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ប្រព័ន្ធចប្្រុះនន្ការចិញ្ច ឹ្ សត្វ 
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នៅត្ំរន្់ប្ត្ូពចិៈ 
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by Keith O. Mikkelson 
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ម្របព័នធចម្រមរ៉ះននការចិញ្ច ឹម្ត្វ និងយុទ្ធសាស្រ្តននការផតល់ចាំណី្
្ម្រាប់ក្ិដ្ឋា នខ្នន ត្តូ្ចងៅត្ាំបន់ម្រត្ូពិចៈ យុទ្ធវធីិ និងវធីិសាស្រ្តនានា
្ម្រាប់ការបងងកើននិរនតរភាព និងផលម្របងោជន៍។ 

ង ៉ះពុមពងដ្ឋយមជឈមណ្ឌ លផលប ៉ះពាល់ងេកូអា្ុី ងៅង ៀងនម  ម្របងទ្្នៃ 

េនកកក្ម្រមួលៈ 

Abram J. Bicksler, Ph.D. – មជឈមណ្ឌ លផលប ៉ះពាល់ងេកូអា្ុ ី 
Rebecca Garofano – មជឈមណ្ឌ លផលប ៉ះពាលង់េកូអា្ុ ី
Patrick Trail – មជឈមណ្ឌ លផលប ៉ះពាល់ងេកូអា្ុី 
Daniela Riley – មជឈមណ្ឌ លផលប ៉ះពាល់ងេកូអា្ុី 
Eduardo Sabio, Ph.D. – មជឈមណ្ឌ លផលប ៉ះពាល់ងេកូអា្ុ ី

ង ើមបជីាវង្ៀវងៅងន៉ះ ឬ្ម្រាប់ព័ត៌្ានបកនែម ្ូមទ្ាំនាក់ទ្ាំនងៈ 

មជឈមណ្ឌ លផលប ៉ះពាល់ងេកូអា្ុ ី 
២៧០/៥ Tung Hotel Road Soi 6 
ង ៀងនម  ៥០០០០ 
ម្របងទ្្នៃ 

េីុកមល: echoasia@echonet.org 

្ម្រាប់ម្របភពងផេងងទ្ៀត្ រួមទាំងទ្ាំនាក់ទ្ាំនងជាមួយក្ិកមម និងេនកេនុវត្ត
ននការេភិវឌ្ឍ្ហគមន៍ នទ្ងទ្ៀត្ ្ូមងមើលងគហទ្ាំ ព័ រ រប្់ ងយើងៈ  
www.ECHOcommunity.org។ ងគហទ្ាំព័រព័ត៌្ានទូ្ងៅរប្់ងេកូអា្ុី អាច
រក នងៅងគហទ្ាំព័រៈ www.echonet.org។ 

http://www.echonet.org/
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រុពវកថា 
  
  ាំបូង ខ្ុាំ នងៅងលងមណ្ឌ លកុារកាំម្រពាផទ៉ះអាឡូហានន Mikkelson
និង ក្ិដ្ឋា នម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាពងៅ Puerto Princesa ម្របងទ្្ហវីលីពីន
កាលពីឆ្ន ាំ២០១៣ ងៅងពលក លងេកូអា្ុកីាំពុងងធវើជា្ហាច ្់្ ិកាា សាលា
មួយ្តីពីក្ិកមមម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាព និង ឹកនាាំការស្រសាវម្រជាវេាំពីម្រប្ិទ្ធភាព
បនតននមជឈមណ្ឌ លធនធានក្ិដ្ឋា នខ្នន ត្តូ្ច។ 
 
