.ម្ នៅនរលរែលនព្រើលាយសររីាងា។ ឧទ. ជីោម្ក្សតវ ជីក្ាំប៉ែ ុ

សាិ៍ នងិ ែីសាំបកុ្ក្នណដ ៀរ។ 
 ជនព្ៅ៖ ៨ សងទ់្ដីម្៉ែត នៅនរលរែលនព្រើជីអសររីាងា។ ឧទ. ជី DAPជានែើម្។ 
 ទ្កុ្ឲ្យមានរាំនកូ្ែី នងិជព្មាល។ 
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 ចរូនរដីខ្សក្តប ( ៦តកឹ្ ) ចេុះនៅជួប ទ ប ់នោយនព្រើក្នូន ើ  ( ៧.៥តកឹ្) នែើម្បីវាស់
ឲ្យមានគមាល តនសមើរន នោយព្តឹម្ព្តូវ(ចន ល េះរងែាំណាាំ)។ 

 ចរូជីក្រនដដ ទ្២ី នៅោម្អវី ដែលបានបគា ញជនូនៅខាងនលើ នោយបនដោក្ ់   
គមាល តវានអាយនសមើៗរន គ ឺ៧៥ស.ម្ (៧.៥តកឹ្) ម្នុចាបន់នដើម្នធវើជួរមួ្យនទ្ៀត។ 

 នៅនលើទ្ាំ ាំែី នោតក្នូន ើចន ល េះរី ១០ នៅ ២០ ជួរ នែើម្បីោក្ជួ់រឲ្យព្តង។់ 
 

ជាំនរសីោាំព្របែ់ព៏្ទ្ននសងនទ្ៀតៗ 
 ចន ល េះនៅោម្ជួរនមួិ្យៗ គវឺាមានលក្ខណៈតចូលមម្សព្មាបោ់ក្ព់្របន់នសងៗ 

ែូនច ែេះនយើងមិ្នអាចនព្រើរន ធននេះបាននទ្ រតនយើងអាចោាំនៅនលើរងបនាោម្ជួរៗ
របស់វា។ 

 នោតរខ្សរក្តប ោម្ជួរនមួិ្យៗ ព្តូវក្តរជនព្ៅ ៨ស.ម្  ប ទ បរី់រងទ ាំងន េះ 
 សូម្នម្ើលោរាងក្នុងរនែក្ែាំណាាំជាំនសួសព្មាបរ់័តម៌ានលម្អិតបរនាម្។ 
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៥) ក្តរោក្ក់្ាំនបារ (បនាបែីដែលមានជាតអិាសុីត) 
 ជាញឹក្ញាបែី់ដែលមានរណ៌ព្រនៅ៉ែ ព្រ ម្ នៅក្នុងតាំបនដ់ែលមាននេលៀងធាល ក្ ់

នព្ចើនគមឺាននទុក្នៅនោយជាតអិាសុីត ន ើយវាក្ន៏ធវើនអាយរាាំងសទេះនវូស្ថរធាត ុ
រែលចាាំបាចស់ព្មាបរ់កុ្ ខជាតែិេុះលូតោស់នងរែរ។ 

 ក្ាំនបារក្សិក្ម្មគជួឺយបនងា ើន PH ែី រែលបណាា លនអាយស្ថរធាតចុញិ្ាឹ ម្ ក្តនដ់ត
គយស្រសួលសព្មាបន់អាយឫសរកុ្ ខជាតអិាចស្រសូបយក្បាន។ 

 ចរូោក្ក់្ាំនបារមួ្យស្ថល បព្ោក្តន វ (៥ml) ចរូក្ នុងរន ធនមួិ្យៗនៅោម្បាតរនធន េះ 
ព្រសិនជាអនក្មិ្នទនប់ាននធវើក្តរវភិាគែីនៅន ើយ។ រតព្រសិនជាអនក្បាននធវើ
ក្តរវភិាគែីរួចរាលន់ ើយ អនក្ព្តូវរតនព្រើព្រស់ក្ាំនបារោម្ក្តររណ ាំន េះ។ 

 ព្រសិនជារម នក្ាំនបារអនក្អាចនព្រើននេះមួ្យស្ថល បព្ោបបាយ ឫ ក្ោ៏យននេះចាំននួ
មួ្យនៅរីរងង ់ព្ចបលច់លូនៅក្នុងរាំនកូ្ជីក្ាំប៉ែសុិ៍ាក្ប៏ានរែរ។ 

៦) ក្តរោក្ជី់ 
ជីគមឺាន ២ ព្រនេទ្៖ ជីសររីាងា នងិជីអសររីាងា 
 ជីសររីាងា 

 ជីក្ាំប៉ែសុាិ៍, ជីោម្ក្សតវ, ែីសាំបកុ្ក្នណា ៀរ ឫែីែាំបូក្។ 
 ចរូនព្រើក្ាំប៉ែងុ ឫក្ដ៏រង រែលមានចាំណុេះ ៣៥០ml (មី្លីលីព្ត)។ 
 ចរូោក្វ់ានអាយនសមើៗរន រីបាតរនដា មួ្យនៅបាតរនដា មួ្យ។ 
 ទ្និ ននលរែលអាចទ្ទ្លួបានក្នុងព្នទែីមួ្យ ិចោសព្មាបែ់ាំណាាំនោត គឺ

ចន ល េះរី ៣ នៅ ៥នោន នោយនព្រើជីោម្ក្សតវ ន ើយរី ១ នៅ ៣នោន
ជាមួ្យែីែាំបូក្។ 

 ចរូោក្ជី់ចាំននួ ៣៥០ml(មី្លីលីព្ត) ោម្រងនមួិ្យៗឆ្លងរីគមុ្ពមួ្យនៅគមុ្ព
មួ្យគ ឺ៦០cm (៦តកឹ្)។  

 ចាំនោេះែាំណាាំដែលព្តូវក្តរស្ថរធាតចុញិ្ា ឹ ម្តចិតចួ ឧទ. សាួយ/ស្រសូវមី្នយ, 
ព្តូវោក្ជី់ោម្រគវ ស់ដម្៉ែព្តនអាយបានព្តឹម្ព្តវូ។ 
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ជីអសររីាងា 
 ជីននេះរចក្នចញជា ២ ព្រនេទ្គ៖ឺ ជីព្ទបប់ាត នងិ ជីបាំប៉ែន។ 
 ព្រនេទ្ព្នជីព្ទបប់ាតមានែូចជា នែអានប៉ែ(DAP) ឫ អិនននីខ្(NPK) នព្រើ

ក្ នុងក្ព្មិ្តននសងៗរន ។ 
 ចរូនព្រើជីព្ទបប់ាតនៅោក្ន់ៅរនែក្ខាងនព្ក្តម្បងអស់ព្នបាតរនដា ។ 
 នែើម្បីឲ្យទ្និ ននលលអនយើងព្តូវោក្ជី DAP ១២ml(មី្លីលីព្ត) ឫក្មួ៏្យ              

ស្រស្ថបព្ោបាយព្នជី DAP ក្ នុងចន ល េះចងអូរតចូៗរីបាតរនដា មួ្យនៅបាត 
រនដា មួ្យនទ្ៀត។ 

 ព្រសិនជាអនក្ោាំែាំណាាំែូចជា សរណា ក្ នៅចងអូរន េះ គពឺ្រនដ់តរាយមួ្យ
ស្ថល បព្ោក្តន វនរញ រាល ់៦០cm (៦តកឹ្) ម្ាងក្នុងចងអូរន េះបានន ើយ។ 

ក្តរក្ាំណតទ់្នូៅ 
 ចរូនគៀសែីោក្រី់នលើបនាចិឲ្យមានក្ព្មាស់ ៣ស.ម្ រ តូែលត់ព្ម្ូវក្តរ

ព្របអ់ាចក្បច់លូក្នុងែីន ើយក្តរោាំព្របរ់ូជជនព្ៅរែលនៅសលគ់ ឺ (៥
ស.ម្ សព្មាបែ់ាំណាាំនោត, ៣ស.ម្សព្មាបែ់ាំណាាំសរណា ក្)។ 

 ចរូរងចាាំទ្កឹ្នេលៀងនអាយមានព្គបព់្រនសិ់ន។ 

៧) ក្តរោាំែេុះ 
 នយើងគរួរតនរៀបចាំែីនអាយន ើយ យ៉ែងនហាចណាស់ ៣ សរា   ៍ម្នុរែូវក្តល

ោាំែេុះក្ នុងតាំបនរ់បស់អនក្ឈានចលូម្ក្ែល។់ ឧទ. នៅបណាា ព្រនទ្សអាព្រិច
ខាងតបូងនគព្តូវនរៀបចាំែីនអាយរួចរាលម់្នុរខ្តោុ។ 

 យលល់អគរួរតនព្រើព្របរ់ូជព្រនេទ្ OPV នោយស្ថររតព្របរ់ូជព្រនេទ្ននេះ 
អាចយក្ម្ក្ោាំន ើងវញិជានរៀងរាលឆ់្ន ាំ ន ើយនយើងអាចោាំវាជានព្ចើនឆ្ន ាំបាន
នងរែរ។ 

 ចរូោាំ ៣ ព្រប/់រនដា  ឫ ២ ព្រប/់រនដា  (៤៤,០០០ ព្រប/់ ិចោ)។ 
 ចរូោក្ព់្របន់អាយព្តងជួ់រ ឆ្លងរីបាតរនដា មួ្យនៅមួ្យនទ្ៀត។ 
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 ក្តរោាំគជឺនព្ៅ់ គតិោម្ព្រអបន់ ើគសូ សព្មាបែ់ាំណាាំនោតវា៉ែស់ោម្បនណាា យ
ព្រអប,់ សព្មាបែ់ាំណាាំសរណា ក្នសៀងវា៉ែស់ោម្ទ្ទ្ងឹព្រអបន់ ើគសូ, ចាំនោេះ
ែាំណាាំស្រសូវស្ថលីយក្ក្មួ្យក្ព្មាស់ព្រអបន់ ើគសូ។ 

 ព្រសិនជាោាំែាំណាាំសរណា ក្ ចរូោក្ព់្របស់រណា ក្ ១០ស.ម្ នៅចន ល េះ
បនណាា យចងអូរ។ 

 ចរូព្គបែីនអាយបានស្ថអ ត ន ើយព្ជរាំែីនអាយមានព្នទនសមើក្ ុាំនអាយមានខ្ ពស ់               
ទប។ ព្តូវព្រក្ែថារម នែុាំព្គួស ែុាំែីរងឹៗ ឫេយួរែលនព្រើន ើយព្តូវបានព្គបរី
នលើនទ្។ 

 ចរូព្គបព្នទែីចមាា ររបស់អនក្ជាមួ្យនងឹសលឹក្ន ើគប់ៗ  រែលគយនងឹរកុ្     ន ុ
យ។ 
 

ចរូចងចាាំថា៖ សព្មាបព់្របែ់ាំណាាំតចូៗែូចជា៖ ក្តរ ៉ែតុ, Spinach(បរនលម្យ៉ែងែូចព្សពនមម ) 
នងិបរនលននសងៗនទ្ៀត។ នយើងព្តូវរក្ារងរបស់បរនលក្ ុាំនអាយមានសលឹក្ន ើគប ់ រ តូ
ែលប់រនលចាបន់នាើម្ែេុះន ើង។ 

 

៨) ក្តរព្គបព់្គងរកុ្ ខជាតចិព្ព្ង 
 រកុ្ ខជាតចិព្ព្ង វានធវើនអាយទ្និ ននលែាំណាាំធាល ក្ច់េុះយ៉ែងខាល ាំង ក្ន៏ព្ោេះរតវាមានក្តរ

