




សួួសួី�បាទ!
 

សួួសួី�អ្ននកធរុុកិច្ចចសួឹកសេសួសួម៉៉រុ៍ទាំំងអស់់ ជារៀ�ៀងរាល់់ថ្ងៃ�ៃ រាល់់ខែ�
រៀ�ល់រៀេលាបានរៀ�ះ�រៀ�មុុ�យ៉ាាងរៀល់ឿន�ំ�ំមុិនប្រាបាកដថាអនកទាំំង
អស់់គ្នាាមានអា�មុមណ៍៍ដូច�ំ�ំឬអត់់បាទ។ �ំ�ំរៀ�ឿថាអនកណាក៏រៀ�យ 
ខែដល់មានរៀ�ស់កកមុមរៀដើ�ត់ជួាអនកប្រា�យទុធនងិមានអា�មុមណ៍ថ៍ារៀ�ល់
រៀេលាវាមុិនខែដល់�ង់ចាំំន�ណាមាាក់រៀ�ើយ។

�ង�ូ�នទាំំងអស់់គ្នាាប្រា�ខែ�ល់ជាមានឧ�ស់គ្គគជារៀប្រាចើនខែដល់ប្រាតូ់េ
រៀ��ប្រា�យ មុិនថាថ្ងៃ�ៃ�ង់ផ្ទះះ� ទឹករៀ�ៃើង ថ្ងៃ�ៃកា�សិ់កា��ស់់កូនៗ 
នងិ�ញ្ហាាជារៀប្រាចើនរៀទៀត់ខែដល់ប្រាតូ់េរៀ��ប្រា�យ ។ រៀ�ើយ�ញ្ហាាខែដល់
អនកទាំងំអស់គ់្នាាខែត់ងខែត់ដឹងរៀ��គឺ្គ�ំង�ឺេូដិខែដល់រៀ�ើើឲ្យយ�ះ�ពាល់ដ់ល់់
�ានភា��ិ�ញ្ញញេត់ុ���ស់់�ួករៀគ្គ។

ថ្ងៃ�ៃរៀន��ំ�ចំង់រៀផំ្ទះើកមំំាងចិត់តដល់អ់នករាល់គ់្នាា រៀដើមុី��មុន�ឧ�ស់គ្គគ នងិ
�ញ្ហាា��រៀដើមុី�ឲ្យយ��េិត់កាន់ខែត់ប្រា�រៀស់ើ�រៀ�ើងជាងរៀន� រៀ�ើយស់ូមុ
ច�ូចាំថំា�គុ្គគល់ខែដល់មានអំណាច��ំំផុ្ទះត់កន�ងកា�ផ្លាសំ់�់ត����េតិ់��ស់់
រៀយើងគ្គឺ�ៃ�នរៀយើងផ្លាាល់់។

សេ��ម៉វប្បបធម៉៌សាជី�វកម៉មនៃ��រុបំ្បផុុសួគំំ�ិត និងកា�សិ់កសរៀ�ៀន
ស់បូ្រាត់អនកនងឹ�ករៀ�ើញស់កាានុ�ល់ដ៏អ�ា�យរៀ�កន�ង�ៃ�ន��ស់អ់នក
�រៀងើើនកប្រាមិុត់ស់មុតុ់ភា���ស់់អនករៀដើមុី�កាំយជាអនក�ំ�ញដ៏
�ខូែករៀ��ប្រា�យនេូ�ញ្ហាាខែដល់ទាំកទ់ងនងឹ�ៃ�នអនកផ្លាាល់ ់នងិអនក
ដថ្ងៃទ ��ូត់ដល់់កាំយជាអនកដឹក�ំប្រា�ក�រៀ�យភា�រៀជាគ្គ�័យ
រៀ�កន�ងប្រាកុមុ�ុុនស់ឹករៀស់ស់មុះ�៍ខែដល់ទទួល់បានរៀជាគ្គ�័យ និង
ជាគ្គំ�ូល់ូខែដល់អាច�ំមុនុស់សជារៀប្រាចើន ឲ្យយទទួល់បានរៀជាគ្គ�័យ
ដូចអនក រៀ��អនកនឹងបាន�ង្ហាាញ��ត់ថ្ងៃមុៃថ្ងៃនកា�រៀ�ើើជាមុនុស់ស
អ�ា�យរៀ�ើយវាគ្គជឺាល់ទធផ្ទះល់រៀ�កន�ង��េតិ់��ស់អ់នកប្រា�ក�រៀ�យ
ស់ុ�ភា�ល់ូ និងស់ុ�មុងគល់ មុាាងេិញរៀទៀត់រៀ�ើើឲ្យយ�ៃ�នអនកផ្លាាល់់
�ស់់រៀ� រៀដើមុី��រៀងើើត់�ិ��រៀលាកឱ្យយកាន់ខែត់ប្រាស់ស់់�ំប្រា�ងជាង
មុុន។

ភាពសេ�គំជី័យ �ិងកិតា�ុភាពរុប្បស់ួ សួឹកសេសួសួម៉៉រ៍ុ គ្គឺស់ុទធខែត់
�ណាាល់មុក��រៀចត់� ��ស់់ប្រាកុមុ�ុុននិងពាណ៍ិ�ជក�រៀជាគ្គ�័យ 
រៀ�ើើអា��េកមុមតាមុទិស់រៀ�ប្រាតឹ់មុប្រាតូ់េភា�រៀជាគ្គ�័យ និងកិត់ានភុា�
��ស់់ ប្រាកុមុ�ុុនស់ឹករៀស់ស់មុះ�៍ គ្គឺរៀកើត់រៀ�ើងរៀ�យកា�យកចិត់ត
ទកុ�ក�់�ស់ប់្រាកុមុ�ុនុផ្លាាល់ន់ងិអនក�ុ�កិចចស់កឹរៀស់ស់មុះ� ៍រៀដើ�រៀ�
តាមុផ្ទះៃ�េខែដល់ប្រាតឹ់មុប្រាតូ់េ ដូចរៀន�អើ�ទាំំងអស់់រៀន�គឺ្គជាឬស់ខែកេដ៏
ស់ំខាន់ខែដល់�ំឲ្យយប្រាកុមុ�ុុនរៀ�ះ�រៀ��កភា�រៀជាគ្គ�័យូអខែងើង
ស់ប្រាមា�់�ុ�កិចចមុួយរៀន� រៀយើងមានរៀមាទនភា�ចំរៀពា�អនក 
រៀ�ើយរៀ�ឿជាកថ់ាកា�រៀ�ើើដរំៀណ៍ើ��មួុគ្នាា�វាងប្រាកុមុ�ុនុស់កឹរៀស់ស់មុះ�៍
និងអនក គ្គឺកា�រៀបា��ំហានរៀដើ�រៀ�មុុ�រៀល់ើផ្ទះៃ�េរៀ�ះ�រៀ��កភា�
រៀជាគ្គ�័យកន�ង��េតិ់ និងរៀប្រាកាមុរៀគ្នាល់កា�ណ៍៍ថ្ងៃនកា��ស់រ់ៀ�រៀ�យ
ថាមុ�ល់ថ្ងៃនរៀស់ចកត�ប្រាស់ឡាញ់ កា�ស់ិការៀ�ៀនស់ូប្រាត់ ប្រា�ត់ិ�ត់តិ �ីក
ល់ូត់លាស់់ ខែចក�ំខែល់ក រៀ�ើយស់នាថានឹង�ំផុ្ទះស់គំ្គនិត់រៀដើមុ �ី
ផ្លាំស់់�ត����េិត់��ស់់អនក និងផ្ទះតល់់កា�ប្រា�ឹកា គ្នាំប្រាទរៀ�ញមួុយ��េិត់
��ស់់អនក។ ស់ូមុឲ្យយអនកកាំយជាមុនុស់សខែដល់ល់ូប្រា�រៀស់ើ�ជាងមុុន 
រៀដើមុី�ឈានរៀ�ើងចូល់កន�ង��េតិ់ដ�៏រំៀ�ញដចូអើ�ខែដល់អនកចងប់ាន។

សារុព�អ្ននក�គំប្ប់�គំង

DR. Sitthawee Kriatchawanun

Chairman of the Executive Board

CEO. Noppakrit Nithilertvijit

Chief Executive Officer

ក្រុ�ុមហ៊ុុុនសឹឹ�សេសឹសឹម៉រ៍៍ ប៊ីុ�អុីុ�ង (សេ�មប៊ីូឌាា)

GREETING 

ដោ�យដោ�ចកី្តី�ស្រ�លាញ់់ និិងភាពដោ�ឿជាក់្តីព�



C O N T E N T S
ទសឹសនាាវដ្តីី� : ច្បាាប់៊ីទ� 1 សឹក្រុ�ាប់៊ីខែ� ��ដីាា - សឹ�ហាា 2021
��ស់ប់្រាកុមុ�ុុនសឹ់ករៀស់ស់មុះ�៍ �ុ�អុ�ង (រៀ�មុ�ូឌា)
�រៀងើើត់រៀ�ើងមុករៀដើមុី��ំផ្ទះុស់គំ្គនិត់ខែដល់អាចផ្លាំស់់�ត����េិត់��ស់់អនកបាន

Product Result Review

Recognition

កក្តដា - សីហា 2021

Greeting

Cover Story : លោក អូយ តុងហេង
(Crown Diamond)

Q&A : 

សួរ និិងឆ្លើ�ើ�យសំនិួរទាក់ទងនិិង ជីីថ្រា�និហ្វវម

Health & Beauty : 

ជីំងឺនេរុក្ខជាតិ = រុក្ខជាតិដេល (ខវះខាត) សារធាតុបំប៉និ - មីកេូសារធាតុ

Congratulations to travelers : ENGLAND 

អបអរសាទរអ្នកធុរកិច្ចជាប់ដំណ�រកមេសានិ្ត

Transform Plus : Did you Know?

ទិនិ្នផលទទួលពីីការឆ្លើថ្រាប�ថ្រា�ស់ជីីថ្រា�និហ្វវម

More Guru : 

បច្ច័យនេភាពីជោគជី័យដេលលោកអ្នកតេូវផ្ដេតយក

Successmore Leadership Academy (SLA) :

ទសេសនិៈសំខានិ់ក្នុងការអភិវឌេឍនិ៍ខើួនិឯង
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04   GREETING    

ក្រុ�ុមហុុ៊ុនសឹឹ�សេសឹសឹម៉រ៍៍ បុ៊ី�អុុី�ង (សេ�មបូ៊ីឌាា) ចំ្បាកាាត់់ភូូមិអូុីរ៍គី�សេដ្តី ផូ្លូ�វ 2004 សឹង្កាាាត់់អូុីរ៍ខែប៊ី��អម �ណ្ឌឌខែសឹនសុឹ� រាាជធាាន�ភំំូសេ�ញ 120805
Successmore Being (Cambodia) Co., Ltd.
#103, #105, Phum Orkide St.2004, Ou Baek K'am, Sen Sok, Phnom Penh 120805
Call Center : 096 224 55 56 | 078 924 924
Email : support-kh@successmore.com, www.facebook.com/successmorecambodia
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ក្រុប៊ីកាាសឹត់ំខែណ្ឌង�ិត់ីិយសឹ
អុីំ�ធុុរ៍�ិច្បាចសឹ�ឹសេសឹសឹម៉រ៍៍

សឹក្រុ�ាប៊ី់ខែ� ��ីដាា - សឹ�ហាា 2021

LUY RANN

លំំដាាប់៊ីរ៍ង្កាាាន់�ិតិី់យសឹសេ�ា
ក្រុ�ុមហុុ៊ុនសឹឹ�សេសឹសឹម៉រ៍៍

MR.CHHEAT SOPHEAK MR.HEM TOLA NEXT IS YOU

NEXT IS YOU

អុីំ�ធុុរ៍�ិច្បាចតំ់ខែណ្ឌង Platinum

អុីំ�ធុុរ៍�ិច្បាចតំ់ខែណ្ឌង Gold

15.  Royal Diamond 14. Presidential Diamond 13. Imperial Diamond

12. Crown Diamond 10. Blue Diamond 9. Diamond11. Black Diamond
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SUON NAKPHAN SEUMINH