 ខណ្ៈងពលងៅទី្កកនែងរប្់ពួកងគ ខ្ុាំម្រតូ្វ នទូ្នាម នងដ្ឋយងចត្នា 
និងម្រប្ិទ្ធភាពននការងធវើកផនការតាមទី្កកនែង ការេនុវត្តលអបាំផុត្នូវសារធាតុ្
្ររីាងគ វ ដននសារធាតុ្ចិញ្ច ឹម ការសាត ទឹ្កងឡើងវញិ និងការងម្របើម្រ ្់ថាមពល
ពនែឺ ម្រព៉ះអាទិ្ត្យម្របកបងដ្ឋយភាពនចនម្របឌិ្ត្។ ខ្ុាំក៏ម្រត្ូវ នទូ្នាម នពីការចិញ្ច ឹម
្ត្វចម្រមរ៉ះងៅម្រគប់កផនកននម្របព័នធរប្់ពួកងគ ងហើយរងបៀបក លពួកងគអាច
ងម្របើ្ត្វទាំងងនា៉ះ្ម្រាប់មុខងារងផេងៗ និង នង ើញវាជា្ា្ធាតុ្
្ាំខ្នន់ក លានផលម្របងោជន៍ងៅកនុងម្របព័នធរប្់ពួកងគ ម្រពមទាំងមិនម្រតឹ្ម
កត្ជាឃ្ែ ាំង្តុកម្របូងត្េីុនធមមតា  ូចជាក្ិកមមតាមកបបឧ្ាហកមមទ្ាំងនើប
ក លានទ្ាំងនារងៅ្ត្វងនា៉ះងឡើយ។ វាជាការបាំផុ្គាំនិត្មួយង ើមបីម្របងមើល
ងមើលពីម្រទ្ពយ្មបត្តិរប្់ផទ៉ះអាឡហូា និងរងបៀបក លវាផលិត្នូវបរាិណ្
ង្បៀង ៏ងម្រចើន ងៅកនុងត្ាំបន់តូ្ចមួយជាមួយនឹងធាតុ្ចូលពីងម្រៅក្ិដ្ឋា នតិ្ច
តួ្ចបាំផុត្។ 
 
 កូនង្ៀវងៅងន៉ះម្រត្ូវ នបងងកើត្ងឡើងងដ្ឋយត្ម្រមូវការមួយ ង ើមបីជួយ
ក្ិករខ្នន ត្តូ្ចឱ្យចិញ្ច ឹម្ត្វចម្រមរ៉ះងឡើងវញិងៅកនុងម្របព័នធរប្់ពួកងគ និង
ងម្របើម្រ ្់សារធាតុ្ចិញ្ច ឹម និងថាមពលងដ្ឋយម្របរងម្របយ័ត្ន ង ើមបីកាត់្បនែយ
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ការងម្របើធាតុ្ចូលពីខ្នងងម្រៅ ងដ្ឋយការបងងកើននិរនតរភាព និងផលម្របងោជន៍។ 
កូនង្ៀវងៅងន៉ះ គឺម្រត្ូវ នកផអកងលើេត្ែបទ្មុនៗចាំនួនម្រ ាំរប្ ់ីត្ក លម្រត្ូវ
 ន្រង្រ្ម្រាប់កាំណ្ត់្ម្រតារប្់ងេកូអា្ុី ក លរួមានចាំណី្ម្រតី្ AN#
២០ ចាំណី្ម្រជូក AN#២៥ ចាំណី្្ត្វសាែ ប AN#២៨ ចាំណី្្ត្វទ្ាំពាងេៀង AN#
៣១ និងការចិញ្ច ឹម្ត្វចម្រមរ៉ះ AN#៣៥។ 
 

 វាជាកតី្ងឃឹមរប្់ងយើង ក លការងារងន៉ះនឹងជម្រមរញ ងហើយកណ្នាាំ
ពីវធីិននការងធវើ្ាហរណ្កមម្ត្វ និងផលិត្ផលងៅក្ិដ្ឋា ន្ម្រាប់ការ
បងងកើត្ចាំណី្្ត្វ អាចកាត់្បនែយការពឹងកផអកងលើធាតុ្ចូលពីខ្នងងម្រៅ (ជាធមម-
តាានត្នមែនៃែ) ្ម្រាប់ក្ិដ្ឋា ន ការបងងកើននិរនតរភាព និងម្រ ក់ចាំងណ្ញ
្ម្រាប់ក្ិករ។ 

 
Abram J. Bicksler, Ph.D. 