ព្រក្តួព្ររជងជាមួ្យែាំណាាំ រួម្មានទ ាំង ទ្កឹ្ ស្ថរធាតចុញិ្ា ឹ ម្ រនល ឺន ើយនងិ ទ្ធីាល
នងរែរ។ 

 នៅនរលនមម ចព្ព្ងនៅតចូ សព្មាបព់្នទែីមួ្យ ិចោ ក្នុងរយៈនរល ៧ព្ងងវាមាន
ក្ម្ពស់ព្ររ ល ២.៥ស.ម្ប៉ែនុណាណ េះ  ប៉ែរុន ាក្ នុងរយៈនរលព្តឹម្ ១៤ព្ងង វាមាន
ក្ម្ពស់រ តូែល ់៣០ស.ម្(សងទ់្ដីម្៉ែព្ត)។ ែូចននេះចលូជព្ម្េះវានអាយទនន់រល
នវោ។ 
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 វែាជីវតិរបស់នមម ចព្ព្ងគ ឺ ១០ ព្ងងប៉ែនុណាណ េះ។ ែូនច ែេះនយើងមាននរលនព្ចើន
ព្រសិនជានយើងក្តតវ់ានៅក្ម្ពស់ ២.៥ស.ម្។ ប៉ែរុន ាព្រសិនជាទ្កុ្នអាយវាមាន
ក្ម្ពស់រ តូែល ់៣០ស.ម្នទ្ើបក្តតវ់ារិបាក្ ន ើយនងិខាតបងន់ព្ចើនណាស់។ 

 ចរូក្តតន់មម ចព្ព្ងនចញរីព្នទែី នោយនែើរងយនព្ក្តយនព្ោេះវាគយស្រសួល។ 
 ចរូែក្វានចញរីែីស្រសទបន់លើ ចាំនោេះររួក្នមម រែលមាននែើម្ែេុះវារ ន ើយ

ព្តូវយក្វានចញរីែីោាំែាំណាាំរបស់អនក្ ឫក្ន៏ព្រើព្រនេទ្ថាន ាំបាញ់ដែលក្មាា ត់
នោយនព្ជើសនរសី(Selective Herbicide)។ 

 ចរូក្ ុាំនអាយព្របន់មម ចព្ព្ងធាល ក្ន់ៅក្នុងែីោាំែាំណាាំរបស់អនក្នអាយនស្ថេះ។ 

 

៩) ក្តរក្តតឬ់ែក្នែើម្រែលមិ្នសាំខានន់ចាល 
 ចរូក្តតឬ់ែក្នែើម្រែលមិ្នសាំខានន់ចាលនៅចន ល េះនរលរី ២ នៅ ៣ សរា   ៍

ប ទ បរី់វាបានែេុះនចញរីព្របរ់ូជនៅក្ម្ពស់ព្រមាណជា ២០ នៅ ៣០ស.ម្។ 
 ចរូក្តតឬ់ែក្វានចញនព្ោេះជាម្ធយម្ ព្តូវទ្កុ្រត២នែើម្/មួ្យរនដា បានន ើយ។ 
 ចរូនម្ើល ៣ រនដា ម្ាងមិ្នរម្ន ១ រនដា ម្ាងនទ្។  
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ចរូនម្ើលឧទ រណ៍ខាងនព្ក្តម្ននេះ៖ 
ចរូក្តតឬ់ែក្នែើម្រែលនខ្ាយបាំនតុ នងិនែើម្រែលនៅក្ណាា ល ព្រសិនជាមាន

ក្តរែេុះ ៣ នែើម្ក្នុងមួ្យរនដា  

 

 
 

     ែក្នែើម្ក្ណាា ល  ែក្នែើម្នខ្ាយបាំនតុ    ែក្នែើម្នខ្ាយបាំនតុ 
 

 

នៅនរលមាននែើម្រតមួ្យែេុះរវាង រនដា រីរនទ្ៀត (ទ្១ីមានបី ទ្២ីមានមួ្យ នងិទ្៣ី
មានរតរីរ) អនក្មិ្នព្តូវក្តតវ់ានទ្។ 

 

 

 

 

 

 

៧ នែើម្ក្នុងរវាង ៣រនដា , ែូចននេះែក្ ១ នែើម្នចញរីរនដា រែលមាន ៣ 

 

 

 

 

ែក្នែើម្នខ្ាយ ឬក្ណាា លនចញ 
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១០) ក្តរោក្ជី់បាំប៉ែន (ែាំណាាំនោត) 
នែើម្បីនអាយទ្ទ្លួបានទ្និ ននលបានខ្ ពស់ នយើងគរួរតនព្រើព្រសជី់ មួ្យក្នុង
ចាំនណាម្ ជីបាំប៉ែនទ ាំង ២ ព្រនេទ្ននេះគ៖ឺ អាម្៉ែូញូម្នពី្ោត(AN) នងិ អ យុ
នរ ៉ែ(Urea)។ 

  ក្តរោក្ជី់នលើក្ែាំបូងនៅនរលក្នូនទ្ើបែេុះបានរី ២ នៅ ៣ សរា   ៍
 ៨ ម្.ល(មី្លីលីព្ត) ររង ឬមួ្យស្ថល បព្ោក្តន វនរញ។ 
 ចរូោក្ ់៧ស.ម្ នចញរីនែើម្ព្នរកុ្ ខជាត។ិ 

ក្តរោក្ជី់នលើទ្ ី២ ម្នុក្តរែេុះរនលក្ផ្លា  
 ៥ ម្.ល ឬ មួ្យស្ថល បព្ោក្តន វនរញ។ 
 ចរូោក្ ់១០ស.ម្ នចញរីនែើម្ព្នរកុ្ ខជាត ិ។ 

១១) ក្តរព្គបព់្គងនមម ចព្ព្ងម្នុរែវូក្តលព្រមូ្លនលម្ក្ែល ់
 នៅនរលរែលសលឹក្នោតវាចាបន់នាើម្ព្តលបន់ៅជាសលក្រណ៌ វាក្ច៏ាបន់នាើម្

នខ្ាយនៅៗន ើយគបព់្ជរេះ នធវើរកុ្ ខជាតចិព្ព្ងអាចែេុះន ើងវញិស្ថរជាងម។ី 
 ចរូជព្ម្េះនមម ចព្ព្ងនៅែាំណាក្ក់្តលែាំបូងននេះនអាយអស់ នជៀសវាងទ្កុ្នអាយែី

នៅទ្ាំននរែេុះនមម ោសនរញន ើយវញិ។ ក្តរទ្កុ្នមម នអាយែេុះនៅោសនរញ
ែីដបបននេះនៅនរលរែលអនក្ោាំែាំណាាំវានងឹនធវើនអាយែាំណាាំបាតប់ងទ់្និ ននល។ 

១២)ស្រសទបន់លើែី 
 នៅនរលរែលរនលព្គបអ់ាយ ុ គវឺាចាស់លមម្ន ើយ។ ចរូក្តចឬ់ក្តបន់ែើម្នងិសលឹក្

របស់វាយក្ម្ក្ទ្កុ្នធវើជាជីក្ាំប៉ែសុាិ៍បានន ើយ នោយស្ថររតវាអាចសងួយ៉ែងឆ្ប ់
រ ស័។ 
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១៣)ក្តរព្រមូ្លនល 
 ក្តរព្រមូ្លនលគនឺៅនរលរែលនោតរបស់អនក្ បគា ញរីលក្ខណៈរូបស្ថស្រសា

នៅជាចាស់ ឬទ្ ុាំ។ ជាធម្មោ ២ រខ្ប ទ បរី់រីនចញរនលក្ផ្លា ម្ក្។ នែើម្របស់វា
នម្ើលនៅចាបន់នាើម្សងួតខាល ាំង ន ើយរនលរបស់វាចាបន់នាើម្ស្រសយ ៉ែងុចេុះ។ នៅែាំណាក្់
ក្តលននេះនោតនងឹបាតប់ងជ់ាតទិ្កឹ្ព្ររ លជា ៣០ ភាគរយ។  

 ព្តូវយក្រនលនោតនៅសម្ងួតនអាយធាល ក្ស់ាំនណើ ម្ម្ក្ព្តឹម្ ១៣ ភាគរយ នទ្ើបយក្
វានៅព្ចក្ក្តរ ៉ែងុ ឬ នសាងទ្កុ្បាន។ 

១៤)ក្តររក្ារម្ក្នោតប ទ បរី់ព្រមូ្លនល 
 អនក្អាចជានរី់នលើនែើម្នោតសងាត ់វាទ្កុ្នចាលនៅោម្ចន ល េះជួរ។ 
 ក្តររែល ាំឲ្យអនក្ចាំនណញន េះ គនឺោយស្ថររតនែើម្នងិសលឹក្ទ ាំងន េះរកុ្នយុ

ក្តល យជាជី ន ើយជួយក្តតប់នាយក្តរែេុះន ើងព្ននមម ចព្ព្ងនងរែរ។ 
 វានងឹ ាំឲ្យក្តតផ់្លា ចវ់ែាជីវតិព្នែងាូវសុី រួងនែើម្នោតែូចរន ។ 
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ម្ូលបេែុទា ាំខ ២០ តែលបយើខព្ែូវប្ែើតាម្របបៀបរបស់ព្រះជាម្ចា ស់ 

 

 

មូ្លោឋ ននរលព្នបនច ាក្នទ្ស ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា សគឺ់.... 

 
 

 

ចរូក្ ុាំែតុ.... 
ក្ម្ទីចក្ម្ទីរកុ្នយុគជឺាក្តរបគា ញនអាយន ើញរីភារសម្បូរ រូន ៀរស្រសបោម្នស
ចក្ាសីនយរបស់ព្រេះជាមាា ស់។ ក្ម្ទីចក្ម្ទីទ ាំងន េះវាបាជួយនអាយបរសិ្ថា នសម្ស្រសប
សព្មាបក់្តររក្រព្រែី។ 

ចរូក្ ុាំេជួរែី..... 
ក្តលរីសម្យ័នែើម្ោម្ព្រេះគម្ពីបានសនយថា ម្នសុសបាននព្រើន ើ ស្រសួចៗបកុ្ជារនដា
គមិឺ្នបានេជួរព្តលបែី់ន េះនទ្។ ប៉ែរុន ាព្រនដ់តនព្ជាយែីនអាយមានជនព្ៅរាក្ល់មម្ នែើម្បី
ោក្ព់្របែ់ាំណាាំដតប៉ែនុណាណ េះ។ 

អនវុតានែ៍ាំណាាំឆ្ល ស.់..... 
ោម្ក្តរសិក្ាបានបគា ញថាក្តរោាំែាំណាាំឆ្ល ស់មានស្ថរៈសាំខានក់្ នុងក្តរ ជួយរងរក្ាែី
នងិនធវើនអាយែាំណាាំមានសខុ្ភារលអ។ 

ស្ថរៈព្រនយជនព៍្នក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស់បានសនងខបែូចខាងនព្ក្តម្ននេះ៖ 
ស្ថរៈព្រនយជនទ៍្នូៅ 
 

ចរូក្ ុាំែតុ ឬោយបញ្ាូ លក្ម្ទីចក្ម្ទីរកុ្នយុ 
មិ្នព្តវូេជួរែី, អនវុតានែ៍ាំណាាំឆ្ល ស ់
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1> ក្តតប់នាយក្តរ រូនព្ចាេះរែលបណាា លម្ក្រីទ្កឹ្នេលៀង 
ក្សិក្ម្មធម្មោ   ៖ ជាធម្មោទ្កឹ្នេលៀង ៩០% ព្តូវបានបាតោ់ម្រយៈរ ាំ រូ។ 
ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស ់ ៖ ជាធម្មោទ្កឹ្នេលៀងរត ៦% ប៉ែនុណាណ េះរែលព្តូវ
បានបាតោ់ម្រយៈរ ាំ រូ។ 