EN SINATOEK CHANTHA

MR. SAO VETMR. HENG VEASNA

4. Platinum

7. Sapphire

1. Bronze

5. Pearl8. Emerald

2. Silver3. Gold

6. Ruby

អុីំ�ធុរុ៍�ិច្បាចត់ំខែណ្ឌង Silver
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1172920 NGON CHANTHA

1181828 TOEM SRY

1191651 CHEM THA

1198917 SOEK SARIYA

1213475 TAING CHANTHOU

1214551 YUN CHIN

1216314 POR MONGHENG

1219331 SENG SITHEA

1220227 Soth Su

1230990 THY NAN

1241589 THUL SOPHORN

1242987 CHRUN LEANG

1243482 SOM NUON

1245174 CHOEUN NEM

1247573 MUN VON

1248249 YET SOCHEATA

1249895 KIM SREY MOM

1252046 IM PHEARUN

1255465 CHHONG CHHATT

1255798 LIENG KIMCHHENG

1261991 PHOEURK PHALLEAP

1262393 SUN YEN

1264079 CHORM SIRET

1264771 MIECH SARUN

1268640 SAN SOKHON

1269077 TRI SOKNY

1272862 UN SOPHAL

1275388 OUCH SOM ANG

1276276 NANG CHANY

0937241 OEM  ORN

អុីំ�ធុុរ៍�ិច្បាចត់ំខែណ្ឌង Bronze
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ដំំណំាំក៏៏ត្រូ�ូវការអាហារបំំប៉ំនបំន្ថែនែមមិនខុុសពីីមនុស្សយើ�ើងន្ថែដំរ!! ការឈឺថឺ្កាា ត់់

ផ្សេ�េងៗអាចផ្សេ�ើត់មានផ្សេ�ើងចផំ្សេ�ះមនុស្សេគ្រ�ប់់ផ្សេ�ទគ្រ�ប់់វ័យ័ ដែ�លប់ច័យ័នៃនការឈឺថឺ្កាា ត់់ទាំងំផ្សេ�ះ អាចប់ណ្ដាា លម�ពីើផ្សេមផ្សេ��
ដែ�លផ្សេគ្រ�ៀត់ពីើខាងផ្សេគ្រ��ងកាយចូលផ្សេ� ឬ�៏ផ្សេមផ្សេ��ដែ�លមានផ្សេ��ុុង�ងកាយផ្សេយើងគ្រ�ប់់។  ផ្សេ�ផ្សេពីលដែ�ល�ងកាយមាន
ស្សភាពីទនផ់្សេ�ោយ �ងំ�ឺច៏ាប់ផ់្សេ�ាើមផ្សេ�ើត់ផ្សេ�ើងដែ�រ ឬផ្សេ�យ�រអុ្ន��ះះអាចទទលួបាននូវ័�រធាតុ់អាហារដែ�លចាបំាច់មិនបាន
គ្រ�ប់់គ្រ�ន ់�វ៏ាប់ងាឲ្យយមាននូវ័�ងំ�ឺះះ�រធាតុ់អាហារបានដែ�រ។ គ្រប់ពីន័ធភាពី�ុចុំះផ្សេ�ោយ ប់ងាឲ្យយមានប់ញ្ហាា សុ្ស�ភាពីផ្សេ�េងៗ

ដំំណំាំនិងបំន្លប្ំង្ករ្ផ្ស្ងៗក៏៏ដូំចគ្នដ្្រ
គ្រប់សិ្សនផ្សេប់ើមនិបានទទួលនូវ័�រធាតុ់អាហារផ្សេអាយបានគ្រ�ប់់គ្រ�នផ់្សេទវា�៏មនិ
អាចលូត់លាស់្សធំធំាត់់បានលអដែ�រ។ ផ្សេធំះើឲ្យយ�ំណ្ដាមំនិមាមំនួ គ្រប់ឈឺមចំផ្សេ�ះ
ការឆ្លះងផ្សេ��បានផ្សេ�យងាយ។
អ្ននកឯកសេទសួខាងជំីងឺដំំណំាំ អាចផ្សេធំះើការស្សផ្សេងាត់ផ្សេ�ផ្សេលើ�ផំ្សេ�ើ រការលូត់លាស់្ស
នៃន�ណំ្ដាតំាមរយៈ ផ្សេ�ើម ដែ�ះ ផ្កាា  ស្សះ�� ផ្សេទាំះជា���់ើ ផ្សេគ្រ�ចទ��ផ្សេគ្រជាយ�ើ
ប់ុណុ្ដាា  គ្រប់សិ្សនផ្សេប់ើ�ណំ្ដារំប់ស្សផ់្សេលា�អ្ន�ុប់ងាា ញអាការៈណ្ដាមយួ�ុុងចផំ្សេណ្ដាម
ផ្សេនះ�ូចជា �ផំ្សេ�ស្សះ�� រញួស្សះ�� ផ្សេឆ្លះស្សះ�� ផ្សេលឿងស្សះ�� ធាះ �់�ិិប់ ធាះ �់ផ្កាា  ដែ�ះដែប់� 
�ុ�ភាពីមិនលអ ដែ�ះគ្រ�និ �ំពីើ��ំពី� មនិធំ ំមនិដែវ័ង មនិធំងន ់មនិដែ�អម មនិ
ផ្សេគ្រចើនមិនបានផ្សេ�តាមរ�ូវ័កាលមាននយ័ថ្កា

ដំំណំាំរបំស់លោក៏អ្នក៏កំ៏ពុីងត្...
     “ខុ្វះខា�នូវសារធា�ុរ្៉ និងសារធា�ុចំាបាច់ហើ�”
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ដឹឹងឬអត់់! ថារុុក្ខខជាតិិក្ខ៏ត្រូតូិវការុ "អាហារុបំំបំ៉នដែ�រុ" វាមិិនខុុសពីមីិនុស្សយើ�ើងយើ�

យើត្រូ�ះថាយើបំើវា ខុះះខាតិ់នូវសារុធាតុិចាំំបាច់់ និងសារុធាតិុអាហារុបំំបំ៉នបំដែនែមិ.......
         នឹងយើ�ះើឲ្្យត្រូបំព័ីនធភាពីសាំុរុបំស់រុុក្ខខជាតិិយើខុ្��ច់ុះ ឬ អាច់យើ�ះើឲ្្យរុុក្ខខជាតិិអាច់សាា្បំ់បាន

តើអ្វទីៅ ! គឺជាសារធា�ុចំាបាច់សម្្ប់ំដំំណំាំ?
ភាគំសេ�ច្ច��សេ�កអ្ននកអាច្ច�ឹកដំល់់ជី���ប់្ប ជាការពីតិ់ណ្ដាស់្ស �ើគ្រ�ប់់មានត់�ួទើផ្សេ��ុុងការប់ផំ្សេពីញនូវ័�រធាតុ់អាហារ  �ួយ
ឲ្យយមានការផ្កាះ ស់្សប់ាូរខាងដែ��ុ�ើមើ�ុុង�ើ ផ្សេ�ើមីើដែ�ប់បុំ់ន នងិ�នំយួ�លក់ារធំំធាត់់ដែមន ប់ុុដែនិទនុិ�លដែ�លទទលួបានផ្សេពីញផ្សេលញ 
និងការលូត់លាស្ស់នៃន�ល�ំណ្ដាបំានលអឬ�៏យុ៉ាងណ្ដាផ្សេ�ះ វាអាគ្រស័្សយផ្សេលើ�រធាតុ់អាហារស្សំខាន់ដែ�លមានល�ខ�ៈចាបំាច់
យុ៉ាងខាះ ងំផ្សេ��ុុង" �ផំ្សេ�ើ រការនៃនការប់ផ្សេងាើត់អាហារស្សគ្រមាប់់�ំណ្ដា ំ" ផ្សេ�ះ�ជឺា "�រធាតុ់អាហារប់�ា ប់់ទើពីើរ ឬ�រធាតុ់អាហារ
ប់បុំ់នប់ដែនែម" រប់ស់្ស�ណំ្ដាឬំ�ើ�ើមើធំមមជាត់គិ្រប់ផ្សេ�ទទ�� ផ្សេ�ម ះថ្កាគ្រថ្កានហ្វះម ផ្កាះ ស់្ស(Transform Plus) របូ់មនិទើ 1 នងិរូប់មនិទើ 2 
ផ្សេ��ុុងពីពួី��លិត់�ល growing more រប់ស្ស ់Successmore ផ្សេនះឯង។

តាមធំមមតា�ំណ្ដាំន�ងផ្សេធំះើការបឺ់ត់គ្រសូ្សប់នូវ័�រធាតុ់អាហារតាមរយៈឫស្សផ្សេ�យផ្សេគ្រប់ើរយៈផ្សេពីលយូរ�ប់់ដែ�  ផ្សេធំះើឲ្យយ�ំផ្សេ�ើ រការនៃន
ការលូត់លាស់្សរប់ស្ស�់ណំ្ដាមំានភាពីយតឺ់យុ៉ាវ័នងិមានរយៈផ្សេពីលយូរ។ ប់ុុដែនិ�រធាតុ់អាហារប់�ា ប់់ទើ 2 ឬ�រធាតុ់អាហារប់បុំ់ន
ប់ដែនែមរប់ស់្ស�ណំ្ដា ំបានប់ាូរទមាះ ប់ប់់ាូរល�ខ��ឌ ��ំត់់នៃន�ំណ្ដា�់ការប់តឺ់គ្រស្សបូ់យ��រធាតុ់អាហារខាងផ្សេលើផ្សេនះ ផ្សេ�យចូលផ្សេ�
ប់ផំ្សេពីញប់ដែនែមនូវ័�រធាតុ់អាហារ នងិ�រធាតុ់ដែរ�ុស៏្សខំាន់ឱ្យយ�ល់�ំណ្ដាចំផំ្សេ�លផ្សេ�ដែត់មិង។ ផ្សេធំះើឱ្យយ�ល�ណំ្ដាលូំត់លាស់្សធំធំាត់់លអ 
�ាល់ទនុិ�ល�ពស់្ស រហ័្វស្សទាំនច់តិ់ ិកាត់់ប់នែយទុនចំណ្ដាយរប់ស់្ស�ស្ស�ិរផ្សេ�ផ្សេលើការផ្សេគ្រប់ើគ្របាស្ស�់ើគ្រ�ប់ ់ដែ�លមានការបាត់់ប់ង�់ល់ផ្សេ�
ជាង��់�ណ្ដាា លផ្សេពីលដែ�លបានផ្សេគ្រប់ើគ្របាស្សផ់្សេ�ផ្សេលើ�ើ។     ជាពីផិ្សេស្សស្ស�រធាតុ់នើគ្រត់ដូែស្សន ន�ង�រធាតុ់ប់ុូតាស្សយូមរប់ស្ស�ូ់ស្សះរ័ �ណំ្ដាំ
អាចប់តឺ់គ្រសូ្សប់យ�គ្រប់ផ្សេយ៉ា�ន៍បានគ្រត់�មដែត់ 10 % នៃនប់រមិា�ដែ�លបានផ្សេគ្រប់ើគ្របាស់្សប់ុុផ្សេណ្ដាា ះ។ ផ្សេ�យ�ូស្សះរ័ ដែ�លផ្សេ�ស្សលទ់ាំងំអ្នស្ស់ 
ន�ងផ្សេធំះើគ្រប់តិ់�មមជាមយួ�ើ កាះ យផ្សេ�ជា�រធាតុ់ដែ�ល��ពិីបា�រលាយ�ុុងទ��ដែ�ល�ំណ្ដាមំនិអាចបឺ់ត់គ្រស្សបូ់បាន។