នាយកមជឈមណ្ឌ លផលប ៉ះពាល់ងេកូអា្ុ ី
ង ៀងនម  ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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ជីវប្រវត្តរិរសអ់្ាកន្ិពន្ធ 
 

 ងលាក Keith Mikkelson គឺជានាយកម្របតិ្បត្តិននមជឈមណ្ឌ លកុារ
កាំ ម្រពា និងក្ិដ្ឋា នម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាពននផទ៉ះអាឡូហា  ងៅ Puerto 
Princesa, Palawan ម្របងទ្្ហវីលីពីន។ ជាមួយនឹងម្របពនធរប្់គាត់្ Narcy 
 ីត្ នេនុវត្តការងធវើក្ដិ្ឋា នម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាពងៅមជឈមណ្ឌ លកុារ
កាំម្រពាផទ៉ះអាឡូហាេ្់រយៈងពល ១៥ឆ្ន ាំ ងដ្ឋយផលិត្នូវអាហារក លងពារ
ងពញងដ្ឋយអាហារូបត្ែមភក លាននិរនតរភាព ក្ិដ្ឋា នផលិត្ង្បៀង ក ល
ម្រត្ូវ នងម្របើម្រ ្់ទាំងងៅមណ្ឌ លកុារកាំម្រពា និងងដ្ឋយេតិ្ៃិជនកនុងស្រ្រក។ 
 
 ជាមួយនឹងការ្រង្រ្ម្រាប់កាំណ្ត់្ម្រតារប្់ងេកូអា្ុី ងលាក 
 ីត្ក៏ជាេនកនិពនធននក្ិកមមម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាពងៅត្ាំបន់ម្រត្ូពិច វាជា
ង្ៀវងៅមួយក លកចករ ាំកលកបងចចកងទ្្ និងម្របតិ្បត្តិការជាងម្រចើន ក លងកើត្
ងឡើងងៅក្ិដ្ឋា នម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាពអាឡូហា។ ង្ៀវងៅទាំងពីរងន៉ះ 
គឺជាសាន ន  ៏ានសារៈ្ាំខ្នន់្ម្រាប់ក្ិកមមងៅត្ាំបន់ម្រត្ូពិច ងដ្ឋយបញ្ជា ក់ 
ពីការម្របតិ្បត្តិ ម្របចាំនៃៃននក្ិដ្ឋា ន ឬ្ួន ាំណាំ។ ក្ិកមមម្របកបងដ្ឋយ 
និរនតរភាព គឺពិត្ជាានម្របងោជន៍ោ ងខ្នែ ាំង និងផទុក្ាភ រៈននការងរៀបចាំ
កផនការក លគិត្គូរ ល ់ logistics ក៏ ូចជាតារាងងពលងវលា។ ង្ៀវងៅទាំង
ពីរងន៉ះ គឺក្ិកមមម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាព និង ម្របព័នធចម្រមរ៉ះននការចិញ្ច ឹម្ត្វ គឺ
ជាបាំកណ្ក ៏េសាច រយបាំផុត្ ងហើយអាចទ្ទួ្លយកឯកសារ នងៅការោិល័យ
ងេ កូអា្ុី ងៅង ៀងនម ម្រប ងទ្្នៃ ក៏  ូចជាឯកសារជា PD F  ងៅ  

ECHOcommunity.org និង lulu.com/mik។ 
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រុគ្គលកិ នកេងៗ ន្ិងសត្វនៅផ្ទុះអាឡហូា ខែន្សា ២០១៩ 
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រញ្ជរីរូភាព 
១.១ ការម្របមូលផលម្របចាំនៃៃម្របកបងដ្ឋយម្រប្ ិទ្ធភាពននការកាត់្ 

និងម្របមូលទុ្កនូវពពួកងឡហគូម ម្្រាប់ពកព ងគា និងម្រជូក
នឹងកាត់្បនែយនៃែង ើមចាំណី្។................................................................ 