 
2> ក្តតប់នាយសាំណឹក្ែី 

ក្សិក្ម្មធម្មោ   ៖ ជាធម្មោែីបានបាតប់ងច់ាំននួរី ៥៥ នៅ ២២០ នោនក្នុងមួ្យ
 ិចោនៅរយៈមួ្យឆ្ន ាំ (អាព្រិច)។ 
ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស ់ ៖ បានជួយក្តតប់នាយក្តរបាតប់ងែី់បនាចិម្ាងៗ
ក្នុងមួ្យ ិចោជានរៀងរាលឆ់្ន ាំ។ 
 

3> ជួយឲ្យែីអាចព្ជាបទ្កឹ្បានលអ 
ក្សិក្ម្មធម្មោ   ៖ នរលក្មាល ាំងទ្កឹ្នេលៀងធាល ក្ច់េុះម្ក្ មានទ្កឹ្នេលៀងព្តឹម្រត ១០% 
ប៉ែនុណាណ េះរែលអាចព្ជាបចលូនៅក្នុងែីបាន។ 
ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស ់ ៖ ក្ម្ទីចក្ម្ទីសលឹក្ន ើគបប់ានក្តរោរែីរី
ក្មាល ាំងទ្កឹ្នេលៀងរែលធាល ក្ច់េុះម្ក្ ន ើយក្ន៏ធវើនអាយែីធរូលអ អាចស្រសូបយក្ នងិនទុក្
ជាតទិ្កឹ្បានរ តូែលន់ៅ ៩៤% ឯនណាេះ។ 

 
4> ក្តតប់នាយជាតទិ្កឹ្រែលបាតប់ងោ់ម្រយៈរ ាំ ួត 

ក្សិក្ម្មធម្មោ   ៖ ែីដែលនគេជួរអាចព្ជាបជាតទិ្កឹ្បានព្តឹម្រត ១០%ប៉ែនុណាណ េះ 
ន ើយក្ព្មិ្តជាតទិ្កឹ្ទ ាំងន េះសងួតនៅវញិយ៉ែងរ ស័ ននេះបណាា លម្ក្រីក្នៅា
ព្ងង ខ្ ពស់នរក្ រែល ាំនអាយរាំ ួតនក្ើនន ើងយ៉ែងខាល ាំងែូចរន ។ 
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ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស ់ ៖ ក្ម្ទីចក្ម្ទីសលឹក្ន ើបាននែើរត ួទ្ជីាគព្ម្បែី 
វាមិ្នព្តឹម្រតជួយបាាំងជាម្លបប់៉ែនុណាណ េះនទ្ រតវាក្ប៏ានជួយរក្ាសាំនណើ ម្រែលមាន
ក្នុងែី នធវើែីព្តជាតន់ងរែរ។ រែល ាំនអាយវាអាចជួយក្តតប់នាយរាំ ួតរែល
នចញរីែីម្ក្បានយ៉ែងនព្ចើនគរួនអាយក្តស់មាា ល។់ 
 

5> រក្ាសីតណុា ភារែីនអាយព្តជាក្ ់គយស្រសលួសព្មាបក់្នូរកុ្ ខជាតលូិតោសល់អ 
ក្នូរកុ្ ខជាតដិែលោាំោម្រយៈ ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស់ ែេុះលូតោស ់    
នៅែាំណាាំក្ក់្តលែាំបូងយតឺជាងព្របរ់ូជរែលោាំោម្ ក្សិក្ម្មធម្មោ ។ ប៉ែរុន ា                       
៣ សរា  ន៍ព្ក្តយរីវាបានចាក្ឫ់សន ើយន េះ  វានងឹលូតោស់លអនលឿនជាង 
ក្សិក្ម្មធម្មោ។ ន េះនោយស្ថររតសីតណុា ភារក្នុងែីព្តជាក្ ់វាជួយនអាយក្នូរកុ្ ខ
ជាតចិាក្ឫ់សបានលអ នងិមានសខុ្ភារមាាំមួ្ន។ 
 

6> ចរូក្ ុាំបនណាា យនអាយនេលៀងនែើម្រែូវព្តវូខ្ ជេះខាជយន ើយ 
ក្សិក្ម្មធម្មោ   ៖ រងចាាំនេលៀងនែើម្ឆ្ន ាំធាល ក្ម់្ក្ម្ាងសិន នទ្ើបចាបន់នាើម្េជួរែី រួចព្តូវ
រងចាាំម្ាងនទ្ៀតម្នុនងឹអាចោាំែេុះបាន។ 
ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស ់ ៖ នរៀបចាំែីចមាា ររួចជានស្រសចម្នុនរលនេលៀង
ធាល ក្ន់ែើម្ឆ្ន ាំ។ លេុះែលន់រលនេលៀងនែើម្ឆ្ន ាំធាល ក្ម់្ក្ គនឺគអាចចាបន់នាើម្ោាំែេុះរត
ម្ាង នព្ោេះែីមានសាំនណើ ម្ មិ្ន ួតរ ងនរក្។ 
 

7> ក្តរជួយបគា រនមម មិ្នឲ្យែេុះ 
ក្សិក្ម្មធម្មោ   ៖ ក្តរេជួរែីជព្ម្រញឲ្យនមម ែេុះក្តនដ់តនព្ចើន។ 
ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស ់ ៖ មិ្នមានក្តរេជួរែី នងិយក្ក្នម្ាចក្ម្ាីសលឹក្
ន ើ  ព្គបរីនលើឲ្យជិត ១០០%ជួយបគា រនមម មិ្នឲ្យែេុះ។ ក្តរព្របក្នម្ាចក្ម្ាីឲ្យ
រាបនសមើគជឺា វធីសី្ថស្រសាមួ្យ ែល៏អក្ នុងក្តរក្ាំចាតរ់រួក្នមម ។ 
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អតាព្រនយជនក៍្ នងុក្តរក្ារគណុភារែីនអាយបានលអ 
8> ក្តរជួយឲ្យែីរក្ាជាតទិ្កឹ្បានយូរ 

ែីដែលនគមិ្នេជួររក្ាសាំនណើ ម្បានលអជាង ន ើយជាលទ្ ធនលគវឺាធនន់ងឹភាររាាំង
សងួត នងិនាលទ់្នននិលបានខ្ ពស់ជាង ។ 
 

9> ក្តរបនងា ើនជីវជាតឲិ្យែី 
ក្នម្ាចក្ម្ាីសលឹក្ន ើបានរកុ្នយុបនាចិម្ាងៗរីមួ្យឆ្ន ាំនៅមួ្យឆ្ន ាំ ោម្រយៈ
សក្ម្មភារសតវលអិតតចូៗ ន ើយនងិររួក្មី្ព្រូអតសិខុ្ម្ព្រណែព៏្ទ្ននសងៗ    
នទ្ៀត។ ននេះគជឺារនែក្មួ្យែស៏ាំខានន់ែើម្បីបនញ្ាញនវូស្ថរធាតចុញិ្ា ឹ ម្ ន ើយនាល ់
ព្តលបន់ៅនអាយែីវញិ។ ោម្រយៈសក្ម្មភារទ ាំងអស់ននេះន ើយ រែលជួយ
បនងា ើនជីវជាតឲិ្យែី ។ 

10> ក្តរប៉ែេះប៉ែូវនវូធាតអុាសូតន ើងវញិោម្រយៈក្តរោាំែាំណាាំឆ្ល សជ់ាមួ្យ Legume 
នយើងអាចបនងា ើនជីវជាតោិម្រយៈក្តរោាំែាំណាាំឆ្ល ស់ជាមួ្យនងឹររួក្ Legume 
រែលមានែូចជាររួក្សរណា ក្បាយ សរណា ក្នសៀង សរណា ក្ែី នងិោាំណាាំននស
ងៗនទ្ៀត រែលជួយប៉ែេះប៉ែូវធាតអុាសូត។ ធាតអុាសូតននេះនងឹអាំនណាយនលលអ
សព្មាបែ់ាំណាាំនៅឆ្ន ាំប ទ បន់ទ្ៀត ។ 
 

11> ក្តរក្តតប់នាយក្ាំហាបែី់ 
ក្សិក្ម្មធម្មោ   ៖ ែីដែលេជួរគយនងឹបាតជី់វជាត ិ នព្ោេះនរលេជួរម្ាងៗនធវើឲ្យែី
ព្រឡាបដ់បក្ព្ទ្ងព់្ទយ ខ្យលន់ចញចលូមិ្នបានលអ ន ើយនធវើឲ្យែីក្តនដ់តឆ្ប់
ហាបខ់ាល ាំង។ ក្តរេជួរក្ប៏នណាា លឲ្យែីស្រសទបន់លើ ក្ព្មាស់រី ២០ - ៣០ សងទ់្ដីម្៉ែព្ត
រងឹក្តដ ាំងនងរែរ ។ 
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ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស ់ ៖ រីមួ្យឆ្ន ាំនៅមួ្យឆ្ន ាំ ែីបនងា ើនមាឌរបស់វា  
ន ើយនោយមានឫសរីែាំណាចាស់ៗ នងិសររីាងាននសងៗរែលរសន់ៅនលើន េះ វា
អាំនណាយនលែលែ់ាំណាាំ សព្មាបឆ់្ន ាំប ទ បន់ទ្ៀតឲ្យចាក្ឫ់សបានលអ ។ 
 

12> ជួយឲ្យែីមានខ្យលន់ចញចលូ 
ែីដែលមិ្នេជួរ ាំឲ្យសររីាងាគយរស់នៅ ន ើយសររីាងាតចូៗ នងិស្ថរជាត ិរលួយ
ទ ាំងន េះនែើរត ួទ្យី៉ែងសាំខាន ់ ក្នុងក្តរ ាំខ្យលន់ចញចលូក្នុងែីន ើយ ាំ ឲ្យឬស
របស់ែាំណាាំស្រសូបយក្ខ្យលប់ានលអ នទេះបីជាមានទ្កឹ្ែក្ជ់ាបក់្ន៏ោយ ។ 
 

13> បនងា ើនររួក្អតសិខុ្មុ្ជីវស្ថស្រសាក្ នងុែី 
នៅក្នុងែីមានររួក្អតសិខុ្មុ្ជីវស្ថស្រសា ២ ព្រនេទ្ធាៗំ គ៖ឺ ររួក្រស់នៅនោយ
ព្តូវក្តរខ្យល ់នងិររួក្រស់នៅនោយមិ្នព្តវូក្តរខ្យល។់  

ក្សិក្ម្មធម្មោ ៖ នរលនគេជួរែីម្ាងៗ ាំឲ្យររួក្សររីាងាជីវៈរែលព្តូវក្តរខ្យល់
ក្បលិ់ចក្នុងអាចម្ប៍ាំណាស់ ចាំដណក្ររួក្រែលមិ្ន ព្តូវាក្តរខ្យលន់ ើបនចញ
ម្ក្នព្ៅ ជាលទ្ ធនល ាំឲ្យរួក្វាគបទ់ ាំងរីរ ។  
ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស ់៖ នោយស្ថរមិ្នែតុ ឬេជួរែី នធវើឲ្យែីព្តជាក្ន់ងិ
មានសាំនណើ ម្ រែល ាំឲ្យសម្បួរ សររីាងាតចូៗ រស់នៅក្នុងែី រែលមានសខុ្ភារ
លអ គជឺាែីដែលមានជីវតិ ។ 
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អតាព្រនយជនដ៍នែក្នសែឋក្ចិ ា 
14> ក្តរព្គបព់្គងសតវលអិត នងិជម្ងឺ 