�ុុង��ៈផ្សេពីលដែ�ល Transform plus របូ់មនិទើ 1 នងិរូប់មនិទើ 2 មាន�រធាតុ់ប់ុូលើដែមរ័ធំមមជាត់ ិ�យួទប់់�ា ត់់�លអ្នវ័�ិជមាន 
នងិ�ាល់នូវ័�រធាតុ់អាហារជាប់និប់�ា ប់់ឲ្យយ�ល់�ល�ំណ្ដា ំផ្សេ�យការបាញ់ផ្សេគ្រ�ចគ្រស្សពីគ្រជាប់ផ្សេ�ដែ��ុខាងផ្សេគ្រកាយនៃនស្សះ��រហូ្វត់
ផ្សេ��ល់មាត់់រប់ស់្សស្សះ���ំណ្ដាផំ្សេ�យផ្កាា ល់។ ផ្សេធំះើឱ្យយ�ំណ្ដាអំាចបឺ់ត់គ្រស្សូប់យ��រធាតុ់អាហារបានផ្សេ��ុុងរយៈផ្សេពីល 24 ផ្សេមុាង 
ជាការកាត់់ប់នែយផ្សេពីលផ្សេវ័លាផ្សេ��ុុងការចគ្រមាញ់យ�នូវ័�រធាតុ់អាហាររប់ស់្ស�ំណ្ដា ំ ដែ�លអាចផ្សេធំះើឲ្យយ�សិ្ស�រទទួលបាន�ល
យុ៉ាងឆាប់់រហ័្វស្ស មានទនិ�ុលលអ ប់ងះលិទុនបានផ្សេលឿន ស្សនេសំំ្សនៃចផ្សេ�ើមទុនពីើការផ្សេគ្រប់ើគ្របាស្ស�់ើ នងិ�រធាតុ់�ើមើផ្សេ�េងៗ�ុុងការ
ស្សមាះ ប់់ស្សត់ះលអិត់ផ្សេទៀត់�ង។ផ្សេគ្រ�ះ�ុុងផ្សេពីលដែ�ល�ំណ្ដាមំាមំួននិងធំំធាត់់លអផ្សេហ្វើយ�ំណ្ដា ំ និងមានស្សមត់ែភាពីធំមមជាតិ់�ុុងការ
ការ�រផ្សេ�យ�ះួនឯងពីើការប់ផំ្កាះ ញផ្សេ�េងៗ ។

ហ្�ុន្ះហើ�ការប្ើប្្ស់នូវសារធា�ុអាហារដើម្បីឱ្យដំំណំាំអាចបឺំ�សូ្បំ�ក៏ទៅ
ប្ើប្្ស់អោ�បានច្ើនបំំផុ�និងបា�់បំង់�ិច�ួចបំំផុ�នោះ គឺជារឿងដ្លសំខាន់!
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តើ Transform plus រូុបំមិន្ត�ី1 និង�ី2
គឺចំាំបាច់់តូ្វត្ប្ើប្្ស់ជាមួិ�គ្នដ្្រុឬទ្?

តើសារុធាតុិអាហារុបំំប៉ំនបំនែម្ិមានភាពីសំខាន់
និងចំាំបាច់់យ្៉ងណាខុ្លះចំ់ពោះផល�ំណំា?

តើ Transform Plus មានអា�ុកាល
ប្ើប្្ស់ និងវិ�ីថ្រុក្្ខ��ុក្ខដាក់្ខយ្៉ង�ូច់ម្ដច្់?

តើផលិតិផល Transform Plus
មានលក្ខខណៈខុុសប្លក្្ខពីីជីគ្្ប់ំដ្លប្ើ
នៅលើ�ីយ្៉ង�ូច់ម្ដច្់ ?

• ឆ្លើដ�មេបីីថ្រាបសិទិិភាពីលអបំផុតគួរឆ្លើថ្រាប�ថ្រា�ស់រួមគ្នាាេ ឆ្លើដាយ
សារតែតផលិតផល Transform plus រូបមនិ្តទី 1 អាច
ជីួយបតែនិែមឆ្លើល�ភាពីរឹងមាំំឲ្េយដល់ដំណាំំ ជីួយឲ្េយដំណាំំ
ទទួល�និនិូវសារធាតុអាហារយ៉ាាេងឆ្លើពីញឆ្លើលញឆ្លើ�ក្នុង
រយៈឆ្លើពីលនៃនិការលូតលាស់។ រីឯ Transform Plus 
រូបមនិ្តទី 2 និឹងចូលឆ្លើ�បតែនិែមនិូវសារធាតុតែរែក្នុងអាហារ
របស់ដំណាំំ តែដលកំពីុងថ្រាតូវការឲ្េយ�និថ្រាគប់ថ្រាគ្នានិ់ ក្នុង
អំឡុុងឆ្លើពីលនៃនិការឆ្លើចញតែផើ ឆ្លើចញផ្កាាេ។ ឆ្លើហ្វតុឆ្លើនិះការឆ្លើធវ�
ការរមួគ្នាាេរវាងរបូមនិ្តទាងំពីរីឆ្លើនិះនិងឹជីយួឆ្លើធវ�ឱ្េយមាំនិថ្រាបសទិិ
ភាពីកានិ់តែតខពស់ចំឆ្លើ�ះផលដំណាំំ។ 

• ផលិតផលTransform Plus មាំនិអាយុកាលឆ្លើថ្រាប�
ថ្រា�សរ់យៈឆ្លើពីលពីរីឆ្នាំាេកំ្នងុករណីមីនិិទានិឆ់្លើប�កគថ្រាមបដប។ 
ឆ្លើ�ឆ្លើពីលនាំយំកផលតិផល Transform Plus លាយជា
មួយទឹក គួរឆ្លើថ្រាប�ឱ្េយអស់ឆ្លើ�ក្នុងរយៈឆ្លើពីល 15 នៃ�ៃ ឆ្លើហ្វ�យ
គរួទកុដាកផ់លតិផល Transform Plus ឱ្េយផតុពីកីឆំ្លើ�
នៃ�ៃ និិងថ្រាតូវថ្រាកឡុុកដបមុនិឆ្លើថ្រាប�ថ្រា�ស់ជានិិច្ច។ 

• ផលិតផល Transform Plus គឺជាការអភិវឌេឍនិ៍
ឆ្លើល�តែផ្នកផដល់និូវសារធាតុអាហារតាមរយៈសើឹក តែដល
ដំណាំំអាចបឺតថ្រាសូបយកសារធាតុអាហារឆ្លើ�ឆ្លើថ្រាប�ថ្រា�ស់
�និភាាេមៗឆ្លើធវ�ឱ្េយដំណាំំទទួល�និនិូវថ្រាបសិទិិភាពីខពស់ពីី 
Transform Plus �និយ៉ាាេងឆ្នាំប់រហ្វ័សជាងជីីថ្រាគ្នាប់
តែដលឆ្លើថ្រាប�ថ្រា�ស់ឆ្លើ�ឆ្លើល�ដី។ 

• ឆ្លើថ្រា�ពីីដំណាំំតែដលថ្រាតូវការនិូវសារធាតុអាហារជាឆ្លើគ្នាល
រមួមាំនិ និថី្រាតតូែសនិ ផសូវរ័ និងិប៉តូាសេយមូឆ្លើហ្វ�យឆ្លើនាំះ ដណំាំកំ៏
ថ្រាតូវការនិូវសារធាតុអាហារបតែនិែមមិនិចាញ់អាហារឆ្លើគ្នាល
ប៉នុាំាេនិតែដរ។ ប៉តុែនិ្តវាថ្រាតវូការក្នងុបរមិាំណីតចិជាងសារធាតុ
អាហារឆ្លើគ្នាល ថ្រាបសិនិឆ្លើប�ផលដំណាំំទទួល�និនិូវសារ
ធាតុអាហារមិនិថ្រាគប់ថ្រាគ្នានិ់ឆ្លើទ វានិឹងបង្ហាាេញឱ្េយឆ្លើ��ញពីី
អាការ:ខវះនិូវសារធាតុអាហារចាំ�ច់ឆ្លើផេសងៗដូចជា ដំឆ្លើ�
សើឹក រួញសើឹក ឆ្លើ�ះសើឹក ឆ្លើលឿងសើឹក ធាាេក់ក្តិប ធាាេក់ផ្កាាេ 
តែផើតែបកជាឆ្លើដ�ម។ ឆ្លើនាំះមាំនិនិ័យ�ដំណាំំកំពីុងខវះខាត
និូវសារធាតុអាហារបតែនិែមឆ្លើហ្វ�យ ឆ្លើហ្វតុឆ្លើនិះឆ្លើហ្វ�យ�និ
ជាសារធាតុអាហារបតែនិែម មាំនិភាពីសំខានិ់យ៉ាាេងខាាេំង
ចំឆ្លើ�ះផលដំណាំំ។ 
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សារុធាតុិអាហារុបំំប៉ំនបំនែម្ិមានភាពីសំខាន់�ល់ការុលូតិលាស់�ំធាត់ិ
និងបំង្ករ្ុកំុ្ខឱ្យផល�ំណំាមានជំងឺ�ូច់តិទៅន្ះ 

ជំងឺរបំស់ដំំណំាំដ្លខុ្វះនូវ
សារធា�ុអាហារបំនែម្ 
ប៊ីញ្ហាាាដ្តីធំ៏ុរ៍ប៊ីសឹ�់សឹ�ិរ៍ សម្រា�ប់់ដំំណំាំយុទុ្ធធសាស្ត្រសរសំខាន់់ៗ  ក្រៅម្រា�ពីកី្រៅម្រាប់ើក្រៅដំើមទ្ធនុ់ជាមួយុនឹ់ងការទិ្ធញពូីជ ការក្រៅរៀប់ចំំដីំ ន់ងិចំំណាំយុ
ក្រៅ�ើថ្លៃ�ៃជីដែដំ��ន់តថ្លៃមៃថ្លៃ�ៃក្រៅ�ើយុ ប់ញ្ហាាដំ៏ធំំមួយុក្រៅ�េ�ងក្រៅទ្ធៀតដែដំ�ពិីបាកកុ�ងការម្រា�ប់់ម្រា�ង ន់ិង�ន់ហាន់ិភ័័យុខ្ពពស់ចំំក្រៅ�ះកសិករក្រៅ�ះ�ឺ 
ផុល់ដំំណាំំដែដំល់មា�សួុខភាពសេខោយ�ប្បឈម៉�ិង�រុសេក�តជីំងឺ រុហូូត�ាយសេ��ជីំងឺរុុកខ�តិ�សេ�ច្ច���ប្បសេ�ទ។   

មូ�ក្រៅ�តុធំំៗដែដំ�ក្រៅធំើើឲ្េយ��ដំំណំាំ�ន់សុខ្ពភាពីក្រៅខ្ពេ�យុម្រាប់ឈមន់ឹងការក្រៅកើតជំងឺ �ឺដំំណំាំ�ន់ការខ្ពើះខាតន់ូវសារធាតុអាហារដែដំ�ចាំំ
បាចំ់ ចំំក្រៅ�ះការ�ូតលាស់ធំំធាត់។ ក្រៅធំើើឱ្េយឫសន់ិងក្រៅដំើម ម្រាពីមទាំំងសៃឹកគ្មាាន់ភាពីរឹង�ំ ក្រៅធំើើឲ្េយដំំណាំទំ្ធន់់ម្រាជាយុ បាត់ប់ង់ន់ូវម្រាប់ពី័ន់ធភាពីសំំា 
ប់ងកឱ្េយក្រៅកើតន់វូជំងឺក្រៅ�េ�ងៗ។ គ្មាាន់�ទ្ធធភាពី�ដ�់ទិ្ធនុ់��បាន់�អ ឬកដ៏ំណំំាំងាប់់ក្រៅ�ដែតមដង ក្រៅធំើើឲ្េយកសកិរទ្ធទួ្ធ�បាន់ទិ្ធនុ់��ទាំប់ ឬទ្ធនុិ់��
�ន់�ុណភាពីមិន់�អ ក្រៅធំើើឲ្េយកសិករខាតប់ង់អស់ក្រៅដំើមអស់ចំុង ធាាក់ខ្ពៃ�ន់ម្រាកមិន់អាចំក្រៅម្រាកាកឈរប់ន់របាន់តក្រៅ�ក្រៅទ្ធៀត  ។