 
 

២០ 
១.២ Gliricidia និង leucaena ដ្ឋក់ងៅងលើងធនើរ្ម្រាប់្ត្វ

ពកព្ុី។..................................................................... 
 

២០ 
១.៣ កនុងម្របព័នធវារវីបបកមមងន៉ះ ម្រតី្ និងរកុាជាតិ្កម្រមម្រត្ូវ នងគ

ដ្ឋាំងដ្ឋយកឡកពីគាន  ប ុកនតម្រត្ូវ នភាា ប់ជាមួយគាន ងៅកនុ ង
ម្របព័នធក លានចរនតទឹ្កវលិចុ៉ះងឡើង។ ងដ្ឋយាន
ជាំនួយពីពពួកេតិ្្ុខុមម្រ ណ្ក លានម្របងោជន៍ 
និងការរចនាម្រតឹ្មម្រត្ូវ ម្រតី្ផតលជី់ជាតិ្ឱ្យរុកាជាតិ្ និងរុកាជាតិ្
្ាអ ត្ទឹ្ក្ម្រាប់ម្រតី្វញិ។......................................... 

 
 
 
 
 

២៤ 
១.៤  ងកូ វកនុ ងមងាកក លម្របមូល នខព្់បាំផុត្ - ការង ៉ះបង់

ងចលម្របចាំ្ ត ហ៍ម្រត្ូវ នងគម្របមូល នខព្់បាំផុត្
រហូត្ ល់ពាក់កណត ល លាមក្ត្វក លពុកផុយជាជី
កាំប ុ្តិ៍ម្រត្ូវ នកាត់្បនែយ។ បនាទ ប់មក ជីលាមក្ត្វ
ក ល នពុកផុយជាកាំប ុ្តិ៍ងដ្ឋយពពួកេតិ្្ុខុមម្រ ណ្
្កមមក លានអាយុពីរ្ ត ហ៍ ម្រត្ូវ នបកនែមងៅងលើ
កម្រាលននការចិញ្ច ឹម ងកូ វ ី។....................................... 

 
 
 
 
 
 

២៥ 
១.៥ ងៅកនុ ងម្របងទ្្នៃ ្ហ-្ាជិកងគាយកទឹ្កងដ្ឋ៉ះ 

កចករ ាំកលកធនធាន និងដ្ឋាំងមម  napier និងពពួកងឡហគូម 
ងហើយក៏លក់ជាចាំណី្្ត្វឱ្យគាន ងៅវញិងៅមក។ លាមក
្ត្វម្រត្ូវ នងម្របើ្ម្រាប់ងធវើជាជី។................................ 

 
 
 

២៧ 
១.៦ ឡជីវឧ្ម័នា កហាយហវឺក លផលិត្ងៅម្របងទ្្នៃ

ងន៉ះ ម្រត្ូវ នងម្របើម្រ ្់ងៅផទ៉ះអាឡូហាកនុងម្របងទ្្ភីលី
ពីន  ក លជាធុងជីវឧ្ម័នានទ្ាំហាំធាំ ូច្គរ  និងេកណ្ត ត្
ទឹ្ក ន។................................................................... 

 
 
 

២៧ 
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១.៧ក ងៅងពលក លជីកាំប ុ្តិ៍ លាមក្ត្វត្ាំបន់ម្រត្ូពិច កាក
្ាំណ្ល់ ាំណាំ និងងមម រលួយងឡើងងៅត  ្តុី្ណ្ហ ភាព
គួរកត្ងកើនងឡើងពី ២៥-៣០េងាង្ងៅង ើម ាំបូងននវ ត
ជីកាំប ុ្តិ៍ រហូត្ ល់> ៦០េងាង្ ង ើមបីកាំចត់្ងចល
ភាន ក់ងារបងកជាំងឺ និងជាំងឺ។............................................. 

 
 
 
 

២៩ 
១.៧ខ វា្់្ីតុ្ណ្ហ ភាពងៅខ្នងកនុ ងគាំនរជីកាំប ុ្តិ៍ក លកាំពុង

 ាំងណ្ើ រការ.................................................................. 
 