ែាំណាាំដែលសាិតនព្ក្តម្សាំោធខ្ វេះជីវជាត ិ នងិសាំនណើ ម្ស្រសូបយក្រនលពឺ្ងងមិ្នសូវ
បានលអ រែលជាមូ្លន តគុយ ាំឲ្យឆ្បន់ក្ើតជម្ងឺ នងិរងនវូក្តរបាំផ្លល ញរីសតវ           
លអិត។ 

ក្សិក្ម្មោម្នបៀបព្រេះជាមាា ស ់ ៖ នធវើនអាយែាំណាាំមានសខុ្ភារលអរងឹមាាំ មិ្នសាិត
នព្ក្តម្សមាព ធ ។ វាក្ជួ៏យរក្ានវូតលុយភារក្នុងព្ររ័ន ធនអក្ ូូសុី  គបឺនងា ើតឲ្យមាន
សតវលអិតមានព្រនយជន ៍រែលរួក្វានងឹសុីសតវលអិតរែលបាំផ្លល ញែាំណាាំ។ ក្តរអន ុ
វត ានន៍វូែាំណាាំឆ្ល ស់ក្ជួ៏យក្តតផ់្លា ចន់វូវែាជីវតិព្នសតវលអិតចព្ព្ង ន ើយនងិជម្ងឺនង
រែរ។ ន ើយមិ្នព្តឹម្រតប៉ែនុណាណ េះនទ្ វាក្ជួ៏យក្តតប់នាយក្ ុាំនអាយែាំណាាំបាតប់ង ់
ោម្រយៈក្តរនទុេះនវូអព្ោសតវលអិតចព្ព្ងនទ្ៀតនង។ 
 

15> ក្តតប់នាយនរលនវោ នងិ ក្តរចាំណាយនៅនលើក្តរនរៀបចាំែីចមាា រ 
ោម្ក្សិក្ម្មធម្មោ ក្សិក្ររែលមានែីចមាា រធាៗំ  ព្តូវក្តរចាំណាយនទ្ វជាបី នៅនលើ
ព្ងលស្ថាំង នព្រង ក្តរជួលជលុ នងិព្ងលរងទ ាំនព្គឿងមា៉ែសុីន នបើនបៀបជាមួ្យក្សិក្ម្ម
ក្សិក្ររែលមិ្នេជររាស់ែី។ ក្សិក្រតចូៗវញិព្តូវចាំណាយនរលែលន់ៅ ១០ 
អាទ្តិយនែើម្បីេជូររាស់ នរៀបចាំែីចមាា រ ប៉ែរុន ាក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស់វញិ គឺ
នយើងចាំណាយនរលព្តមឹ្រត ៦ អាទ្តិយប៉ែនុណាណ េះ ក្ នុងក្តរនរៀបចាំែី ឲ្យរួចជានស្រសច
នែើម្បទី្កុ្ោាំព្របរ់ូជ។ 

16> ក្តតប់នាយក្តរបាតប់ងជី់ 
ជានរៀងរាលឆ់្ន ាំ មានជីរាបោ់ននោនព្តូវបានបាតប់ងោ់ម្រយៈទ្កឹ្ រូ ក្តរលិច
ព្ជាប នងិក្តរ រូនព្ចាេះ។ ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស់ជួយទ្បស់្ថា តក់្តរ
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បាតប់ងជី់ ន ើយក្តរោក្ជី់របស់នយើងគនឺយើងោក្ដ់ក្បររតក្រនលងរែលែាំណាាំ
បានចាក្ឫ់សប៉ែនុណាណ េះ ។ 
 

17> នធវើនអាយែីធនន់ងិភាររាាំងសងួត នងិទ្បស់្ថា តក់្តររាលោលព្នហានេិយ័ 
ក្តរធនន់ងិភាររាាំងសងួតរបស់ែីវាអាស្រស័យនៅនលើក្ោា បីយ៉ែងគ៖ឺ 

 បរមិាណព្នក្នម្ាចក្ម្ទីដែលបានព្គបរីនលើែី 
 អាង្រ្ ាើន ាតែី ឬទ្ព្ម្ងែ់ ុាំែីតចូៗលអ 
 បរមិាណព្នស្ថរោងាក្តយមានជីវតិរែលអាចរក្ន ើញនៅក្នុងែី។ 

ក្តរអនវុតានែ៍ាំណាាំឆ្ល ស់ មួ្យភាគបី គជួឺយក្ ុាំនអាយនយើងមានហានេិយ័ព្នក្តរបាតទ់្និ ន
នលែាំណាាំសរបុ នៅនរលរែលមាននព្រេះម្ នារាយែូចជា៖ នព្រេះរាាំងសងួត ឬក្តរនទុេះ
ន ើងនវូអព្ោសតវលអិតក្នុងតាំបន។់ 

 
18> ក្តរក្តតប់នាយព្ងលចាំណាយនលើព្ររន័ ធធារាស្ថស្រសា 

ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបរបស់ព្រេះជាមាា ស់ គនឺធវើនអាយែាំណាាំមិ្នព្តូវក្តរ នស្រស្ថចទ្កឹ្
នព្ចើនែងនទ្ នោយស្ថររតែីរក្ាសាំនណើ ម្ជាបប់ានយូរ ម្ក្រីក្តរមិ្នេជួររាស់ នងិ
នោយស្ថរមានក្នម្ទចក្ម្ទីសលឹក្ន ើ ព្គបរីនលើ ។ 
 

19> ក្តរបនងា ើនព្រសិទ្ ធភិារែាំណាាំ 
ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស់បាននាលឲ់្យនវូបរសិ្ថា នលអ សព្មាបែ់ាំណាាំអាចរកី្
លូតោស់បានខាល ាំង នោយនធវើនអាយវាមានសមាព ធ ែូចននេះ ាំនអាយទ្និ ននលបាន
ខ្ ពស់ន ើងនងរែរ។ នោយឫសបានែេុះលូតោស់ចាក្ច់លូនៅនព្ក្តម្ក្ម្ទីចក្ម្ទីរកុ្
នយុនោយផ្លទ ល ់រែលស្ថរធាតរុកុ្នយុទ ាំងអស់ន េះមាននទុក្នវូជីវជាតែិស៏ម្បូរ
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របប ព្រម្ទ ាំងសាំនណើ ម្ក្ម៏ានក្ព្មិ្តខ្ ពស់នងរែរន េះ វាបានជួយនភាញ ចែលឫ់ស
នអាយនធវើសក្ម្មភារក្តនដ់តខាល ាំងក្តល ន ើង។ 
 

20> ក្តរបនងា ើនបរមិាណទ្និ ននល 
ឪរកុ្នោក្ ឌីស នុ (Dixon) ទ្ទ្លួបាននលជាម្ធយម្ ៣បា៉ែ វក្នុង១ឆ្ន ាំ។ នរលនោក្ 
ឌីស នុ(Dixon) ទ្ទ្លួែីននេះជាម្រតក្ រតប់ានផ្លល ស់រាូ ររីក្សិក្ម្មធម្មោ នៅជា
ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស់។ 
នោក្ ែកុ្សិនទ្ទ្លួនល 
 ឆ្ន ាំទ្១ី ទ្ទ្លួបាន ៥បា៉ែ វ 
 ឆ្ន ាំទ្២ី ទ្ទ្លួបាន ៤៥បា៉ែ វ 
 ឆ្ន ាំទ្៣ី ទ្ទ្លួបាន ៥៤ បា៉ែ វ  
 ឆ្ន ាំទ្៤ី ទ្ទ្លួ ៦៩ បា៉ែ វ  
នោក្ យ ៉ែូរសប ទ្ទ្លួបានរី ៧ នៅ ៧០ បា៉ែ វនៅឆ្ន ាំ ទ្១ី ។ 
ចាំដណក្នោក្ នជាច ទ្ទ្លួបាននល ៩ែង នព្ចើនជាងម្នុ ។ 
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ការព្គប់ព្គខ 

 

នរលបាំណងព្នក្តរព្គបព់្គងនៅក្នុងក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស់គ ឺ ចងប់នងា ើនឲ្យ
មាននលចាំនណញរែលសាិតនសារ ។ នៅក្នុងក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស់ មាន
ចាំណុចតចូសាំខាន ់ៗ  ជានព្ចើនរែលនយើងអាចសនសាំសាំព្ចបានរួម្មានែូចជា ែី ជាតិ
សាំនណើ ម្ ជីវជាត ិនរលនវោព្នក្តរនរៀបចាំែី នងឹព្ងលននសងៗ ។ នែើម្បីអនវុត ានក៍្សិក្ម្ម
ោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស់ឲ្យ បាននជាគជយ័នយើងព្តូវរព្ងឹងនលើក្តរព្គបព់្គង ។  

 

 

 

 
 

គនលលះទី ១ ការប្ែើបោយទាន់បរលបវលា 

 

 ក្ាំនណើ តរិេរនោក្ជាំរូជទ្ ី១ ៖ ១៤ - ១៩ ស្ថែ ព្រេះ សាបនងា ើតែាំបូងបងអស់របស់
ព្រេះជាមាា ស់គ ឺជាចាំណុចមួ្យព្ន  ក្តរក្ាំណតន់រលនវោ  

 ព្រេះជាមាា សប់ានបនងា ើតឲ្យ មានព្ងង រខ្ ឆ្ន ាំ នងិរែូវក្តល  
 ស្ថស្ថា ជាំរូក្ទ្ ី ៣ ៖ ១១  ̏ អវីៗរែលព្រេះអងានធវើសទុ្ ធរតលអស្ថអ តោម្នរល              

របសវ់ា ̋ 
 នរៀបចាំែីចមាា រ នៅនរលទ្ាំននរនព្ក្តយរីព្រមូ្លនលរួច 
 ព្រមូ្លោម្ក្នរ ក្នម្ទចក្ម្ទី នងិព្របរ់ូជទ្កុ្ 
 បនងា ើតជីក្ាំប៉ែសុាិ៍ ទ្កុ្ជានស្រសចម្នុនរល រែូវក្តលែាំែេុះចលូក្ម្ែល ់។ 

មានគន្លឹះសំខាន់ៗ ៣យ៉ា ងក្នងុការគ្គប់គ្គង ក្សកិ្ម្មតាម្របបៀបគ្រឹះជាមាា សគ់ ឺ

ប្វើឲ្យទានប់រលបេលា  ប្វើឲ្យខ្ពសត់ាម្សតងដ់ា នងិម្និខ្ជឹះខាជ យ។ 
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 ោាំឲ្យទនន់រលនវោ នៅអាព្ ិវក្ភាគខាងតបូង នៅតាំបនដ់ែលមាននេលៀងចាប់
ននាើម្ធាល ក្ ់ នៅរែូវនៅា  ព្រសិននបើអនក្ោាំែាំណាាំយតឺចាបរី់នព្ក្តយ ព្ងងទ្ ី២៥ រខ្ 
វចិ ឆកិ្ត នៅអនក្នងិខាត ទ្និ ននលចាំននួ ១២០ គ ូីព្ក្តម្ក្នុងមួ្យព្ងង ។ 

 នបាចក្មាា តន់មម ឲ្យទនន់រល ។ 
 
 

គនលលះទី ២ ែាំបណើរបៅរក សតខ់ដារខ្ពស់ 

 

អវីៗព្គបយ់៉ែងរែលព្រេះជាមាា ស់នធវើ គពឺ្រេះអងារនធវើព្តូវោម្សាងោរខ្ ពស់ នយើងអាច
ន ើញរី សាងោ់រលអឥតនខាា េះ របស់ព្រេះអងាម្នុនគបងអស់ ោម្រយៈស្ថែ ព្រេះ សាបនងា ើត
របស់ព្រេះអងា នៅក្នុងនសៀវនៅក្ាំនណើ តរិេរនោក្ជាំរូក្ទ្១ី រែលព្រេះអងាបានបនងា ើត 
រួចទ្តន ើញថាអវីៗ រែលព្រេះអងាបនងា ើតម្ក្ន េះគលឺអ ។ 