ប្បច្ចចយ័ដែដំល់ដំំណំាំ�តូវ�រុសេដំ�ម៉ប�សេ�ប្ប��បាស់ួកន�ង�រុលូ់ត
�ស់ួធំធាត់ �ន់ដូំចំជា ទឹ្ធក ធាតុអាកាស និ់ងកក្រៅ�ៅថ្លៃ�ៃ។ ក្រៅ�
�ន់សារធាតុអាហារចំាំបាច់ំចំំក្រៅ�ះ��ដំំណំាំចំំនួ់ន់ 16 មុខ្ព
ក្រៅ�េ�ងក្រៅទ្ធៀត ៣មុខ្ពកុ�ងចំំក្រៅណាំមក្រៅ�ះ បាន់មកពីីប់រិយាកាស
�ន់ដូំចំជា  អុុកសីុដែសន់ កាបូ់ន់ឌីីអុកសីុត និ់ងអីុម្រាដូំដែសន់ 
៣មុខ្ពកុ�ងចំំក្រៅណាំមអាហារក្រៅគ្មា��ន់ដូំចំជា នី់ម្រាតូដែសន់(N) 
�ូសើរ័(P) និ់ងបូូ់តាសេយូម(K) ។ 10 មុខ្ពក្រៅ�េ�ងក្រៅទ្ធៀតសម្រា�ប់់
សារធាតុអាហារបំ់បូ់ន់ប់ដែន់ែមរួម�ន់ កា�់សេយូម �ាក្រៅញូសេយូម 
សាាន់់ធ័ំរ និ់ង 8 មុខ្ពថ្លៃន់ធាតុអាហារប់ដែន់ែម�ន់ដូំចំជា ដែដំក 
ស័ងកសី ប់ររុុន់ ទ្ធង់ដែដំង មូង់កាក្រៅណស មូូ�ីក្រៅប់ដិំន់ កៃររីន់ និ់ង
នី់ដែក� សុទ្ធធដែត�ន់ភាពីសំខាន់់ដំ�់ការ�ូតលាស់រប់ស់
ដំំណំាំម្រា�ប់់ម្រាប់ក្រៅភ័ទ្ធ និ់ង�ដ�់ភាពី�ំមួន់ធំំធាត់ចំំក្រៅ�ះ��
ដំំណំាំ�ងដែដំរ៕ បុូ់ដែន់រកសិករមួយុដែ�ុកធំំដែតងដែតខ្ពើះការយុ�់ដឹំងនិ់ងពំុីបាន់សាា�់ពីីសារធាតុអាហារប់ដែន់ែមឲ្េយបាន់ម្រា�ប់់ម្រាគ្មាន់់ ក្រៅធំើើឲ្េយ
ពួីកគ្មាត់មិន់បាន់ក្រៅម្រាប់ើម្រាបាស់នូ់វសារធាតុអាហារបំ់បូ់ន់ប់ដែន់ែមក្រៅន់ះ ជាក្រៅ�តុក្រៅធំើើឲ្េយបូ់ះ��់ដំ�់ការ�ូតលាស់ធំំធាត់រប់ស់��ដំំណំាំ ក្រៅធំើើ
ឱ្េយដំំណំាំទ្ធន់់ម្រាជាយុមិន់អាចំម្រាប់យុុទ្ធធតតំាងជាមួយុនឹ់ងប់រិសាាន់ក្រៅ�ជំុវិញបាន់ ទី្ធបំ់�ុត��ដំំណំាំ�ន់ជំងឺ មិន់អាចំ�ន់�ទ្ធធភាពី�រ�់
ទិ្ធនុ់��បាន់គ្មាប់់ម្រាប់ក្រៅសើរ។

សារុធាតុ�ល់់សួូ�ម៉ �ន់តួ�ទ្ធី�ំ�ំន់ូវសារធាតុអាហារក្រៅ�េ�ងៗក្រៅ�កាន់�់�ដំំណាំំ 
ក្រៅធំើើឱ្េយក្រៅកាសិកាដំណំំាំ�ន់ការ�េ�រភាាប់គ់្មាាជាសាចំដ់ែតមួយុបាន់យាាងរងឹ� ំក្រៅធំើើឱ្េយដំំណំាំ
�ន់ក�ាងំកុ�ងការម្រាសូប់យុកន់វូសារធាត ុន់មី្រាតូដែសន់ �សូើរ័ ន់ងិកា�ស់េយមូបាន់យាាង�អ។ 
ជួយុឲ្េយក្រៅដំើមន់ងិឫស�ន់ជំ�ររងឹ� ំប់ក្រៅងកើតបាន់ន់វូម្រាប់ពីន័់ធភាពីសាំ ំអាចំម្រាទំាំម្រាទ្ធទ្ធប់់ទ្ធ�់
ចំកំ្រៅ�ះការវាយុ�ុក ពីីជំងឺន់ិងសតើ�អិតក្រៅ�េ�ងៗបាន់យាាង�ន់ម្រាប់សិទ្ធធភាពីក្រៅទ្ធៀត�ង។ 
ម្រាប់សិន់ក្រៅប់ើខ្ពើះនូ់វសារធាតុកា�់សេយូមក្រៅន់ះក្រៅ�ើយុ វានឹ់ងក្រៅធំើើឲ្េយក្រៅយុើងក្រៅមើ�ក្រៅ�ើញម្រាតួយុ
ដំំណំាំដែដំ�ក្រៅទ្ធើប់លាស់�ីី�ន់�កខណ:ជាពីណ៌ក្រៅ�ឿងជាំ  ក្រៅសាាកម្រាសក្រៅ�ន់ ក្រៅ�ជំុវិញ
សៃឹក និ់ងរួញជា�កខណៈរ�កៗ ក្រៅ�ើយុផ្កាាងាយុន់ឹងរុះក្រៅ�យុក្រៅទ្ធៀត�ង ។
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សេហូតុសេ�ះសេហូ�យសេទ�ប្បសារុធាតុអាហារុបំ្បប៉្ប�ប្បដែ�ែម៉មា�ភាព
សំួខា�់ �ិងចំាំបាច់្ចយ៉ាាងខាាងំចំ្ចសេ�ះដំំណំាំ�គំប់្ប�ប្បសេ�ទ ដំំណំាំ�ួរ
ទ្ធទួ្ធ�បាន់នូ់វសារធាតុអាហារបំ់បូ់ន់ប់ដែន់ែមឲ្េយបាន់ម្រា�ប់់ម្រាគ្មាន់់។ ក្រៅ�ើកដែ�ង
ដែតបាន់ទ្ធទួ្ធ�ការក្រៅម្រាប់ើម្រាបាស់ នូ់វសារធាតុអាហារក្រៅគ្មា�ដូំចំជា ជី NPK 
បុូ់ក្រៅណាំះ�ះ។  ក្រៅ�ក្រៅពី�ដំំណំាំទ្ធទួ្ធ�បាន់សារធាតុអាហារបំ់បូ់ន់ម្រា�ប់់ម្រាគ្មាន់់
ក្រៅ�ើយុវានឹ់ងជួយុឱ្េយដំំណំាំ�ន់ការ�ូតលាស់ធំំធាត់�អ �ន់ម្រាប់ព័ីន់ធភាពី
សំំា�អ អាចំប់ក្រៅងកើន់នូ់វទិ្ធនុ់��ខ្ពពស់ម្រាប់កប់ក្រៅ�យុ�ន់ម្រាប់សិទ្ធធភាពី។ កសិករ
ទ្ធទួ្ធ�បាន់ទិ្ធនុ់��ដែដំ��ន់�ុណភាពីនិ់ងប់រិ�ណកាន់់ដែតក្រៅម្រាចំើន់នឹ់ងជួយុ
ឱ្េយម្រាប់ជាកសិករ�ន់ជីវភាពីកាន់់ដែត�អម្រាប់ក្រៅសើរក្រៅ�ើង�ងដែដំរ ។

សារុធាតដុែដំក  ជាសារធាតអុាហារដែដំ�ចំាំបាច់ំចំកំ្រៅ�ះការបំ់បូ់ន់
ន់ិងការប់ក្រៅងកើតកៃរុូ�ើី� �ន់�ុណសមេបតរិកុ�ងការជួយុជំរុញដំ�់
ការដំកដំក្រៅងើើម ការ�ូតលាស់ ន់ិងកាត់ប់ន់ែយុនូ់វសារធាតុពីុ�
ចំំក្រៅ�ះ��ដំំណំាំ។ ម្រាប់សនិ់ក្រៅប់ើខ្ពើះនូ់វសារធាតដុែដំកក្រៅន់ះ សៃកឹដំំណំាំ
ន់ងឹ�ន់�កខណៈជាពីណថ៌្លៃប់តងលាយុក្រៅ�ឿង ក្រៅប់ើខ្ពើះកុ�ងកម្រាមិតខាាងំ 
ម្រាតួយុដំំណំាំន់ឹង�ន់សភាពីក្រៅ�ជាពីណ៌ស ងាយុ�ច់ំម្រាជុះ ក្រៅដំើម
ដំំណាំំ�ន់�កខណៈ�វតូចំក្រៅ�ើយុម្រាកិន់ �រ�់ទ្ធិន់ុ��តិចំ។

សារុធាតុកលរុរុី�  �ន់ភាពីសំខាន់់ចំំក្រៅ�ះការម្រាសូប់យុកពីន់ៃកឺក្រៅ�ៅ ក្រៅដំើមេបី
ម្រាទ្ធម្រាទ្ធង់ដំ�់ការ�ូតលាស់។ ម្រាប់សិន់ក្រៅប់ើខ្ពើះសារធាតុ កៃររីន់នឹ់ងក្រៅធំើើឲ្េយសៃកឹ
ដំំណំាំម្រាសក្រៅ�ន់សើិត ជំុវិញសៃឹក�ន់�កខណៈជាពីណ៌ក្រៅ�ឿងជំា កដែន់ៃង
ខ្ពៃះក្រៅម្រា�ៀមងាប់់ ចំំដែណកម្រាតួយុ�ីី នឹ់ង�ន់�កខណៈជាពីណ៌សក្រៅសៃកកុ�ង
ខ្ពណៈដែដំ�សៃកឹចាំស់ខ្ពៃះ�ន់ពីណ៌ថ្លៃប់តងម្រាសស់ គ្មាាន់ការ�ូតលាស់ធំំធាត់
និ់ងទ្ធទួ្ធ�បាន់ទិ្ធនុ់��តិចំ ។

សារុធាតុ��ដែកល់  �ន់តួ�ទី្ធជួយុសម្រាមប់សម្រាមួ�នី់ម្រាតូដែសន់ឲ្េយសែតិ ក្រៅ�
កុ�ងកម្រាមិតមួយុដែដំ�ដំំណំាំអាចំយុកក្រៅ�ក្រៅម្រាប់ើម្រាបាស់បាន់ងាយុម្រាសួ�នឹ់ង
�ន់ភាពីចំាំបាច់ំដំ�់ដំំក្រៅណើរការបឺ់តម្រាសូប់យុកសារធាតុដែដំករួមទំាំងជួយុ
ដំ�់ដំំក្រៅណើរការលាសរប់ស់ម្រាតួយុដំំណំាំ�ងដែដំរ។ ម្រាប់សិន់ក្រៅប់ើដំំណំាំទ្ធទួ្ធ�
សារធាតុក្រៅន់ះពំុីម្រា�ប់់ម្រាគ្មាន់់នឹ់ងក្រៅធំើើឲ្េយទិ្ធនុ់��ធាាក់ចុំះមិន់បាន់ក្រៅម្រាចំើន់ ។