២៩ 
១.៨ ការកាត់្ និងម្របមូលកាំណត់្ង ើតូ្ចៗ និងកមកង ើ 

ក លម្រត្ូវ ន្មៃួត្បនាទ ប់ពីពកព្ុី្ែឹកវាេ្់។ ងពល
្ៃួត្ង ើម្រត្ូវ នបាំកលងងៅជាជីវធយូង ៏ានម្រប្ិទ្ធិភាព
ងដ្ឋយដ្ឋក់ងភែើងងលើគាំនរងន៉ះ។...................................... 

 
 
 

៣០ 
១.៩ ង ើមបីកាត់្បនែយការងម្របើម្រ ្់ទឹ្កឱ្យ នតិ្ចបាំផុត្ ងៅ 

រ ូវម្រ ាំង ទឹ្ក្ែិត្កនុងលកាណ្ៈងម្រត្ៀមរួចជាងស្រ្ច និង
្កមមងៅកកបរគាំនរងភែើងងពាត្ងៅកនុងម្រទ្រងននរងតត កនុង
 ី។............................................................................. 

 
 
 

៣០ 
១.១០ ង ើមកាំណត់្ង ើតូ្ចៗម្រត្ូវ នគរជា ច់ម្របចាំ្ ត ហ៍ 

ង ើមបីធានា ននូវការ្ៃួត្។ ពួកវាជា TLUD ម្រត្ូវ ន
ង ៉ះងៅងពលក ល្ាំងណ្ើ មានពី ២០-៣០%។ ងៅ
ងពលក លាន្ាំងណ្ើ ម ២០-៣០% ងនា៉ះ កាំណត់្ង ើ
តូ្ចៗនឹងផុយ ឬស្រ្ួយ ងៅងពលេនកពត់្វា វានឹងងម្រប៉ះ
 ក់ ងហើយងមើលងៅ្ៃួត្ងដ្ឋយគាម នស្រ្ទប់ពណ៌្នបត្ង
ងទ្។  ូចគាន ងន៉ះផងក រ ម្រប្ិនងបើេនកង ើញ្ាំបកង ើ
ង  ងធាំ និងងហើមងៅខ្នងចុង ងៅងពលេនកបាំកបកវា វា
ានទឹ្កខព្់ខ្នែ ាំង។ ពី២០-៣០% នន MC ្ាំងណ្ើ មក ល
ងៅង្្្លភ់ាគងម្រចើនានងម្របង មិនកមនទឹ្កងទ្ 
ក លជាជាំនួយកនុ ងការបាំកលងរូបធាតុ្កាង នកនុ ងង ើ 
(ធាតុ្លីនីន) ក្លុយឡូ  ្និងងហមីក្លុយឡូ ង្ចញ
ពីធាតុ្ង ើងៅជាធយូងងដ្ឋយមិនឱ្យវាកាែ យជាងផ៉ះ។....... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៣១ 
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១.១១ េនកងទ្្ចរបរសិាែ នកត្ងកត្ភ្ាក់ងផអើលងពល នងៅ 
ទ្្េនាម្រទ្រងម្រជូកក លគាម នលាង្ាអ ត្ និងគាម នកែិន
រប្់ងយើង។ មនុ្េភាគងម្រចើនមិន ឹងថា ផលិត្កមម
ម្រជូកអាចជាការេនុវត្តម្របកប ងដ្ឋយភាពរកីរាយ និង
ាន្ុខភាពលអ ល់បរសិាែ នងនា៉ះងទ្។......................... 

 
 
 
 

៣៤ 
១.១២ ទឹ្កស្រ្៉ះពីម្របព័នធននការចិញ្ច ឹមទរប្់ងយើង ម្រត្ូវ ន

ងម្របើង ើមបីដ្ឋាំ ាំណាំចាំណី្្ត្វ្ម្រាប់ចិញ្ច ឹម្ត្វ នទ្
ងទ្ៀត្។....................................................................... 