 រខ្សរប ទ ត ់ព្តូវព្តងជួ់រ នងិគាំោតរីមួ្យនៅ មួ្យគពឺ្តឹម្ព្តូវ 
 តព្ម្រយចាំណាាំជាអចពិ្ង្រ្ន ាយ ៏ព្តូវនបាេះឲ្យចាំក្រនលងែរែលៗរីមួ្យឆ្ន ាំនៅមួ្យឆ្ន ាំ 
 រនដា  ព្តូវមានចន ល េះ ៦០ × ៧៥ នោយមានជនព្ៅនៅោម្ព្រនេទ្ែាំណាាំ 
 ែាំនោត ៣ ព្របក់្ នុង ១រនដា  
 ចាំននួនែើម្នោតសរបុ ៤៤ ៤៤៤ នែើម្នព្ក្តយរីជព្ម្រេះរួច 
 ចរូក្ាំចាតន់មម ជាព្រចាាំក្ ុាំឲ្យែេុះ 
 ចរូោក្អ់វី ព្គបយ់៉ែងឲ្យបានព្តឹម្ព្តូវ 

មូ្លន តពុ្នក្តរោាំនៅក្នងុរនដា ែរែលៗរីមួ្យឆ្ន ាំនៅមួ្យឆ្ន ាំ 

 ជីវជាតដិែលនៅនសសសលរី់ឆ្ន ាំម្នុអាំនណាយនលលអែលែ់ាំណាាំនៅឆ្ន ាំប ទ ប ់
 នធវើនអាយមាឌែី ទ្នន់ ើយនងឹគយនអាយរកុ្ ខជាតលូិតោស់លអជាង។ 
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 នោយស្ថររតឫសែាំណាាំម្នុៗរោយនធវើនអាយែីក្តនដ់តមានជីវជាត ិនងិបនសល់
ជាព្ចក្គយែលក់្តរចាក្ឫ់ស នងិព្ជាបទ្កឹ្សព្មាបែ់ាំណាាំប ទ ប។់ 

 ែីហាបដ់ណនរតចាំនោេះចន ល េះរងែាំណាាំប៉ែនុណាណ េះ។ 
 ែីចន ល េះរីែាំណាាំមួ្យនៅមួ្យទ្ទ្លួក្តររាំខានតចិតចួប៉ែនុណាណ េះ ន ើយក្ជួ៏យក្តន ់

បនាយក្តរែេុះរបស់នមម នងរែរ។ 

សាងោ់រព្នរគវ ស់រគវ លន់មួិ្យៗ គនឺែើម្បីនអាយមានគណុភារលអ មិ្នរម្ននែើម្បីភារ
លអឥតនខាា េះន េះន ើយ។ សាងោ់រនមួិ្យៗព្តូវបាននធវើន ើងយ៉ែងព្ររងព្រយត័ នបាំនតុនែើម្បី 

នាលន់អាយក្សិក្រទ្ទ្លួបាននលចាំនណញែស៏ាិតនសារ។ 

 ក្ ូូស ជាំរូក្ទ្ ី៣៖២៣   ̋ ព្គបក់្ចិ ាក្តររែលបងរអូននធវើ ចរូនធវើនអាយ
អស់រីចតិ ា ែូចនធវើថាវ យព្រេះជាមាា ស់ដែរ គមិឺ្ននធវើសព្មាបម់្នសុស
នោក្នទ្ ̏  

 

គនលលះទី ៣ ម្ិនព្ែូវខ្ជះខ្ជជ យប ើយ 

 

នបើនម្ើលនៅក្នងុព្រេះគម្ពី នយើងន ើញនរឿងមួ្យរែលបនព្ងៀន នយើងក្ ុាំឲ្យខ្ ជេះខាជ យន េះគឺ
នរឿងនរលព្រេះ នយស ូ នាលអ់ាហារឲ្យម្នសុសព្រាំោន ់ក្ ់(មា៉ែថាយជាំរូក្ទ្ ី១៤ ៖ ១៤) 

ឧទ រណ៍បគា ញរីភារមិ្នខ្ ជេះខាជយរបសព់្រេះជាមាា ស ់
 វែដទ្កឹ្ 
 វែាក្តរបូន 

 



 

ទាំរ័រ | 41 

ភារខ្ ជេះខាជយរបសម់្នសុស ៖ 
 ក្តរក្តបប់ាំផ្លល ញព្ព្រ 
 ក្តរក្តប់ឆ់្ា រ នងិែតុព្ព្រនធវើក្សិក្ម្ម 
 ែីសឹក្រចិរលិ 
 ក្តរ រូនព្ចាេះ 
 ក្តរនធវើែីក្សិោឋ នធាំ រតបាននលតចិគជឺាភារខ្ ជេះខាជ យ 

ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា សជួ់យក្តតប់នាយភារខ្ ជេះខាជយនោយ ៖ 
 បនាយតព្មូ្វក្តរនព្រើព្រស់ែី ោម្រយៈក្តរបនងា ើន ទ្និ ននលនលើទ្ាំ ាំប៉ែនុរន  
 ជួយរក្ាែី 
 នធវើឲ្យែីព្ជាបទ្កឹ្បានលអ 
 ក្តតប់នាយក្តរ រូនព្ចាេះែី 
 ជួយរក្ាសាំនណើ ម្ែី 
 នាលជី់ឲ្យែីោម្រយៈវែដវលិចេុះន ើង ព្នស្ថរធាតចុញិ្ា ឹ ម្ធម្មជាត ិ
 រាលស់មាា រៈព្តូវបាននព្រើព្រស់ព្រក្បនោយព្រសិទ្ ធភិារ 
 ជួយសនសាំនរលនវោ នងិងវកិ្តរ។ 
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បសរកតីសននិដាា ន 

 

 វាជានរឿងមួ្យែអ៏ស្ថា រយនៅនរលនយើង យក្គនលេឹះទ ាំង ៣ ព្នក្តរព្គបព់្គងននេះ
នៅអនវុតាន ៍ តបិតនយើងនងិមានក្ាអីាំណរ យ៉ែងខាល ាំងជាមួ្យ ស្ថែ ព្ែរែលនយើងនធវើ ។ ចរូ
ចងច់ា ាំថា ព្រសិននបើអនក្ស្ថបនព្ោេះនោយក្ាអីាំណរ អនក្ក្ន៏ងិព្រមូ្លនលវញិ នោយក្ាី
អាំណររែរ។ ព្រសិននបើអនក្ ស្ថបនព្ោេះនោយម្ខុ្ព្រញុាាំព្រញ៉ែូ វ រអ ូរទ ាំន េះ អនក្ក្ន៏ងឹ
ព្រមូ្លនលវញិនោយរបបន េះរែរ ។ 

 ក្រូនិងសូទ្ ី២ ជាំរូក្ ៩ ៖ ៧ “ចរូឲ្យព្គបរ់ន នធវើោម្រែល សនព្ម្ចក្នុងចតិ ាចេុះមិ្ន
រម្ននោយស្ថាយ ឬនោយបងខ ាំន ើយ ែបិតព្រេះព្ទ្ងស់្រសោញ់ែលអ់នក្ណា រែល
ថាវ យនោយអាំណរ “ 

 ក្តរព្រថាន ចងប់ានក្តរព្គបព់្គងលអ នងិនលចាំនណញសិាតនសារគ ឺ ជានរឿង
ប ទ បប់នសាំគវឺា មិ្ននសមើនងឹ តព្ម្លរែលនយើងជាបពុ្តើរបស់ព្រេះជាមាា ស់ នងិបគា ញរីនល
រនលព្នព្រេះវញិ្ញា ណបរសិទុ្ ធ នែើម្បីជាក្តរសរម្ាងឲ្យន ើញរី អាំណាចព្រេះជាមាា ស់ ក្ នងុ
ក្តរផ្លល ស់រដូ រជីវតិម្នសុស។ 
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ការប្ែើ ីកាំប ុសតិ៍ 

 

 

នសចក្ាដីណ ាំ 
 ជីក្ាំប៉ែសុាិ៍គជឺាសមាសធាតសុររីាងារែលបានរកុ្នយុ នោយស្ថររតក្តរបាំដបក្

របស់ររួក្មី្ព្រូស្ថរោងាក្តយ ជារិនសសគរឺរួក្ បាក្ន់តរ ីនងិនសិត។ 
 ជីននេះជាជនព្ម្ើសែអ៏ស្ថា រយមួ្យ ោម្រយៈក្តរនព្រើជីក្ាំប៉ែសុាិ៍ននេះ វានធវើនអាយែី 

ក្តនដ់តលអន ើងៗរីមួ្យឆ្ន ាំនៅមួ្យឆ្ន ាំ។ នបើនព្រៀបនធៀបនៅនងឹក្តរនព្រើព្រស់ជី
អសររីាងាសទុ្ ធ ក្តរនព្រើព្រស់ជីសររីាងាននេះ វាបាននាលព់្រក្ច់ាំនណញនទ្ វែង ទ ាំង
ទ្និ ននលនងិក្តរចាំណាយ ក្នុងរយៈនរលយូរ។ 

 ជីក្ាំប៉ែសុាិ៍ជួយបនងា ើនក្ព្មិ្តស្ថរធាតចុញិ្ា ឹ ម្ក្នុងែី  នងិជួយរក្ាតលុយភារព្ន
ររួក្មានជីវតិនៅក្នុងែី ។ 

 ោម្រយៈក្តររណ ាំរបស់អនក្ជាំ ញរែលនាលន់អាយ នរាងក្ាំប៉ែសុាិ៍គរួចាបន់នាើម្
នធវើែាំបូងនៅទ្ាំ ាំ ២ម្ × ២ម្ × ២ម្  (2m3)។ 

 នៅនរលអនក្នធវើនរាងជីក្ាំប៉ែសុាិ៍នៅោម្ទ្ាំ ាំដែលបានក្ាំណតន់នេះ គវឺាព្គបព់្រន ់
សព្មាបក់្តរោាំែាំណាាំនោតក្នុងទ្ាំ ាំព្នទែី ១acre ឬក្នលេះ ិចោន ើយ។ 

 មិ្នព្តូវបនាយនរាងជីក្ាំប៉ែសុាិ៍ ម្ក្រីព្តឹម្ ឬនព្ក្តម្ ១.៥ ម្× ១.៥ម្ ×១.៥ម្ 
 ចរូចាបន់នាើម្ព្រមូ្លវតាុធាតសុព្មាបន់ធវើជាជីក្ាំប៉ែសុាិ៍នៅជិតនរាងែាំណាាំ នៅនរល

រែលវតាុធាតកុ្ាំរងុរតសម្បូរនៅន ើង។ 
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ធាតរុែលចលូរួម្នសាំ 
ជីក្ាំប៉ែសុាិ៍ គនឺសាំន ើងរីស្ថរធាត ុសាំខាន ់ៗ  ៣ យ៉ែងគ ឺ៖ ស្ថរធាតអុាសូត,   សមាសភាគ
នសាំរណ៌ព្បតង  នងិសមាសភាគនសាំរណ៌នោែ ត ។ 

ស្ថរធាតអុាសូត 
 ោក្អ់ាសូតចាំននួ ១០% ព្នជីក្ាំប៉ែសុាិ៍ /ោម្ក្នរ ១៥ បា៉ែ វ 
 ព្រសិនជាអតម់ានោម្ក្នរនទ្ ព្តូវនព្រើរកុ្ ខជាតរិរួក្ លីនហាា ម្(legumes)  ចាំននួ 