សារុធាតទុងដ់ែដំង  ជាធាតុមយួុដែដំ��ន់តួ�ទ្ធជំីរញុដំ�ដំ់ំក្រៅណើរ
ការក្រៅ�េ�ងៗរប់ស់ដំំណំាំឲ្េយ�ន់�កខណៈតាមធំមីតា ដំូចំជា
ការដំកដំក្រៅងើើម ការប់ដែន់ែមកៃរុូ�ើី� ដំំក្រៅណើរការរប់ស់អង់សីុម
( Angsaim ) ដែដំ�ជាម្រាប់ក្រៅយាជន៍់សម្រា�ប់់ការចំមអិន់អាហារ។ 
ជំន់ួយុដំ�់ការក្រៅចំញដែ�ៃក្រៅចំញផ្កាារប់ស់ដំំណំាំ។ ម្រាប់សិន់ក្រៅប់ើខ្ពើះ
សារធាតុទ្ធង់ដែដំង ន់ឹងក្រៅធំើើឲ្េយដំំណំាំ�ន់�កខណៈជាពីណ៌ក្រៅ�ឿង 
រញួក្រៅកាង ��់សៃកឹខ្ពៃ ីម្រាសវូមិន់ក្រៅចំញ�ួ ក្រៅដំើមក្រៅតឿ ក្រៅដំើមម្រាកនិ់ ដែប់កដែមក
ធាងកាន់់ដែតតិចំ �ូតលាស់យុឺត ទ្ធិន់ុ��ទាំប់ ។

សារុធាតុមាាសេ�សួូ�ម៉  �ឺជាធាតុមួយុដ៏ំសំខាន់កុ់�ងការប់ក្រៅងកើត កៃ
រុូ�ើី� ជួយុក្រៅធំើើក្រៅអាយុដំំណំាំ�ន់ពីណ៌ថ្លៃប់តងទាំំងក្រៅដំើមក្រៅ�ើយុនិ់ង
សៃឹក។  ក្រៅធំើើឱ្េយដំំណំាំចំម្រា�ញ់យុកសារធាតុអាហារបាន់�អ ជួយុ
ក្រៅអាយុដំំណាំំអាចំម្រាទាំំម្រាទ្ធចំំក្រៅ�ះសាាន់ភាពីធាតុអាកាសមិន់�អ ន់ិង
អាចំម្រាទាំំម្រាទ្ធចំំក្រៅ�ះជមៃឺក្រៅ�េ�ងៗបាន់ក្រៅទ្ធៀត�ង។  ចំកំ្រៅ�ះដំំណាំំដែដំ�
ម្រាតូវការការ��ិតឲ្េយ�ន់រសជាតិដែ�អមដំូចំជា អំក្រៅ� ក្រៅ�ត ដំំ�ូង
បា�ំង ធំុក្រៅរន់ ។�។ វាម្រាតូវការន់ូវសារធាតុ�ាក្រៅញូសេយូមក្រៅម្រាចំើន់ជាង
ដំំណាំំក្រៅ�េ�ងៗ។ ម្រាប់សិន់ក្រៅប់ើខ្ពើះនូ់វសារធាតុ�ាក្រៅញូសេយូម ដំំណាំំន់ិង
�ន់�កខណៈជាពីណស៍ករក្រៅ�ជំុវញិសៃកឹ ចំងុសៃកឹសៃ�តក្រៅសាាកក្រៅ�ជា
ពីណ៍សករ ក្រៅដំើមដំំណំាំ�ន់�កខណៈ�វតចូំ ងាយុនឹ់ងដំ�ួបាក់ �ដ�់
��យុឺតយាាវ គ្មាាន់�ុណភាពី រសជាតិមិន់�អមិន់ដែ�អមជាក្រៅដំើម។ 

សារុធាតុប៉ូ្បរុុុ� ជួយុឲ្េយឫសដំំណំាំប់ឺតម្រាសូប់យុកសារធាតុកា�់
សេយមូក្រៅ�ើយុន់ងិន់មី្រាតូដែសន់ ក្រៅ�ក្រៅម្រាប់ើរមួគ្មាាយាាង�ន់ម្រាប់សទិ្ធធភាពីជយួុ
ក្រៅអាយុដំំណាំំ�ូតលាស់ធំំធាត់ ដែប់កម្រាតួយុ ជួយុប់ក្រៅងកើន់ការក្រៅចំញផ្កាា 
ជួយុឱ្េយ�ន់ផ្កាាក្រៅម្រាចំើន់ ប់ក្រៅងកើន់ទាំំង�ុណភាពី រសជាតិ ទ្ធំ�ំ ទ្ធមៃន់់
រប់ស់��ដំំណាំំបាន់�អ។  ម្រាប់សិន់ក្រៅប់ើដំំណាំំខ្ពើះសារធាតុប់ូរុុន់ក្រៅដំើម
នឹ់ងម្រាកិន់តូចំ ម្រាតួយុ�ន់�កខណៈទ្ធន់ក់្រៅ�ើយុក្រៅសដើងខាាងំ ការដែប់កដែម�
និ់ងការក្រៅចំញដែ�ៃមិន់បាន់�អ ដែ�ៃតូចំ គ្មាាន់ទ្ធមៃន់់ គ្មាាន់រសជាតិ។

សារុធាតមូ៉ុ៉ល់�សេប្បដិំ�  ជួយុជំរុញក្រៅអាយុដំំណំាំ�ន់ពីណ៌ក្រៅខ្ពៀវម្រាសស់ ជួយុ
ប់ក្រៅងកើន់កៃរូុ�ើ�ី ជម្រាមុញការ�ូតលាស់រប់ស់ដំំណំាំ ក្រៅធំើើឲ្េយដែ�ៃចាំស់ និ់ងទំុ្ធបាន់
ក្រៅ�ឿន់។ ម្រាប់សិន់ក្រៅប់ើខ្ពើះសារធាតុមូូ�ីក្រៅប់ដិំន់ សៃកឹដំំណំាំនិ់ង�ន់�កខណៈ
រួញក្រៅកាង ក្រៅ�ចុំងសៃឹកនិ់ងប់រិក្រៅវណជំុវិញសៃឹក�ន់�កខណៈសៃ�ត សៃឹក
ផ្កាាស់ប់ដរូក្រៅ�ជាពីណ៌ទឹ្ធកម្រាកូចំ ក្រៅចំញដែ�ៃផ្កាា�ន់�កខណៈម្រាកិន់តូចំ       �រ�់��
ក្រៅអាយុយឺុត ទិ្ធនុ់��គ្មាាន់�ុណភាពី ។

សារុធាតសុាា�ធ់រ័ុ  ជយួុដំ�់ការប់ក្រៅងកើត កៃរុ�ូើ�ី និ់ងក្រៅម្រាសាចំម្រាសង់
ន់វូសារធាតមុ្រាបូ់ក្រៅតអុ�ន់ ជនំ់យួុដំ�ក់ារក្រៅធំើើចំ��ការដំកដំក្រៅងើើមរប់ស់
ដំំណំាំ ក្រៅដំើមេបីសាងនូ់វថាមពី�។ជួយុដំ�់ការ�ូតលាស់ធំំធាត់
រប់ស់ឫស ក្រៅ�ើយុន់ិងម្រាគ្មាប់់ ក្រៅធំើើក្រៅអាយុដំំណំាំ�ន់ភាពីរឹង�ំអាចំ
ម្រាទំាំម្រាទ្ធជាមយួុន់ងឹធាតអុាកាសម្រាតជាកប់ាន់។ ម្រាប់សិន់ក្រៅប់ើខ្ពើះន់វូសារ
ធាតសុាាន់់ធំរ័ ដំំណំាំន់ងិ�ន់ទំ្ធ�សំៃកឹតចូំ ពីណក៌្រៅ�ឿងជាកំ្រៅ�ទ្ធទំូាំង
សៃកឹ សៃកឹ�ូតលាស់យុតឺយាាវ�ន់�កខណៈម្រាកិន់ ន់ងិ�រ�់ទ្ធនុិ់��
ទាំប់គ្មាាន់�ុណភាពី�អ។ 

សារុធាតុសួ័ងកសួ� �ន់តួ�ទ្ធីប់ក្រៅងកើតអ័រមូូន់ឲ្េយឆាប់់ក្រៅចំញផ្កាា ជួឲ្េយ
ឆាប់់ដែ�ៃឆាប់់ផ្កាា ជយួុឲ្េយរងឹ� ំកាតប់់ន់ែយុការម្រាជុះដែ�ៃម្រាជុះផ្កាា ជយួុទ្ធប់់
ទ្ធ�់ជាមយួុន់ងិជងំកឺ្រៅ�េ�ងៗ អាចំម្រាទាំមំ្រាទ្ធចំំក្រៅ�ះធាតអុាកាសម្រាតជាក់
ន់ិងក្រៅ�ៅបាន់យាាង�អ។ ជួយុក្រៅអាយុដំំណំាំ�ូតលាស់ធំំធាត់បាន់
ក្រៅទ្ធៀងទាំត់  ម្រាប់សិន់ក្រៅប់ើខ្ពើះសារធាតុស័ងកសីក្រៅន់ះនឹ់ងក្រៅធំើើឲ្េយសៃកឹដំំណំាំ
�ន់�កខណៈក្រៅ�ះ កាាយុក្រៅ�ជាពីណ៌ក្រៅ�ឿងន់ិងម្រាកិន់ សៃឹកតូចំ ក្រៅដំើម
�វទាំប់ �តូលាសយ់ុតឺយាាវ មនិ់សូវក្រៅចំញផ្កាា បាន់ទិ្ធនុ់��ទាំប់ ដែ�ៃ
ក្រៅសៃក សំប់កម្រាកាស់ ន់ិង�ន់ទឹ្ធកតិចំ ។

 សារុធាតុម៉៉ង់�សេ�សួ ជួយុដំ�់
ការទ្ធប់់ ទ្ធ�់ជាមួយុនឹ់ងពីន់ៃ ឺកក្រៅ�ៅ នឹ់ងដំំ

ក្រៅណើរការរប់ស់អង់សីុម�ន់�ុណម្រាប់ក្រៅយាជន៍់
 ម្រាប់ហាក់ម្រាប់ដែ��ក្រៅ�នឹ់ងសារធាតុដែដំកដែដំរ។ 
ជួយុផ្កាាស់ប់ររូថាមពី� ក្រៅចំញពីីពីន់ៃមឺ្រាពីះអាទិ្ធតេយក្រៅ�ជាថាមពី� �ីមីសក្រៅស្ត្រងាាះ
ប់ក្រៅងកើតម្រាបូ់ក្រៅតអុ�ន់កុ�ងដំំណំាំឲ្េយក្រៅ�ជាក្រៅមេ�និ់ងសករ។ ក្រៅប់ើជាម្រាប់ក្រៅភ័ទ្ធដែ�ៃក្រៅឈើ
នឹ់ងប់ក្រៅងកើន់ឲ្េយ�ន់រសជាតិកាន់់ដែតដែ�អម។ ម្រាប់សិន់ក្រៅប់ើខ្ពើះសារធាតុមូង់កា
ក្រៅណស ដំំណំាំនិ់ង�ន់�កខណៈជាពីណ៌ក្រៅ�ឿង សៃឹកម្រាតួយុលាស់ក្រៅចំញ
មក�ីី�ន់�កខណៈម្រាកិន់ទ្ធន់់ក្រៅសដើង សៃឹកចាំស់�ន់អុជៗជាពីណ៌សករចុំង
សៃកឹសៃ�ត ក្រៅដំើមទាំប់ម្រាកិន់ ដែ�ៃមិន់ដែ�អម ទិ្ធនុ់��មិន់បាន់�អ។
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តើជីគីមីធម្មជា�ិ
គឺជាអ្វ?ី
ដ្តីំណាំាំក្រុតូ់វកាារ៍នូវសាារ៍ធាាត់ុអាាហាារ៍�ំ�ង
កាារ៍លូំត់លាាសឹធំ់ុធាាត់់និងប៊ីសេងា�នទនំិផ្លូលំ
បច្ចយ័តែដលមាំនិផលថ្រាបឆ្លើយ៉ាជីនិច៍ឆំ្លើ�ះផលដំណាំំ
មាំនិដូចជា ទឹក អាកាសធាតុ និិងពីនិើឺនៃ�ៃ រួមទាំង
សារធាតុអាហារតែដលមាំនិភាពីចាំ�ច់ចំឆ្លើ�ះ
ដំណាំំចំនិួនិ 16 មុខឆ្លើផេសងឆ្លើទៀតរួមមាំនិ
• សារធាតុ 3 មកពីីអាកាសធាតុមាំនិ អុកសុីតែសនិ
កាបូនិឌីអុកសុីត និិងអី�ថ្រាដូតែសនិ 
• សារធាតុ 3 ជាសារធាតុអាហារឆ្លើគ្នាលមាំនិ និីថ្រាតូ
តែសនិ (N) ផូសវ័រ(P) និិងប៉ូតាសេយូម(K)
• សារធាតុ 10 មុខតែដលជាសារធាតុអាហារបំប៉និ
បតែនិែមមាំនិ កាល់សេយូម មាំាេឆ្លើញ៉សេយូម សាាេនិ់ធ័រ
បូរែុនិ ទង់តែដង កើររីនិ ម៉ង់កាឆ្លើណីស ម៉ូលីឆ្លើបដិនិ
ស័ងកសី ឆ្លើហ្វ�យនិិងតែដក ។

ដឹំងឬអ�់...