 
 

៣៤ 
១.១៣ ្ត្វាន់រកង ើញមែប់ ខណ្ៈងពលកាំពុងកកាយ ី និង

្ុីងមម ងៅចាក រលហុង។................................................ 
 

៣៦ 
១.១៤ ្ត្វាន់ចូលចិត្ត្ុី ងកូ វជាចាំណី្ោ ងខ្នែ ាំងពីកផែង ើទុ្ាំ

ងៅងម្រកាមង ើមង ើ ក លជួយបាំ ត់្ងចលនូវបញ្ជហ រុយ។. 
 

៣៦ 
២.១ យុទ្ធសាស្រ្តផតលច់ាំណី្ ល់ម្រតី្ ពីការងម្របើម្រ ្េ់្់ងម្រចើន

ងៅជាលកាណ្ៈ្នេាំ្ាំនចកត្ានម្រប្ិទ្ធិផល។........... 
 

៤៤ 
២.២ ម្រតី្ទី្ឡាបោ កាន់ងដ្ឋយេនកនិពនធ ផទ៉ះអាឡូហា។.......... ៤៤ 
២.៣  ាម្រកាមថា  ្Secchi បងាហ ញពីបួនភាគននពណ៌្្ និង

ងមម  ងហើយជងម្រៅ្មស្រ្ប្ម្រាប់វា្់ពនែឺ។............... 
 

៤៧ 
២.៤ ថា្ Secchi កនុ ង្កមមភាព - ្ាគ ល់ពី្មត្ែភាព

ង ើមបីងមើលង ើញពីកផនកពណ៌្្ និងពណ៌្ងមម ។ តារាង
បងាហ ញការលូត្លា្់ននក្ែ  ូចជាការង ែើយត្បនឹង
ចាំនួនបកនែមននជីធមមជាតិ្ (គីឡូម្រកាម)។......................... 

 
 
 

៤៧ 
២.៥ បងងកើត្ចាំណី្េកណ្ត ត្ទឹ្កក លានគុណ្ភាពខព្់ ល់

ខែួនឯងវានឹងមិនានការលាំ ក។................................ 
 

៥០ 
២.៦ A&B - ា ្ុីនកិនសាច់ក លងម្របើ្ម្រាប់កិនចាំណី្ម្រតី្ C 

- ចាំណី្ម្រតី្ក លទញយកពីក្ិដ្ឋា ន D - ការងរៀបចាំដ្ឋក់
ចាំណី្តូ្ចៗងៅងលើកម្រាល្ៃួ ត្ក លងធវើពីម្របេប់ និង
ម្របងឡា៉ះម្របងហាង E&F - ា ្ុីន្មៃួត្ងម្របើថាមពលម្រព៉ះ
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អាទិ្ត្យ្ម្រាប់ចាំណី្ម្រតី្ក លានរាងតូ្ចងៅឯផទ៉ះអាឡូ
ហា។.......................................................................... 

 
៥៤ 

២.៧ ម្រតី្ទី្ឡាបោ ងៅជាប់នឹងថាន លបណ្ដុ ៉ះកូនរុកាជាតិ្ទឹ្ក
ងៅផទ៉ះអាឡូហា។........................................................ 

 
៦០ 

៣.១ យុទ្ធសាស្រ្តផតលច់ាំណី្ ល់្ ត្វម្រជូក។.......................... ៦៦ 
៣.២ ម្រជូកនម្រពចងកខេនឹងបងងាគ ល  ូចជាម្រជូក Sus ahoenobarbus 

(ម្រជូក Palawan Bearded) ងៅ Palawan ម្របងទ្្ហវីលី
ពីន លូត្លា្យ់ឺត្ងៅងម្រកាមលកាខណ្ឌ កនុងស្រ្រក។....... 