៤ រម្៉ែព្តគបូ(4m3) ជាំនសួវញិ។ 
 

សមាសភាគនសាំរណ៌ព្បតង 
 ចរូោក្ស់មាសភាគព្បតង ចាំននួ ៤៥% ព្នជីក្ាំប៉ែសុាិ៍ 
 សលឹក្ ឬ នែើម្អវីក្ប៏ានឲ្យរតរណ៌ព្បតង នទេះបីជាវានព្រៀម្សងួតន ើយ ក្ន៏ោយ 

 
សមាសភាគនសាំរណ៌នោែ ត  
 ចរូោក្ស់មាសភាគនសាំរណ៌នោែ ត ៤៥% ព្នក្ាំប៉ែសុាិ៍ 
 ររួក្ន ើសងួតជួយឲ្យររួក្នសិតអាចលូតោស់បាន។ ឧទ រណ៍ែូចជា សែូល

នោត នែើម្ន ើ  រម្ក្ន ើ  ព្រោសរងឹៗ នងិស្រសបក្ន ើ  ។ 
 ររួក្នែើម្សងួតៗ ែូចជាសបូវសលឹក្ ន ើនងិនមម គប់ៗ  ជួយឲ្យជីក្ាំប៉ែសុាិ៍នក្ើន

ក្តនដ់តនព្ចើន ។ 

ព្តូវព្រមូ្លធាតនុសាំ នមួិ្យៗោក្ក់្រនលងននសងរី រន រងច់ា ាំែលន់រលព្រមូ្លបានព្គបច់ាំននួ
ន ើយចាាំោយបញ្ាូ លរន ក្ នុងក្រនលងរតមួ្យ ។ 
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 ក្តរសងគ់ាំនរជីក្ាំប៉ែសុាិ៍ 
 ក្តររក្ាទ្ាំ ាំព្នគាំនរក្ាំប៉ែសុាិ៍ឲ្យនសមើរន វារិតជាសាំខានណ់ាស់។ 
 ព្តូវោក្ធ់ាតទុ ាំង ៣ ជាជាន ់ៗ ឆ្ល ស់រន នៅក្នុងគាំនរក្ាំប៉ែសុាិ៍ 
 ព្តូវោក្ព់្ោ ាំរកុ្ ខជាតពិ្បតង នងិន ើសងួតក្នុងទ្កឹ្ម្នុនងិោក្ច់លូក្នុងគាំនរក្ាំប៉ែសុាិ៍ 
 ែាំបូងព្តូវោក្ន់ ើសងួតៗក្ព្មាស់ ២០ស.ម្ ប ទ បម់្ក្ោក្រ់កុ្ ខជាតពិ្បតង

ក្ព្មាស់ ២០ស.ម្នទ្ៀត រួចន ើយនទ្ើបោក្ោ់ម្ក្នររែលនសើម្ឬក្ន៏នសើម្ទ្កឹ្
ន ើយចាំននួ ២ បាវរីនលើនទ្ៀត។ 

 ចរូបនាោក្វ់ាជាបនាប ទ បជ់ាស្រសទប់ៗ រ តូែលអ់នក្បានក្ម្ពស់ ២រម្៉ែព្ត។ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កម្ពស់ 

២
មម្៉ែគ្រ 
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 សីតណុា ភារ 
 សីតណុា ភារជាម្ធយម្ចន ល េះរី ៥៥ នៅ ៦៨ សងានស។ 
 ចរូរក្ាសីតណុា ភារសាិតនៅចន ល េះរបបននេះក្នុងរយៈនរល ៣ព្ងង នែើម្បីឲ្យ

ព្របន់មម  នងិធាតបុងាជម្ងឺននសងៗគប។់ 
 ព្តូវនព្រើឧបក្រណ៍វាស់សីតណុា ភារ នែើម្បីវាសក់្ាំនៅបានព្តឹម្ព្តូវ។ 
 នបើរម នឧបក្រណ៍វាស់ គនឺយើងអាចយក្រែក្នែើម្ព្ររវង ៨ មី្លីដម្៉ែព្ត យក្នៅ

ចាក្ច់លូក្នុងគាំនរក្ាំប៉ែសុាិ៍ទ្កុ្រយៈនរល ៣ - ៤  ទ្។ី នរលែក្នចញម្ក្វញិ
ព្រសិនជាអនក្អាចក្តនដ់ែក្ន េះបានរយៈនរល ៥ វ ីទ្នី េះមាននយ័ថា                
សីតណុា ភារក្នុងន េះគតឺចិជាង ៧០ សងានស។ រតព្រសិនជារែក្ន េះនៅា នរក្
ក្តន ់ ៥ វ ិទ្មិី្នបានន េះមាននយ័ថាែលន់រលរែលអនក្ព្តូវរព្រគាំនរក្ាំប៉ែសុាិ៍
ន ើយ ។ 

 ព្រសិននបើសីតណុា ភារន ើងខ្ ពស់ជាង ៧០សងានស ន េះនងឹ ាំររួក្មី្ព្រូអតិ
សខុ្ម្ព្រណរែលនយើងចងប់ាននៅជាគប ់ ន ើយស្ថរធាតកុ្តបូនបាននឆ្េះអស ់
នងិខ្ ជេះខាជ យ ។ 

 ជីក្ាំប៉ែសុាិ៍ដែលព្របក់្ាំណតគ់រួតចេុះព្តជាក្ប់ ទ នរី់  ៦ នៅ ៨ សរា  ។៍ 
 
 រនបៀបរព្រគាំនរជីក្ាំប៉ែសុាិ៍ 

 ក្តររព្រនលើក្ទ្១ីគ ឺ៣ ព្ងង (ម្នុសីតណុា ភារឈានែល ់៧០សងានស) 
 ចរូយក្សម្ធាំ ឬចបក្តប ់នៅក្តយព្ចបលគ់ាំនរចលូរន  ២ម្×២ម្ ទយយក្រនែក្

ខាងនព្ៅ នៅោក្ខ់ាងក្នុង នងិរីខាងក្នុងនៅោក្ខ់ាងនព្ៅវញិ 
 ក្តររព្ររបបននេះជួយឲ្យគាំនរក្ាំប៉ែសុាិ៍ មានសីតណុា ភារព្តឹម្ព្តូវ ជីវជាតរិោយ

ចលូរន  គាំនរនៅខាងនព្ៅចលូនៅក្នុង ឲ្យព្តូវសីតណុា ភារខ្ ពស់នងិឲ្យគាំនរក្ាំប៉ែសុាិ៍
ទ ាំងមូ្ល មានខ្យលអ់កុ្សុីដសន នចញចលូ ន ើយអាចឲ្យ នយើងរិនតិយន ើញ 
ជាតសិាំនណើ ម្ នងិអាចតរព្ម្តព្មូ្វបានព្រសិននបើចា ាំបាច ់។ 
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 ព្រសិននបើមិ្នរព្រនទ្ វានងិ បខ់្យល ់  ាំនអាយមានក្លនិសអុយ ន ើយជីក្ាំប៉ែសុាិ៍ខ្ូច
គណុភារ។ 

 រនបៀបរព្រែស៏្ថម្ញ្ញា  គដឺព្រ ៣ ែងែាំបូងនរៀងរាល ់៣ព្ងងម្ាង រួចរព្រ៤ នៅ ៥
ែង នរៀងរាល ់១០ ព្ងងម្ាង។ 

 ែាំនណើ រក្តរព្នក្តរនព្រើជីក្ាំប៉ែសុាិ៍នងិ ចបស់រវព្គបក់្ នុងរយៈនរល ២រខ្។ 
 នព្ក្តយរីចបន់ ើយទ្កុ្ក្រនលងក្ាំប៉ែសុាិ៍ន េះឲ្យជាសេះសព្មាបន់ព្រើរយៈនរល ៤ រខ្

នទ្ៀត 
 

 ក្ព្មិ្តជាតសិាំនណើ ម្ 
 សាំនណើ ម្ព្តូវបានបាតោ់ម្រយៈក្តរស្ថយភាយនៅបរយិក្តស ែូចននេះន ើយ

អនក្ព្តូវក្តរបាំនរញន ើងវញិ។ 
 ចរូរយយម្រក្ាសាំនណើ ម្ក្នុងជីក្ាំប៉ែសុាិ៍របស់អនក្នអាយនៅព្តឹម្ ៥០%។ អនក្

អាចស្ថក្លបងរិនតិយនម្ើលសាំនណើ ម្បានរយៈ ក្តរយក្វាម្ក្រូតនងិព្ែ។ នបើ
រូតរួចន ើយមានទ្កឹ្ស្រសក្ន់ចញម្ក្ន េះ មាននយ័ថាវានសើម្នរក្ រតនបើរូតរួច
ន ើយរម នទ្កឹ្ស្រសក្ ់ ន ើយរម នន ើញស្ថែ ម្ព្ែរូតមាននយ័ ថាវាសងួតខាល ាំងនរក្ 
ែូចននេះព្តូវោក្ទ់្កឹ្រងម្។ នបើរូតន ើយរម នស្រសក្ទ់្កឹ្នចញ ន ើយន ើញស្ថែ ម្
ព្ែរូត នទ្ៀតន េះបញ្ញា ក្ថ់ា វាមានជាតសិាំនណើ ម្ ៥០% ោម្ក្តរចងប់ានរបស់
អនក្ ។ 

 ចរូទ្កុ្គាំនរក្ាំប៉ែសុិ៍ានៅក្រនលងរែលមានជព្មាលរតមិ្ននចាតនទ្ នោយព្គបរីនលើ
វានោយសបូវ ឬក្ក៏្តរ ៉ែងុសព្មាបោ់ក្ព់្របរ់ូជ រីនលើក្ប៏ាន។ នែើម្បីនជៀសវាង          
សីតណុា ភារក្នុងគាំនរក្ាំប៉ែសុាិ៍ចេុះព្តជាក្ព់្ជរលនរក្នរលមាននេលៀងធាល ក្ខ់ាល ាំងម្ាងៗ។ 
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 ជីក្ាំប៉ែសុាិ៍ដែលលអគ ឺ៖ 
 មានរណ៌នមម ងងតឹ 
 មានក្លនិព្រអូបភាយ 
 មានលក្ខណៈ រាងនខ្ ទចៗ 
 ន ើញររួក្នសិតព្សមៗ  
 អាចរក្ាទ្កុ្រាបឆ់្ន ាំនោយមិ្ន ធាល ក្ឬ់បាតប់ងស់្ថរជាតចិញ្ាឹ ម្របស់វា  

ព្គបក់្សិោឋ នទ ាំងអស់គនួព្រើជីក្ាំប៉ែសុាិ៍នែើម្បី ជាក្តរបគា រីនសចក្ា ីនស្ថម េះព្តងច់ាំនោេះភារ 
សម្បូរ រូន ៀរែលព្រេះជាមាា ស់ព្រទនែលព់្ែរបស់នយើង។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ទាំរ័រ | 49 

 ីវៈរព្ម្រះតាម្ព្បបេទែាំណាាំខុ្សៗគ្នន  

 

នៅក្នុងក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស់ នយើងជព្ម្រញទ្កឹ្ចតិ ាឲ្យក្សិក្រ អនវុតាន ៍   
ជីវៈចព្ម្រេះ ោម្រយៈក្តរោាំែាំណាាំឆ្ល ស់ ក្តរោាំែាំណាាំបណាា ក្ន់វន ឬែាំណាាំគព្ម្បែី 
(ែាំណាាំជីស្រសស់)។ 