ជី� ជាធាតុរួម�េ�ំថ្លៃន់សារធាតុអាហារដែដំ�ចាំំ
បាចំស់ម្រា�ប់់ការ�ូតលាសរ់ប់ស់ដំំណំាំ ម្រាប់សិន់
ក្រៅប់ើធាតុរមួ�េ�កំ្រៅ�ះជាសារធាតសុរ�ីងគ ក្រៅ�ថាជី 
សរ�ីងគ  �ន់ដូំចំជា ជកំីបុូ់សរ ជលីាមកសតើ ដែដំ�
�ន់សារធាតុអាហារចាំំបាច់ំម្រា�ប់់មុខ្ពចំំក្រៅ�ះ
ដំំណំាំ បុូ់ដែន់រ�ន់ប់រិ�ណតិចំតួចំ។ ម្រាប់សិន់ក្រៅប់ើ
ធាតរុមួ�េ�កំ្រៅ�កុ�ងជជីាសារធាត ុសរ�ីងគ ដែតងដែត
��ិតក្រៅ�ើងតាម�កខណៈ�ីម ីដែដំ��ន់ក្រៅ�ាះ
ថាជី�ីមីក្រៅ�យុភា�ក្រៅម្រាចំើន់�ឺជាអាហារក្រៅគ្មា� 
NPK ។ក្រៅម្រា�ពីីជី NPK  ដែដំ�ដំណំំាំម្រាតូវការក្រៅ�ើយុ
ក្រៅ�ះ ក្រៅ��ន់សារធាតុអាហារប់ំបូ់ន់ប់ដែន់ែម
សម្រា�ប់់ដំំណំាំដែដំ�ម្រាតូវការជាចំាំបាចំ់�ងដែដំរ 
ក្រៅម្រា�ះវាអាចំជួយុឲ្េយដំំណំាំរឹង� ំន់ងិ�តូលាស់
ធំំធាត់បាន់�អ ម្រាពីមទាំងំជយួុប់ក្រៅងកើន់នូ់វទិ្ធនុ់��
ចំំក្រៅ�ះដំំណំាំ�ងដែដំរក្រៅ�ះ�ឺ សារធាតុអាហារ
ប់ំបូ់ន់ប់ដែន់ែមសម្រា�ប់់ដំំណំាំ ឬអាចំក្រៅ�បាន់
មេយ៉ាាងក្រៅទ្ធៀតថាជី�ីមីធំមីជាតិ ។
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ជី�គំ�ម៉�ធម៉ម�ត�ិប្បសេ�ទទឹក ជាសារធាតងុ្ហាយរលាយ តែដល
�ញ់ឆ្លើថ្រាសាចថ្រាសពីឆ្លើ�ឆ្លើល�សើឹកឆ្លើដ�មេបីីផដល់សារធាតុអាហារដល់
ដំណំាំ ឆ្លើធវ�ឱ្េ យដំណាំំអាចបឺតថ្រាសូបយកតាមរយៈសើឹកឆ្លើ�
ឆ្លើថ្រាប�ថ្រា�ស់�និយ៉ាាេងឆ្នាំប់រហ្វ័ស។ ជួីយឲ្េយមាំត់របស់សើកឹ(តែផ្នក
ខាងឆ្លើថ្រាកាមរបស់សើឹក)ឆ្លើប�កចំហ្វរជានិិច្ច។ ឆ្លើធវ�ឱ្េយដំណំាំទទួល
�និនូិវសារធាតុអាហារកាន់ិតែតឆ្លើថ្រាច�និ និឹងកាន់ិតែតឆ្លើលឿនិឆ្លើដាយ
ដំឆ្លើណី�រការនៃនិការផលិត �និឆ្លើធវ�ឱ្េយសារធាតុអាហារសែិតឆ្លើ�
ក្នុងលក្ខណីៈជាថ្រាបតិកមម  Chelation តែដលជាការរួមបញ្ចូ្ចូល
គ្នាាេខាងតែផ្នកគីមីរវាងសារធាតុសរីរាងគឆ្លើហ្វ�យនិឹងសារធាតុតែរែ
ឆ្លើផេសងៗ រហូ្វតកាាេយឆ្លើ�ជាចំតែណីករួមផេសំបញ្ចូ្ចូលគ្នាាេមួយ�និ
យ៉ាាេងលអ ឆ្លើ�ក្នុងលក្ខណីៈជាមូ៉លីគុលនិិងមិនិផដល់ឱ្កាសឲ្េយ
អងគធាតបុផំ្កាាេញឆ្លើផេសងៗចលូឆ្លើ�ឆ្លើធវ�ថ្រាបតកិមម�និ  វាអាចរលាយ
ឆ្លើ�ក្នុងទឹកថ្រាគប់ថ្រាបឆ្លើភទ�និ មិនិកកជាមួយគ្នាាេកាាេយជាកំណីក 
ឆ្លើធវ�ឆ្លើអាយសារធាតុអាហារអាចឆ្លើ��និក្នងុរយៈឆ្លើពីលកាន់ិតែតយូរ ។ 

�ប្បសួ�ិសេប្ប�ដំំណំាំមា�ជីងំឬឺ�តវូ�រុសារុធាតអុាហារុប្បដែ�ែម៉ 
ដំណំាំវានឹិងបង្ហាាេញឲ្េយឆ្លើ��ញពីីអាការ:ឆ្លើផេសងៗដូចជា សើឹកមាំនិអុជីពីណ៌ី
ឆ្លើលឿងដូចឆ្លើថ្រាចះស្នឹមជាលក្ខណីៈថ្រាកិនិឆ្លើខវរខវង់ ថ្រាតួយមិនិតែបកឆ្លើចញពីីគ្នាាេ រួញ
ខុបឆ្លើ�ខាងមុខ សើឹកមាំនិទំហ្វំតូច ថ្រាតួយមាំនិអុជីពីណី៌សឬពីណី៌ឆ្លើលឿង។ 
ឆ្លើដាយសារដំណាំំខវះសារធាតុអាហារចាំ�ច់ឆ្លើធវ�ឲ្េយថ្រាបពី័និិភាពីសំាេំរបស់
ដំណាំំ�ត់បង់ តែដលអាចឆ្លើធវ�ឱ្េយដំណំាំឆ្នាំប់ង្ហាប់�និ ឆ្លើទ�បចំា�ច់ថ្រាតូវតែតបំ
ប៉និនូិវសារធាតុអាហារតែដលដំណាំថំ្រាតូវការបតែនិែម ឆ្លើដ�មេបីឆី្លើអាយដំណាំមំាំនិការ
លូតលាស់ធំធាត់និិងរឹងមំាំ ទទួល�និទិនិ្នផលខពស់តែដលមាំនិបរិមាំណី
ឆ្លើហ្វ�យនិិងគុណីភាពីលអបំផុត អាចជួីយកាត់បនិែយការចំណាំយឆ្លើដ�មទុនិ
និិង ជួីយឆ្លើល�កកមពស់កថ្រាមតិជីីវភាពីដលក់សកិរ  ឆ្លើដាយ�និជួីយកាតប់និែយ
ឆ្លើដ�មទុនិនិិងជួីយបឆ្លើងក�និទិនិ្នផល�និកាន់ិតែតឆ្លើថ្រាច�និ ឆ្លើធវ�ឱ្េយកសិករមាំនិជីីវភាពី
កានិ់តែតថ្រាបឆ្លើស�រឆ្លើឡុ�ង ។

• ជី��ប្បសេ�ទ��ប់្ប សឆំ្លើ�ដលជី់ីតែដល�ើងកាត់ការផលតិពីីវតែធុាតុ
ឆ្លើដ�មឆ្លើផេសងៗតែដលមាំនិលក្ខណីៈជាថ្រាគ្នាប់ ។
• ជី��ប្បសេ�ទ�សួ� សឆំ្លើ�ដល់ជីីតែដល�ើងកាត់ការផលិតពីីវតែធុាតុ
ឆ្លើដ�មឆ្លើផេសងៗតែដលមាំនិលក្ខណីៈជាថ្រាសកាមករួមបញ្ចូ្ចូលគ្នាាេ។ 
• ជី��ប្បសេ�ទសេម៉ៅ សំឆ្លើ�ដល់ជីីតែដល�ើងកាត់ការផលិតពីីវតែធុាតុ
ឆ្លើដ�មឆ្លើផេសងៗតែដលមាំនិលក្ខណីៈជាឆ្លើមេ�មករួមបញ្ចូ្ចូលគ្នាាេ។ 
• ជី��ប្បសេ�ទទឹក សំឆ្លើ�ដល់ជីីតែដល�ើងកាត់ការផលិតពីីវតែុធាតុ
ឆ្លើដ�មឆ្លើផេសងៗតែដលមាំនិលក្ខណីៈជាទឹក ។

បច្ចុបេបីនិ្នឆ្លើនិះជីីគីមីធមមជាតិតែដលទទួល�និការឆ្លើពីញនិិយមក្នុង
ការឆ្លើថ្រាប�ថ្រា�ស់បំផុតឆ្លើនាំះគឺ ជីថី្រាបឆ្លើភទទឹក  ។

ជីគីមីធម្មជា�ិមាន 
4 ប្ភ្ទ

 MORE BEING : SITTHAWEE KRIATCHAWANUN   23



MORE GURU មួយចេបាប់ឆ្លើនិះនិឹងឆ្លើធវ�ការតែចករំតែលកអំពីីកតាាេតែដលនាំំ
ឱ្េយមាំនិភាពីឆ្លើជាគជី័យក្នុងធុរកិច្ចបណាំាេញ ឆ្លើ�តាមឆ្លើគ្នាលការណ៍ី 
Successmore តែដលតែបងតែចកជា 4 ថ្រាកុមនៃនិភាពីឆ្លើជាគជី័យតែដល
ឆ្លើលាកអ្នកថ្រាតូវតែតឆ្លើផ្កា្ដេត រួមមាំនិដូចតឆ្លើ�ឆ្លើនិះ 

បំច់្ច�័...ន្ភាពីជោគជ័�!
                             ដ្លលោក្ខអ្នក្ខ... តូ្វផ្ដត្ិ�ក្ខ...