 
 

៦៩ 
៣.៣ ម្រជូករកីរាយងៅងលើកម្រាលអាចម៍រណ EM។............... ៦៩ 
៣.៤ ម្រជូកក លងកើត្កូនងហើយ ម្រត្ូវ នឱ្យចាំណី្បាំកលងក ល

ានគុណ្ភាពខព្ ់ពីកនុ ងក្ិដ្ឋា ន និងបកនែមកាំង រម ត់្
លអពីការចិញ្ច ឹម្ត្វ។................................................... 

 
 

៦៩ 
៣.៥ Amorphophallus palawanasis -  ាំឡូងងជើង ាំរងីៅ 

Palawan ម្របងទ្្ហវីលពីីន។....................................... 
 

៧១ 
៣.៦ ការកាត់្ និងម្របមូល -   នងម្របើ ម្រ ្់ងមម  vet iver  

រួចរាល់ងហើយ។........................................................... 
 

៧២ 
៣.៧ ា ្ុីនកិនស្រ្ូវបឋម  (Mikkleson, 2005)។................... ៧៥ 
៣.៨ ផលិត្កមមអា្ឡូា និងចក  salvinia ងៅផទ៉ះអាឡូហា។. ៧៦ 
៣.៩ ក្ិករហវីលីពីន នងវចខចប់ចាំណី្ EM ចូលងៅកនុ ង

ម្របេប់បិទ្ជិត្ក លគាម នខយល់ងចញចូល ន ងដ្ឋយ
ការពារការចមែងងរាគ។ វាជាការងស្រ្ចបនាទ ប់ពីផ្អអ ប់វា
េ្់រយៈងពលពីរ្ ត ហ។៍......................................... 

 
 
 

៨២ 
៤.១ ាន់ចិញ្ច ឹមងៅផទ៉ះអាឡូហារកីរាយ។............................. ៩២ 
៤.២ ម្រទ្រងាន់អាឡូហា គឺស្រសាលលមម្ម្រាប់ផ្អែ ្់ទី្ងដ្ឋយ

មនុ្េកត្ាន ក់។.......................................................... 
 

៩៤ 
៤.៣ ម្រទ្រងាន់អាឡូហាគឺជាជងម្រមើ្រប្់ងយើងក លរចនា

ងឡើងងដ្ឋយគាម នកង់។.................................................. 
 

៩៤ 
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៤.៤ ឧទហរណ៍្ននចាំណី្កិនបាំកបកក លអាចរក នងៅ
ផារននត្ាំបន់ផ្អឡាវា ន់។.............................................. 

 
៩៥ 

៤.៥ ’ ’អា្ុីត្ខ្នែ ញ់ក លចាំ ច់ងៅកនុ ងរបបអាហារពីមុន 
និង្ម័យទ្ាំងនើប”  ម្របភពៈ Weston A. Price Foundation 
្ឺរ ី ’’របបអាហារកបបបូរាណ្ និងងម្របងរប្់អាងមរចិ’’ 
ការបងាហ ញ ’’របបអាហារកបបបូរាណ្ III’’។.................... 

 
 
 

៩៨ 
៤.៦ ផលិត្កមមអា្ឡូា និងចក Salvinia ងៅផទ៉ះអាឡូហា។.. ៩៩ 
៤.៧ រូបភាពននរុយងមម  (BSF) ក ល នងម្របើងៅផទ៉ះអាឡូ

ហា។.......................................................................... 
 

១០២ 
៤.៨  ាម្រកាមននរុយងមម  (BSF) ក ល នងម្របើងៅផទ៉ះអាឡូ

ហា។.......................................................................... 
 

១០២ 
៤.៩ (ពីង វងងៅសាត ាំ): ការងរៀបចាំ និងការផតល់ចាំណី្្ត្វសាែ ប

ងៅផទ៉ះអាឡូហា "រុកាជាតិ្នបត្ង្ម្រាប់ាន់ចម្រមរ៉ះ"។.... 
 

១១២ 
៤.១០ ាន់ និងទកា   Muscovy ្ុីចាំណី្ងៅវាលងមម

ជាមួយគាន ងៅផទ៉ះអាឡូហា។......................................... 
 