ក្តរផ្លល សរ់ាូរព្រនេទ្ែាំណាាំ  
 ែាំណាាំគរួផ្លល ស់រាូ រនរៀងរាល ់៣ឆ្ន ាំម្ាង។ 
 ចរូរចក្ែីចមាា រនៅជា ៣ រលងប់៉ែនុៗរន  រលងទ់្ ី១ នងិ ទ្២ី ទ្កុ្ោាំាំែាំណាាំចាាំបាច ់

ែូចជានោត ន ើយរលងទ់្៣ី ទ្កុ្ោាំែាំណាាំឆ្ល ស់ ែូចជាសរណា ក្នខ្ៀវ ។ 

ឆ្ន ាំ ទ្១ី ទ្២ី ទ្៣ី 
រលងទ់្១ី នោត សរណា ក្ នោត 
រលងទ់្២ី នោត នោត សរណា ក្ 
រលងទ់្៣ី សរណា ក្ នោត នោត 

 

 ចរូទ្កុ្ែីទ្ាំ ាំ ១/៣ ព្នចមាា រសព្មាបោ់ាំែាំណាាំឆ្ល ស់ 
 ក្តរោាំែាំណាាំឆ្ល ស់គជួឺយក្ាំចាតជ់ម្ងឺ នងិវែាជីវតិសតវលអិតចព្ព្ង ន ើយក្ជួ៏យឲ្យ

ទ្ព្ម្ងន់ងិជីវជាតែីិ មានលក្ខណៈលអព្រនសើររែរ។ មិ្នព្តឹម្រតប៉ែនុណាណ េះនទ្ែាំណាាំ
ឆ្ល ស់នព្រៀបបាននងឹរបបអាហារ រែលនាលឲ់្យនយើងទ ាំង ព្រូនតអុីន នងិវោីមី្ន 
នងិជួយបនញ្ជ ៀសនយើងរីហានេិយ័រនែក្ ិរញ្ា វតាុនងរែរ ។ 

នរលក្តរណ៍ដណ ាំទ្នូៅព្នក្តរផ្លល សរ់ាូរព្រនេទ្ែាំណាាំ 
 រាូររីែាំណាាំដតមួ្យម្ខុ្ នៅជាែាំណាាំនព្ចើនម្ខុ្ខ្សុៗរន  
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 ក្តរោាំែាំណាាំររួក្បរនលងែូចជា សរណដ ក្ សរណដ ក្នសៀង សរណា ក្បារាាំង 
សរណដ ក្បាយ សរណដ ក្រនអម្ សរណដ ក្ែី។ នយើងក្អ៏ាចបញ្ាូ លែាំណាាំននសងនទ្ៀត 
ែូចជា ែាំ ូងរនអម្ បរនល នងិផ្លា  ូក្រតន ័។ 

 នៅនលើរលងទ់្ ី៣ រែលទ្កុ្ោាំែាំណាាំឆ្ល ស់ នយើងអាចរបក្រចក្វានៅជារលងត់ចូៗ
នទ្ៀត នែើម្បីោាំបរនលននសងៗនទ្ៀត ជារូបតាម្ាបរនាម្ សព្មាបព់្គួស្ថរ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ក្តរោាំែាំណាាំបណាដ ក្រ់ន  
ែាំណាាំបណាដ ក្រ់ន  គជឺាក្តរោាំែាំណាាំទ្២ី ប ទ បរី់ព្រមូ្លនលែាំណាាំទ្២ី រួច នយើង
អាចោាំរបបននេះបានលេុះព្ោ អាក្តសធាត ុតាំបនន់ េះមានលក្ខណៈអាំនណាយនល ឬ
មានសាំនណើ ម្ជាប ់រ តូែលច់បរ់ែូវ ។ ែាំណាាំបណាា ក្រ់ន គខឺ្សុរី ែាំណាាំឲ្យនលនទ្ វ
រែង តបិតនយើងោាំវា ប ទ បរី់ព្រមូ្លនលែាំណាាំ មួ្យនទ្ៀតរួចរាលសិន ។ ចរួព្ររង
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ព្រយត័ ន មិ្នព្តូវោាំែាំណាាំទ្១ីឆ្បន់រក្ន េះនទ្ នព្ោេះវាអាចខាត ទ្និ ននល ែាំណាាំទ្១ី 
ជារិនស នរលវាក្ាំរងុនរៀបចាំ ោក្ព់្រប ់។ ឧ. មិ្នព្តូវោាំ សរណដ ក្បាាំង នរលនោត
ក្ាំរងុនរៀបទ្ ុាំ ។ 

ចាំណាាំ៖ ែាំណាាំបណាា ក្រ់នគខឺ្សុ រីែាំណាាំោាំចព្ម្រេះរន  (ឧទ. ោាំសរណដក្ ោម្ចន ល េះ
ជួរនោត) ។ នយើងមិ្ននលើក្ទ្កឹ្ចតិ ា ឲ្យោាំែាំណាាំោយ ាំរន ន េះនទ្ ។ 

 ែាំណាាំជីស្រសស ់(ែាំណាាំគព្ម្បែី) 
ែាំណាាំជីស្រសស់ននេះ ព្តូវបាននគោាំនែើម្បីជាគព្ម្បែី ន ើយប៉ែេះប៉ែូវជាតអិាសូត បនងា ើន
ជីវជាតឲិ្យែី ជួយទ្បស់្ថា តន់មម  ក្តរោរក្តរបាក្ែី់ ជាចាំណីសតវព្រក្បនៅនោយ              
ព្រូនតអុីន នងិនាលជ់ាអាហារែលម់្នសុសនងរែរ។ នគបានអនវុតានោ៍ាំែាំណាាំននេះ 
ន ើយទ្ទ្លួបាននជាគជយ័អស់រយៈនរលជានព្ចើនឆ្ន ាំក្នលងម្ក្ន ើយ។ ក្តរោាំ
ែាំណាាំព្រនេទ្គ ឺ នសមើនងិក្តរនធវើជីក្ាំប៉ែសុាិ៍នោយផ្លទ លន់ៅក្នុងចមាា រ ន ើយវាមិ្ន
ចាាំបាចន់ស្រស្ថចទ្កឹ្ នងិនព្រើក្ាំោាំងរលក្ម្មនព្ចើង ែូចក្តរនធវើជីក្ាំប៉ែសុាិ៍ន េះនទ្។ ែាំណាាំ
ជីស្រសស់ននេះ សម្ស្រសបនៅនងិ អាក្តសធាត ុ នៅតាំបនភ់ាគក្ណាដ ល នងិភាគខាង
លិច ព្នទ្ វបីអាង្រ្ វកិ្ នងិនៅោម្តាំបន់ដ់ែលមាននេលៀងធាល ក្ ់ ព្តូវបានអូសប ល យ
ែលច់ងុឆ្ន ាំ ជាក្តរលអគរួោាំែាំណាាំព្រនេទ្ននេះ នៅរែូវមិ្នសូវមានទ្កឹ្នេលៀង នែើម្បី
ជួយរក្សព្មួ្លែីនព្តៀម្សព្មាបោ់ាំែាំណាាំសាំខាន។់ 
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ឧទ រណ៍ព្នែាំណាាំដែលគយរលួយ ៖  
 ររួក្លីនហាា ម្(Legumes) ៖ សរណដ ក្បាយ សរណដ ក្គរួ សរណា ក្អងាុយ                             

សរណា ក្អាលហ់ាវ ហាវ ។ 
 ម្៉ែូណូក្ទូ្នីលែូន  ៖ ព្រនេទ្រូជស្រសូវស្ថ ី(Wheat, rye, oats)។ 

សរណដ ក្បាយ ព្តបព់្រឡាញ់ នងិស្រសូវស្ថ ីក្អ៏ាច ោាំជាែាំណាាំបណាា ក្រ់ន បានរែរ។ 

បោលការណ៍ណណនទំូបៅននការផ្្លស់ប្តូរគ្ប្បេទដំណ ំ
Alternative  Crop guidelines (>600mm  Rainfall)  in hectares 

Crop  Maize Sunflower Cotton Sorghum Soyabeans Cow peas Groundnuts 

Planting  technique  Planting  Stations Furrow s 

Seed Rate kg/ha 30 6 25 10 160 60 80 

Spacing 
Rows 75 75 75 75 75 75 Split to 37.5 

8 In-row 60 60 60 10 5 10 

Planting  depth Cm 5 2 2 2 1.5 2 3 

Plant Seeds/hole 3 3 5 1 1 1 1 

Thin to Seeds/hole 2 2 1-2 1 1 1 1 

Population Plants/ha 44 444 44 444 33 333 133 333 266 667 133 333 333 333 

Target yield tons/ha 5-7 2-2.5 2-2.5 2-2.5 1.5-2 1.5-2 1.5-2 

Compost/Anthill/Manure 
Cup size ml 350 350 350 350/m 350/m 350/m 350/m 

50 kg bags/ha 156 156 156 94 94 94 188 

or Compound  Fertiliser 
Cup size ml 12 8 8  8/m 5/m 8/m 

Rate kg/ha 293 196 196  117 73 147 

 
Top dress Fertiliser 

1) Cup size ml 

2) Cup size ml 

Rate kg/ha 

8 5 5 12    

5       

246 94 94 136       

Woodash 
Cup size ml 12    12 /m  12 /m 

Rate kg/ha 203    136  243 

or Lime 
Cup size ml 5    5/m  5/m 

Rate kg/ha 133    80  160 
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បសរកតីបតនែម្ 

 

 

 នៅក្នុងក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស់ នយើងមានក្ាសី្រសព្ម្ចងន់ ើញព្រជាជន
ព្រើព្ររួចនតុរី នមឹ្រែលព្គបស់ងាតរួ់ក្នគ ន ើយរស់នៅស្រសបោម្សក្តា នរុលរែល
ព្រេះជាមាា ស់ ព្រទននអាយ ។ 

អវីដែលព្រេះគម្ពីបាននលើក្ទ្កឹ្ចតិ ា 
អនក្អាចនចាទ្សួរថា “ ចេុះទ្លូបងាុ ាំននេះជានរណារែរព្រេះអងា ? អនក្គកឺ្នូព្ររស ស្រសើ 
របស់ព្រេះជាមាា ស់ដែលជាព្រេះែឧ៏តាម្ា។ ព្រេះនយស ូមានបនទូលថា ៖ នយើងន ើញព្រេះបិោ
នយើងនធវើយ៉ែងណា នយើងក្ន៏ធវើយ៉ែងន េះរែរ។ នយើងស្ថដ បលឺ់បិោនយើង មានបនទូលរបប
ណា នយើងក្ន៏ធវើោម្របបន េះរែរ។ ែូនច ែេះន ើយ បានជានយើងចងន់ធវើ ោម្គាំរូរែលព្រេះ
នយស ូបានបគា ញនយើង។ ព្រេះអងាយងម្ក្នែើម្បីបនព្ម្ើ បគា ញនលូវែលជ់នព្រើព្រ អនក្
មានជម្ងឺ អនក្នខ្ ទចខាទ ាំចតិ ា នងិអនក្ទ្នទ់ប ឲ្យទ្ទ្លួបានក្តរសនង្រ្គា េះនងិរស់នៅក្នុងជីវតិ
បរបូិរណ៌ស្រសបោម្ ព្រេះបនទូលសនយរបស់ព្រេះអងា។ នយើងមានឱក្តសមួ្យែអ៏ស្ថា រយ
ក្នុងក្តរនធវើនរឿងននេះោម្រយៈក្តរនព្រើព្រស់ ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស ់ នែើម្បី
បាំនរញោម្នបសក្ម្មព្ន ព្រេះគម្ពី នអស្ថយជាំរកូ្ ៥៨ រែលនយើងជាម្នសុសព្រេះជាមាា ស់
បាននព្ជើសនរសី។ ននេះគជឺាអេយ័ឯក្សិទ្ ធមួិ្យ ក្នុងក្តរបនព្ម្ើែលន់សាចែអ៏ស្ថា រយ ( មា៉ែថា
យជាំរូក្ ២៥；៣៥ )នងិរស់នៅក្នុង ព្រេះរររបស់ព្រេះអងារនៅ នរលនយើងជួយយក្
អស្ថរែលអ់នក្ព្រើព្រ នងិអនក្រម នទ្រឹីង ។ 