02

03

04

បំច់្ច័�នៃនការុយើត្រូបំើត្រូបាស់
ឧបំក្ខរុណ៍ក្ខ្ន�ងត្រូបំពី័នធ
យើ�ើម្ិបីីកាា្�ជាក្ខមាា្ំង

អនុភាពី 

បំច់្ច័�នៃនភាពីយើជាគជ័�
ដែ�លទាក់្ខ�ងយើ�នឹង

គំនិតិ និងសាា្រុតិី  

បំច់្ច័�នៃនភាពីយើជាគជ័�
ដែ�លទាក្ខ់�ងយើ�នឹង

យើ�ពីយើកាសល្យ ក្ខ្ន�ងការុ
ពីត្រូងីក្ខការុយើ�ះើ�ុរុក្ខិច់្ច

បំច់្ច័�នៃនការុក្ខសាង
វបំ្បី�មិ៌សហគមិន៍

ដែ�លមានច់ំណូលច់ិតិ្ត
ដែតិមិួ�  

បំច់្ច័�នៃនការុយើត្រូបំើត្រូបាស់ឧបំក្ខរុណ៍ក្ខ្ន�ងត្រូបំព័ីនធ
យើ�ើម្ិបីីកាា�្ជាក្ខមាា្ងំអានុភាពី

បំច់្ច�័នៃនភាពីយើជាគជ័�ដែ�លទាក់្ខ�ង
យើ�នឹងគំនិតិ និងសាារ្ុតីិ

បំច់្ច�័នៃនភាពីយើជាគជ័�ដែ�លទាក់្ខ�ងយើ�នឹង
យើ�ពីយើកាសល្យ ក្ខ្ន�ងការុពីត្រូងីក្ខការុយើ�ះើ�ុរុកិ្ខច់្ច

ក្រៅធំើើខ្ពៃ�ន់ជា�ំរូក្រៅ�កុ�ងការក្រៅម្រាប់ើម្រាបាស់ឧប់ករណ៍កុ�ងម្រាប់ព័ីន់ធដែដំ�
�ន់ដូំចំជា ការចូំ�ក្រៅរៀន់ ការក្រៅម្រាប់ើម្រាបាស់នូ់វទំ្ធ�ក់ទំ្ធន់ងក្រៅ�េ�ងៗ
ការរួមស�ការក្រៅ�ើការងារក្រៅ�េ�ងៗ ដែដំ�ម្រាតូវបាន់កំណត់ក្រៅ�យុ
ម្រាប់ព័ីន់ធ និ់ងអភិ័វឌីេឍន៍់ខ្ពៃ�ន់ឲ្េយកាាយុក្រៅ�ជាអុកដែដំ��ន់សមតែភាពី
អាចំប់ន់រក្រៅគ្មា�ការណ៍ម្រា�ឹះរប់ស់ម្រាប់ព័ីន់ធបាន់ ។
ការអូសទាំញមនុ់សេ�ក្រៅ�កុ�ងស��មន៍់ឱ្េយមកក្រៅម្រាប់ើម្រាបាស់ម្រាប់ព័ីន់ធ
ដូំចំដែដំ�អុកកំពុីងបាន់ក្រៅម្រាប់ើម្រាបាស់ ម្រាពីមទំាំងដែណ�ំក្រៅអាយុពួីក
ក្រៅ�ជំរុញតៗគ្មាាប់ន់រក្រៅទ្ធៀត។ ម្រាប់សិន់ក្រៅប់ើអុកអាចំក្រៅធំើើបាន់ក្រៅ�យុ
ក្រៅជា�ជ័យុ ស��មន៍់រប់ស់អុកនឹ់ងក្រៅ�រក្រៅពីញក្រៅ�ក្រៅ�យុប់រិយា
កាសអុក�ន់ចំំក្រៅណះដឹំង �ន់អនុ់ភាពី និ់ងយុ�់ដឹំងពីីការក្រៅម្រាប់ើ
ម្រាបាស់ម្រាប់ព័ីន់ធ ដែដំ�ក្រៅធំើើឲ្េយស��មន៍់រប់ស់ក្រៅលាកអុក�ន់ភាពី
រីកចំក្រៅម្រាមើន់ធំំធាត់ក្រៅ�មុខ្ពបាន់យាាងឆាប់់រ�័ស និ់ងយូុរអដែងើង ។

ម្រាតូវអភិ័វឌីេឍន៍់ និ់ងពីម្រាងឹងសមតែភាពីខ្ពៃ�ន់ឯងក្រៅ�ក្រៅ�ើចំំណំចំក្រៅគ្មា�
ទំាំង 7 យាាង ទាំក់ទ្ធងនិ់ងកិចំចការជាមូ��ាន់រួម�ន់ ការដែសើង
រកមនុ់សេ�ដែដំ��ន់បំ់ណងម្រាបាថាា ការប់ក្រៅងកើតនូ់វទំ្ធ�ក់ទំ្ធន់ង
ការដែសើងរកនូ់វក្រៅសចំករីម្រាតូវការ ការដែណ�ំឬដែចំករំដែ�កការ
ប់ញ្ចចប់់នូ់វទ្ធសេ�ន់ៈ�ុ�យុ ការបិ់ទ្ធការ�ក់ និ់ងការតាម�ន់�ទ្ធធ
�� ។ម្រាប់សិន់ក្រៅប់ើក្រៅលាកអុកពូីដែកក្រៅ�ើចំំណំចំក្រៅគ្មា�ទំាំង 7 យាាង
ក្រៅន់ះក្រៅលាកអុកនឹ់ង�ន់ជំក្រៅន់ឿចិំតរ�ន់ភាពីរីក�យុជា�កខណៈ
ធំមីជាតិកុ�ងការម្រាប់កប់មុខ្ពរប់រ ក្រៅធំើើឱ្េយក្រៅលាកអុកទ្ធទួ្ធ�បាន់នូ់វ
�ទ្ធធ��និ់ងការគំ្មាម្រាទ្ធមកជាមួយុដែដំរ។ 
ពីម្រាងឹងសមតែភាពីក្រៅអាយុបាន់ខាាំងពូីដែកក្រៅ�ើចំំណំចំក្រៅគ្មា�ទំាំង
7 យាាង ទាំក់ទ្ធងជាមួយុនិ់ងការម្រា�ប់់ម្រា�ងកុ�ងស��មន៍់ដូំចំជា
ថ្លៃវឆាាតកុ�ងការសមៃឹងក្រៅមើ�មនុ់សេ� ការក្រៅរៀប់ចំំដែ�ន់ការ ការម្រាប់
ក្រៅមើ�ក្រៅមើ�នូ់វសភាពីការណ៍ ការទំ្ធ�ក់ទំ្ធន់ង ការក្រៅម្រាប់ើម្រាបាស់
ម្រាប់ព័ីន់ធ ការប់ក្រៅងកើតនូ់វភាពីទាំក់ទាំញ ការជំរុញក្រៅអាយុ�ន់អនុ់ភាពី
ប់ន់រនិ់ងក្រៅទ្ធពីក្រៅកាស�េយ  ។ ម្រាប់សិន់ក្រៅប់ើក្រៅលាកអុកអាចំអភិ័វឌីេឍន៍់
ខ្ពៃ�ន់ឯងរ�ូតអាចំក្រៅម្រាប់ើម្រាបាស់នូ់វចំំណំចំក្រៅគ្មា�ទំាំង 7 យាាងក្រៅន់ះ
បាន់�អ ក្រៅលាកអុកនឹ់ងអាចំកសាងនូ់វស��មន៍់ ដែដំ�ជា
ប់ណាំាញមួយុដ៏ំធំំ អាចំកាាយុជាអុកដឹំក�ំដ៏ំ�ន់ពូីដែក�ាក់  អាចំ
ដឹំក�ំមនុ់សេ�ក្រៅ�កាន់់ចំំណំចំផ្កាាស់ប់ដរូថ្លៃន់ជីវិត។ ក្រៅ�ទី្ធបំ់�ុតអុក
នឹ់ងកាាយុជាមនុ់សេ�ក្រៅជា�ជ័យុបំ់�ុតក្រៅ�កុ�ងជីវិត ។

ម្រាតូវ�ន់�ំនិ់តវិជជ�ន់ សមៃងឹក្រៅមើ�ក្រៅ�ើញពីីឱ្កាសដែដំ�អាចំក្រៅ�
រួចំជានិ់ចំច។ ក្រៅម្រា�ះថា ក្រៅប់ើក្រៅលាកអុក�ន់�ំនិ់តអវិជជ�ន់ ក្រៅមើ�
ក្រៅ�ើញដែតពីីឧប់ស�គ និ់ងប់ញ្ហាាក្រៅ�ើយុ អុកនឹ់ងគ្មាាន់ថាមពី�ម្រា�ប់់
ម្រាគ្មាន់់កុ�ងការ�ំខ្ពៃ�ន់ឯង�ន់ក្រៅឆាាះក្រៅ�រកភាពីក្រៅជា�ជ័យុបាន់
ក្រៅ�ើយុ ។
ក្រៅលាកអុកម្រាតូវដែត�ន់សាារតីជាអុកម្រាប់កប់មុខ្ពរប់រក្រៅធំើើធុំរកិចំចរប់ស់ 
Successmore ដែដំ�អុកបាន់ក្រៅម្រាជើសក្រៅរីស។ ម្រាប់សិន់ក្រៅប់ើក្រៅប់ះដូំង
ក្រៅលាកអុក �ិតក្រៅធំើើក្រៅ�កុ�ងកម្រាមិតជាអុកសីុឈុ�� ក្រៅលាកអុកនឹ់ង
គ្មាាន់ទ្ធសេ�ន់វិស័យុម្រា�ប់់ម្រាគ្មាន់់ ក្រៅដំើមេបីម្រាបឹ់ងដែម្រាប់ងតក្រៅ�មុខ្ពក្រៅទ្ធៀត
បាន់ក្រៅ�ើយុ។ ម្រាប់សិន់ក្រៅប់ើក្រៅលាកអុកម្រាប់កាន់់ភាាប់់នូ់វសាារតីជាអុក
ម្រាប់កប់ការងារ ក្រៅលាកអុកម្រាបាកដំជាអាចំក្រៅធំើើឲ្េយខ្ពៃ�ន់ឯង�ន់
ក្រៅ�ដំ�់កម្រាមិតមួយុថ្លៃន់ភាពីទ្ធទួ្ធ�ខុ្ពសម្រាតូវខ្ពពស់ នឹ់ង�ន់ភាពី
អំណត់តសូុក្រៅដំើមេបីជីវិតក្រៅលាកអុកតក្រៅ�មុខ្ពក្រៅទ្ធៀតបាន់ ។

វប់េបធំម៌ស��មន៍់ ដែដំ�ម្រាតូវបាន់ប់ក្រៅងកើតក្រៅ�ើងក្រៅចំញពីីចំំណូ�
ចិំតរមួយុដ៏ំម្រាតឹមម្រាតូវនិ់ងការជួយុក្រៅ�ើកកមពស់នូ់វការរីកចំក្រៅម្រាមើន់
ធំំធាត់រប់ស់ម្រាកុម វា�ឺជាឫស��់មួយុដ៏ំរឹង�ំបំ់�ុត។ ដូំក្រៅចុំះ
អុកម្រាតូវដែតក្រៅម្រាជើសក្រៅរីសយុកនូ់វចំំណូ�ចិំតរណាំមួយុក្រៅដំើមេបីក្រៅធំើើការ
អនុ់វតរន៍់ ដូំចំជាការក្រៅប់ើកចិំតរក្រៅរៀន់សូម្រាត ការជួយុទុ្ធកខធុំរៈគ្មាា ការ
ដែចំករំដែ�កគ្មាាជួយុម្រាកុមឲ្េយ�ន់�ទ្ធធ���អ  ។ ភាពីក្រៅសាាះម្រាតង់និ់ង
ទំ្ធនុ់កចិំតរ ការម្រាប់កាន់់ខាាប់់ក្រៅ�សី�ធំម៌ខ្ពពស់ និ់ងការរីកចំក្រៅម្រាមើន់
ធំំធាត់ជាក្រៅដំើម ។

បំច់្ច�័នៃនការុក្ខសាងវប្ំបី�ម៌ិសហគមិន៍
ដែ�លមានចំ់ណូលចិ់តិ្តដែតិមួិ�    
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ទស្សនៈសំខាន់ក្នងុការ
អភិវឌ្ឍន៍ខ្លនួឯង

សួួសីួ�បាទ!អ្ននកធុុរកិច្ចច Successmore  ជាទ�ស្រសួលាញ់់ស្រ�ប់់គ្នាា� SLA 
មួួយច្ច�បាប់់នេះ�ះសូួមួចែច្ចករំចែ�ក�ូវចំ្ចណុុច្ចមួួយចំ្ច�ួ�ទាក់ទង�ិងទសួ�ស�ៈសំួខា�់ៗ
កន�ងការអ្នភិិវឌ្�ឍ�៍ខួ្លួ��ឯងដូូច្ចតនេះ�នេះ�ះ 

ដំណាក់កាលទីមួយនៃការឈាន
ឆ្ពៃះទៅរកការផ្លៃស់ប្ដូរគឺការស្គៃល់
ខ្លួនឯង និងទីពីរគឺការទទួលស្គៃល់ 

មនុសៃសយើងមិនអាចកសងនូវ
លទ្ធផលឲៃយលើសពីអ្វីដៃលខ្លួនអាច
មើលឃើញចំពោះខ្លួនឯងបានឡើយ 

នៅពៃលដៃលយើងកំណត់នូវពៃំដៃនការងារដៃល
ខ្លួនអាចធ្វើបាន គឺស្មើនឹងខ្លួនឯងកំពុងតៃកំណត់ពី
សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងយ៉ៃងដូច្នៃះដៃរ

មិនុស្សភាគច្ើនតំាងដ្នកំ្ខណត់ិ
ដើម្ិបីីខុ្លនួឯងតំាងពីី�ំបូំងទើបំ

ធះើឲ្្យគត់ិប្ើសកា្តនុ្ពីលរុបំស់
គត់ិបានតិិច់តួិច់បំំផុតិ

មានប្រាបាជ្ញាាៃកុ�ងការចិញ្ចឹឹឹមជីីវិតរបស់បុគគលមា្នៃក់ 
មិនអាចបងាាៃញចេចញមកបានលអបំផុតតាមរយៈ
ការនិយយចេ�ើយ ។ បុុន្តែនែវាជ្ញាការសន្តែម្ដងមក
ចេ�ចេរឿងន្តែដលបុគគលចេ�ះបានចេ�្វើកាសចេប្រាមចចិតែ
និងចេប្រាជីើសចេរ�សចេ�កុ�ងរយៈចេពលយូរចេ�មុខ អុក
គឺជ្ញាអុកន្តែដលប្រាតូវកសង ជីីវិតអកុចេ�យខ្លនួឯង 
អុកគឺជ្ញាអុកបចេងើើតផ្លូវចេ�យខ្លួនឯង 

អុកតៃូវស្គៃល់ខ្លួនឯងជ្ញាមុនសិន ទើបអាចអភិ
វឌៃឍន៍ពីសកា្តៃនុពលរបស់ខ្លួនឯងបាន  បុុនែៃកុ�ង
ពៃលជ្ញាមួយគ្នៃនោះ អុកក៏តៃូវធ្វើការអភិវឌៃឍន៍
ខ្លួនផងដៃរ ដើមៃបីឲៃយបានស្គៃល់ខ្លួនឯងកាន់តៃ
ចៃបាស់ 

កំហុសឆគងវាគៃៃន់តៃជ្ញាផុៃកមួយនៃការ
ធ្វើនៅកុ�ងរឿងផៃសៃងៗបុុណ្ណៃះ

�រុដែដំល់សេ�កអ្ននកអាច្ចផ្លាាស់ួប្បូ�រុខល��ឯងបា� �តូវ
ចាំប់្បសេផូុ�ម៉ព��រុសាាល់់ខល��ឯង�មុ៉�សិួ� ផ្សេលា�
អុ្ន�អាច��ងបានតាមរយៈការវ័និិច័័យចំផ្សេ�ះ
�ះួនឯង ឬការប់ងាា ញឱ្យយផ្សេ�ើញពីើនរណ្ដាមុា�់ ។ 
ផ្សេ�ផ្សេពីលដែ�លបាន��ងផ្សេហ្វើយ អុ្ន�អាចផ្កាះ ស់្សប់ាូរ
បានឬមនិបានផ្សេ�ះ វាអាគ្រស្សយ័ផ្សេលើអុ្ន�ជាអ្ន�ុ
ទទលួ�ា ល�់ះួនឯងថ្កា ផ្សេត់ើអ្ន�ុពិីត់ជាដែប់ប់ផ្សេ�ះ
ដែមនឬយុ៉ាងណ្ដា ផ្សេហ្វើយចាបំាច់គ្រតូ់វ័ដែត់ផ្សេធំះើការ
ផ្កាះ ស់្សប់ាូ រដែ�រឬអ្នត់់ ។ គ្រប់សិ្សនផ្សេប់ើអ្នុ�មិនបាន
�នម��ល់ច�ុំចទើពីើរផ្សេនះផ្សេទ អុ្ន��ម ននៃ�ង
អាចផ្កាះ ស់្សប់ាូរ�ះួនឯងបានផ្សេ�ើយ ។

ផ្សេគ្រ�ះទស្សេនៈដែ�លមានចំផ្សេ�ះ�ះួនឯង បាន
�ះឥទធិពីល�ល់ពិី�ពីខាង�ុុងរប់ស្ស់មនុស្សេ
មុា�់ផ្សេ�ះ។ គ្រប់ស្សនិផ្សេប់ើផ្សេលា�អុ្ន�មានទស្សេនៈ
អ្នវ័�ិជមានចំផ្សេ�ះ�ះួនឯងថ្កា �ះួនឯងជាមនុស្សេ
មនិបានការ មនិពូីដែ� មនិមានភាពីផ្សេជា��័យ 
ផ្សេធំះើអ្នះើ�ម៏និផ្សេ�ើត់ ផ្សេលា�អុ្ន�ន�ងមិនមានថ្កាមពីល
នៃនការផ្សេ�រពីផ្សេ�ឿជា�់ចំផ្សេ�ះ�ះួនឯងផ្សេ�ើយ។ អ្នះើ
ដែ�លផ្សេលា�អ្នុ�បានផ្សេធំះើផ្សេ�ពិី�ពីខាងផ្សេគ្រ� វា
ន�ងទទួលបានលទធ�លផ្សេ��ុុង�គ្រមិត់�ូចការ
យល់ផ្សេ�ើញរប់ស់្សអុ្ន� �ុុងការឲ្យយត់នៃមះចំផ្សេ�ះ�ះួន
ឯងយុ៉ាង�ូផ្សេចុាះដែ�រ  ។

មនុស្សេមួយចនំនួធំំដែត់ងបាន��ំត់់នូវ័គ្រពីដំែ�ន
ស្សគ្រមាប់់�ះួនឯងតាងំពីើ�បូំ់ងផ្សេមះះុ ជាផ្សេហ្វតុ់ផ្សេធំះើឲ្យយ
រូប់ផ្សេ�បានផ្សេគ្រប់ើគ្របាស្ស់នូវ័ស្សកិានុពីលរប់ស់្ស�ះួន
ត់ចិត់ចួប់�ុំត់ ទាំងំដែ�លរបូ់ផ្សេ�មានស្សមត់ែភាពី
ផ្សេ�េងៗផ្សេទៀត់ផ្សេ��ុុងផ្សេ�ះជាផ្សេគ្រចើន ប់ុុដែនិផ្សេ�ពំុី
ដែ�លបាន�ិត់ យ�វាម�ផ្សេគ្រប់ើគ្របាស់្សផ្សេ�ើយ។
ផ្សេហ្វតុ់�ូផ្សេចុះគ្រប់សិ្សនផ្សេប់ើផ្សេលា�អ្ន�ុគ្រត់វូ័ការឲ្យយ�ើវ័តិ់
រប់ស់្ស�ះួនឯងទទួលនូវ័ភាពីផ្សេជា��័យកាន់ដែត់
ផ្សេគ្រចើនអុ្ន�គ្រតូ់វ័ដែត់ពីគ្រងើ�វ័�ិលភាពីផ្សេ��ុុងការ
ផ្សេធំះើរប់ស់្សអ្ន�ុផ្សេអាយបានកានដ់ែត់ផ្សេគ្រចើន ផ្សេ�ទើប់�ុំត់
អ្នុ�គ្របា��ជាអាចផ្សេធំះើនូវ័អ្នះើទាំងំផ្សេ�ះបានជា�់
ជាមនិខាន ។

អ្ន�ុដែ�លបាន�ងនូវ័ភាពីអ្ន�័រយផ្សេ�េងៗផ្សេ�
ផ្សេលើផ្សេលា�ផ្សេយើងផ្សេនះ សុ្សទធដែត់ធាះ ប់់�ួប់នូវ័�ហុំ្វស្ស
ឆ្លាងពីើមុនម�។  សូ្សម�ំុចាត់់ទុ��ហុំ្វស្សឆ្លាងទាំងំ
ផ្សេ�ះជាភាពីប់��័យ វាគ្រ�នដ់ែត់ជាការផ្សេធំះើដែ�ល
មិនបានលទធ�លលអបុុ់ផ្សេណ្ដាា ះ។ សូ្សម�ំុខាះ ច
ចផំ្សេ�ះ�ហុំ្វស្សឆ្លាងទាំងំផ្សេ�ះ គ្រតូ់វ័ផ្សេរៀនសូ្សគ្រត់ពីើវា 
ផ្សេ�ើមីើឲ្យយអុ្ន�មានភាពីរ ើ�ចផ្សេគ្រមើនកាន់ដែត់ខាះ ងំ
ផ្សេ��ុុង�ើវ័តិ់រប់ស់្សអ្ន�ុ ។

អ្នះើដែ�លអុ្ន�និយ៉ាយ មនិសំ្សខានផ់្សេស្សមើន�ងអ្នះើដែ�ល
អ្ន�ុបានផ្សេធំះើផ្សេ�ើយ ។ អ្ន�ុបាន��ង�ើវ័តិ់រប់ស់្ស
អ្ន�ុផ្សេ�យការផ្សេធំះើវាផ្កាា ល ់ផ្សេ�ើមីើផ្សេលើ�ស្សាួយ�ើវ័តិ់
រប់ស់្សអុ្ន�ឱ្យយលអគ្រប់ផ្សេស្សើរទាំងំ�ុុងផ្សេពីលប់ចុ័ប់ីនុ
នងិអ្ន��ត់ ។ �ូផ្សេចុះផ្សេហ្វើយចូរចាទុំ�ថ្កា �ំុបាន
ដែត់និយ៉ាយ គ្រតូ់វ័ផ្សេធំះើជា�រំឲូ្យយផ្សេ�ើត់ជាលទធ�ល�ង
ដែ�រ ។

ផ្សេ�ផ្សេពីលដែ�លអ្ន�ុបាន�ា លព់ីើ�ះួនឯងផ្សេ��ុុង
�គ្រមិត់មួយរួចផ្សេហ្វើយ អុ្ន��៏គ្រតូ់វ័ចាប់់ផ្សេ�ាើមអ្ន�ិ
វ័ឌ្ឍឍន៍នូវ័ស្សកិានុពីលរប់ស់្ស�ះួនដែ�រ ។ �ុុង��ៈ
ផ្សេពីលដែ�លអុ្ន�បានអ្ន�ិវ័ឌ្ឍឍន៍�ះួនឯងរចួផ្សេហ្វើយ 
វាន�ងផ្សេធំះើផ្សេអាយអុ្ន�បាន�ា ល់�ះួនឯងកាន់ដែត់
ចាស់្ស ផ្សេធំះើឲ្យយការអ្ន�វិ័ឌ្ឍឍន៍នូវ័ស្សកិានុពីលរប់ស់្ស
�ះួនកានដ់ែត់ទទលួបានលទធ�លលអ ។ ផ្សេហ្វតុ់ផ្សេនះ
សូ្សម�ំុប់ងអង់យូរផ្សេ��ុុងការអ្ន�ិវ័ឌ្ឍឍន៍�ះួនឯង
និងផ្សេធំះើជាប់និប់�ា ប់់ �ូនពីរឱ្យយអ្នស់្សផ្សេលា�មាន
ផ្សេស្សច�ិើសុ្ស� �ុុងការអ្ន�ិវ័ឌ្ឍឍន�៍ះួនឯង៕
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