 

វាននាើម្នចញរីអនក្ 
ព្រសិននបើអនក្ចង ់អនវុតានក៍្សិក្ម្ម ោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស ់សូម្សិក្ារីរនបៀបនធវើឲ្យ
បានលអិតលអន ់ ។ ចរូចាបន់នាើម្នចញរីចាំណុចតចូ រួចរព្ងើក្វវាឲ្យធាំនោយក្ានីស្ថម េះព្តង ់
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បនាសិក្ារសវងយលរី់ សមាា រៈរែលនយើងនព្រើ នងិចលូរួម្វគាបណដុ េះបណាដ ល                  
ជានរឿយៗ ។ 

ព្រសិននបើអនក្ចងក់្តល យ ជាព្គូបណាុ េះបណាដ លរែល មានក្តរទ្ទ្លួស្ថាល ់ អនក្ព្តូវមាន
ក្តរនរដជាា ចតិ ា ចលូរួម្ែាំនណើ រក្តរបាំោក្ប់ាំប៉ែនរបស់នយើង ។ 

ជារួម្មាន៖  
 ចលូរួម្វគាបណាុ េះបណាា លយ៉ែងតចិ ៣ែង  
 ន តនុលមួ្យរែលសាំខានន់ េះ អនក្គរួរតោាំន ើយនងឹព្គបព់្គងសួនគាំរូររបស់

អនក្រក្បរព្រេរទ្កឹ្។ 
 សូម្ចលូរួម្នៅនរលរែលមាន ែាំនណើ រនបសក្ក្ម្មចេុះរណ ាំនោយផ្លទ លន់ៅ

ចមាា រែាំណាាំម្ាងៗ។ 
 នៅនរលព្គូបណាុ េះបណាដ លថាន ក្ន់លើ យលថ់ាអនក្រួចរាលន់ ើយ នយើងនងឹនាល ់

សិទ្ ធឲិ្យ អនក្ក្តល យជាព្គូបនព្ងៀន ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស់ នោយមានក្តរ
ទ្ទ្លួស្ថាល ់។ 

ព្តូវចា ាំថា ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស ់ មិ្នរម្នជាអងាក្តរន េះនទ្ រតវាជាចាំនណេះ
ែឹងសព្មាបប់នព្ម្ើែលរូ់បក្តយរបស់ព្រេះព្គើសទ។ នយើងមិ្នក្ាំរងុរយយម្អូសទញអនក្
ឲ្យចលូក្នុងព្ររម្ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស់ន េះនទ្ រតវាជាក្តរនាលច់ាំននេះែឹងនងិ
នចេះយក្នៅនព្រើព្រសក់្នុងស គម្នរ៍បស់អនក្។ នយើងចងប់នញ្ាញព្គូបណាុ េះបណាា ល
រាបោ់ន ់អនក្នោយនធវើក្តរចាំណុេះព្ររម្ជ ុាំន ុាំ នបសក្ក្ម្ម នងិអងាក្តររបស់ រួក្នគនែើម្បី
ជួយ ាំស្ថរននេះរែលជាស្ថរព្ន ក្ាសីងឃឹម្ែលម់្នសុសជានព្ចើន ។ 

ក្តរអនវុតានច៍មាា រគាំរូ រែលមានទ្កឹ្ព្គបព់្រន ់
 ចមាា រគាំរូ គជឺាយនាក្តរមួ្យជួយអនវុតាន ៍ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស ់ឲ្យមាន
ព្រសិទ្ ធភិារ។ ចមាា រគាំរូមានទ្ាំ ាំ ៦ម្ .× ៦ម្ នរៀបចាំន ើង នែើម្បីជាក្តរបគា ញគយែល ់
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ក្តរបណដុ េះបណាដ ល នងិបនព្ងៀនសិសស នៅក្នុងស គម្ន។៍ វាជួយសនសាំសាំព្ច នងិនធវើ
ឆ្បន់ ើយ គចឺាំណាយនរលព្តឹម្ ២ នៅ ៣នមា៉ែ ង។ នទេះបីចមាា រននេះតចូក្ន៏ោយ ក្វ៏ា
មានទ្ាំ ាំធាំ លមម្ ក្ នុងក្តរបនព្ងៀនក្សិក្រ រីរនបៀបអនវុតានប៍នច ាក្នទ្ស ក្សិក្ក្ម្មោម្
រនបៀបព្រេះជាមាា ស់នោយនជាគជយ័។  

 ចមាា រននេះជួយឲ្យសិសស នម្ើលន ើញចាស់ ន ើញម្ាងន ើយម្ាងនទ្ៀត នងិមានឱ
ក្តសក្នុងក្តរអនវុតដនន៍ោយខ្ លនួឯង។ វាជាក្តរបគា ញមួ្យរែលមានសក្ម្មភារនឆ្លើយ
ឆ្លង នងិបនងា ើតបរយិក្តសសរាយរកី្រាយែលអ់នក្រែលចលូរួម្។ រ័តម៌ានលម្អិត 
នយិយអាំរីក្តរអនវុតដន ៍ចមាា រគាំរូ សូម្នម្ើលនៅក្នុងរខ្សរវនីែអូ នងិ នសចក្ាដីណ ាំ រី
រនបៀបបនព្ងៀន ។ 

គនលេឹះសព្មាបន់ជាគជយ័ក្នងុក្តរអនវុតដនន៍ៅោម្ស គម្ន ៍
 ព្តូវក្តរនរាជាា ចតិ ា ចលូរួម្វគាបណដុ េះបណាដ លែរែលៗ ៥/៦ ែងក្នុង ១ឆ្ន ាំ  
 រសវងរក្ម្នសុសរែលជាគនលេឹះសាំខាន ់ 
 នាលជ់នូព្គបរ់ន រម នក្តរព្រក្តនប់ក្សរួក្ 
 មានែីចមាា រនព្តៀម្ ទ្កុ្រព្ងើក្បរនាម្ (យក្ទ្ាំ ាំប៉ែនុចមាា រគាំរូ) 
 ព្រសិនស គម្ន ៍ រែលអនក្បនព្ងៀននៅរក្បរនទេះរបស់អនក្ ចរូបាំដបក្វគា

បនព្ងៀន នៅជាតចូៗ ោម្ែាំណាក្ក់្តលខ្សុៗរន ព្នែាំណាាំ 
 ព្តូវបនព្ងៀន ឲ្យព្តូវោម្រែូវក្តលព្នឆ្ន ាំ  
 ព្តូវរបងរចក្ បងរអូនក្សិក្រនៅជាព្ររម្តចូៗ 
 មិ្នព្តូវរចក្ជា អាំនណាយនលើក្ទ្កឹ្ចតិ ា ឬព្របរ់ូជ ឬជី 
 នរលវាស់ដវង ែីគជឺានរលមួ្យែល៏អ ក្ នុងក្តរបនព្ងៀនែល ់បងរអូនក្សិក្រ  
 អធសិ្ថឋ ន 
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នសចក្ាសីន នោិឋ ន 
នៅនរលក្សិក្ម្ម ោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស់ រកី្សេុះស្ថយក្តនដ់តធាំ ែលជ់ាតសិ្ថសន ៍
ននសងៗ នយើងសូម្នលើក្ទ្កឹ្ចតិ ាឲ្យអនក្ចាាំថា នរលនៅព្នក្សិក្ម្មននេះគនឺែើម្បីជួយ
សព្មាលទ្កុ្ ខ នងិជួយបងរអូនក្សិក្រនអាយគក្នចញរីភារព្រើព្រ តបិតព្រេះជាមាា ស់
ស្រសោញ់នងិយក្ចតិ ាទ្កុ្ោក្ែ់លរួ់ក្រត ់ ែូចននេះចរូនយើងនផ្លា តនៅនលើក្តរជួយព្ជរាំ
រព្ជង នងិបនព្ម្ើរួក្រតឲ់្យអស់រីចតិ ា។ 

សូម្នយើងជួយ ាំស្ថរននេះ នោយក្តរស្ថា បប់គា បព់្រេះបនទូល នោយចតិ ាអាណិតអាសូរ
ែូចព្រេះព្គើសទ ន ើយយក្វានៅរចក្ចាយនោយក្ាសី្រសឡាញ់ នៅក្តន ់បងរអូនរែលព្រក្នុង 
ចាំនណាម្អនក្ព្រនែើម្បីឲ្យរួក្រតម់ាននសរភីាររួចនតុរីនមឹ្ព្នភារព្រើព្រ ។ 
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ព្បេរ្នធាន 

 

 

 នគ ទ្ាំរ័រ ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស់ www.farming-gods-way.org 
 រខ្សរវនីែអូ ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស់ វនីែអូននេះ បគា ញរីខ្គម្ពី             

សាំខាន ់ៗ  ក្ នុងក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស់ រនបៀបអនវុតាន ៍ ជាក្ដ់សដងទ ាំង
ខាងបនច ាក្វទិ្យ នងិក្តរព្គបព់្គង ។ វនីែអូននេះគនឺធវើន ើងនោយ មានោក្ជ់ារូប
ភារគាំនរូជីវចល រូបភារព្ក្ត វិក្ បគា ញរីទ្ោី ាំងនលើចមាា ររិតព្រក្ែ៏ នែើម្បីជា
រ័តម៌ានលាំអិត។ ោម្រយៈរខ្សរវនីែអូ ៧ នមា៉ែ ងននេះ អនក្នងិនម្ើលន ើញរីស្ថែ
ព្រេះ ស័ា បនងា ើតែអ៏ស្ថា រយរបស់ ព្រេះជាមាា ស់នងិអាំនណាយទន រែលព្រេះអងា
ព្រទន នៅក្នុងវសិ័យក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះអងា ។ 

 ឯក្ស្ថរនយងសព្មាបព់្គូបនព្ងៀន៖ ននេះជាធនធានមួ្យែម៏ានព្រនយជន ៍សព្មាប់
អនក្រែលចងរ់ព្ងើក្ ចាំនណេះែឹង បរនាម្នលើក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស់។ 
ព្រសិននបើ នបើអនក្ព្រថាន ចងប់នព្ងៀនក្សិក្ម្មោម្រនបៀប ព្រេះជាមាា ស់ អនក្គរួរត
មានឯក្ស្ថរននេះនៅក្នងុព្ែ ។ 

 ក្នូនសៀវនៅរណ ាំរីវធិ ី នធវើក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស់៖ ក្នូនសៀវនៅ
ននេះបគា ញ រីរនបៀបនធវើ ជារិនសសនរលបនព្ងៀនែលស់ គម្ន ៍ ។ អនក្អាច
ទញយក្ ឯក្ស្ថននេះបានរីនគ ទ្ាំរ័រ ក្សិក្ម្មោម្រនបៀបព្រេះជាមាា ស់។ ក្នូ
នសៀវនៅននេះព្តូវ បានបក្រព្រជាភាស្ថននសងៗន ើយអនក្អាចទញយក្ឯក្ស្ថរ
បក្រព្រននេះ បាននៅនលើោក្យថា ធនធាន នរលនគបក្រព្រវាចបស់រវព្គប ់។ 

 ស្ថក្សួររ័តម៌ានទ្នូៅោម្រយៈអុី ដម្៉ែល info@farming-gods-way-org 
 

http://www.farming-gods-way.org/