១១៣ 
៥.១ ងគាក ល នចងង ើរងៅវញិងៅមកជុាំវញិ្នឹង្ុីអាហារ 

(ងមម ) Gotu Kola និង Salvania។................................. 
 

១១៨ 
៥.២ មគគងទ្្ម្របងភទ្វាលងមម ននេនកងម្រជើ្ងរ ើ្ វាលងមម ។ 

ានងៅៈ 
https://www.tropicalgrasslands.asn.au/pastures/pas
turepicker.htm............................................................ 

 
 
 

១២៣ 
៥.៣ ពកពរកីរាយ្ុី្ែឹកងមម វទីី្វុខឺចីងៅងលើបងគងខ័ណ្ឌ ចាំណី្ 

មួយ។.........................................................................  
 

១២៥ 
៥.៤ វ  ត ជី វ ិត្ រ ប្់  ងកូ វ  បប ឺ ប ូ ល  អាចាន ងៅៈ  

https://www.pinterest.com/pin/452541462542767238/. 
 

១២៦ 
៥.៥ ការភាួ រ ីតាមកបប ីឡាញ្ម្រាប់ការងារងៅស្រ្ទប់

 ីងម្រកាមងដ្ឋយគាម នម្រត្ឡប់ទ្ម្រមង់ ី (ពុាំ នុ៉ះកាត់្ទ្ទឹ្ង
រប្់ ី)។.................................................................... 

 
 

១២៨ 

https://www.tropicalgrasslands.asn.au/pastures/pasturepicker.htm
https://www.tropicalgrasslands.asn.au/pastures/pasturepicker.htm
https://www.pinterest.com/pin/452541462542767238/
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៥.៦ ម្រតី្ងកាណ្រាងងកាងបិត្ជិត្ “ទ្ម្រមង់េកេរ A”។ ទិ្ ាភាព
ទូ្ងៅននការេនុវត្តរងបៀបៃមីងន៉ះ្ម្រាប់ការ្ិកាជាងម្រចើន
ងៅ្ាំណុ្ាំ  Slideshare ងន៉ះ។........................................ 

 
 

១២៨ 
៥.៧ ផលប ៉ះពាល់ននងពលងវលាងលើជីវា ្ និងគុណ្ភាព

វាលងមម ។.................................................................. 
 

១៣០ 
៥.៨ ម្របពនធខ្ុ ាំម្រត្ួត្ពិនិត្យហវូងងគាយកទឹ្កងដ្ឋ៉ះមួយកកនែងងៅ

ម្របងទ្្នៃ ក លផតល់ងមម ្ៃួត្ Napier ជាចាំណី្។......... 
 

១៣៣ 
៥.៩ ម្របងភទ្ននការម្រគប់ម្រគងងខាយងលើវាលងមម ្ម្រាប់ងគា

ម្រកបីៈ ភែឺកស្រ្ និងជញ្រញ្ជា ាំង។.......................................... 
 

១៣៣ 
៥.១០ ងៅរយៈទ្ទឹ្ង ១៥  ឺងម្រករប្់ងយើង អា្ូឡាក លងៅ

ងម្រកាមមែប់ ៤០-៨០% លអជាងអា្ូឡាងៅងលើម្រព៉ះអាទិ្ត្យ
ងពញ។....................................................................... 

 
 

១៣៥ 
៥.១១ កញ្រនតក ងកូនម្រតី្ ៏ងម្រៅ ងអា្ូឡា នលអងៅងពល

្ម្រមក់ទឹ្កងចញ។....................................................... 
 

១៣៦ 
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រញ្ជតីារាង 
១.១ ម្របភពលាមក្ត្វងផេងៗ និងការ  ន់ម្របាណ្ជីជាតិ្ 

(NRCS 1995)។.......................................................................... 
 

២៣ 
១.២ ផលម្របងោជន៍ពីការចិញ្ច ឹម្ត្វចម្រមរ៉ះងៅកនុ ងម្របព័នធ

ងកេម្រត្-បរសិាែ ន (Carpenter-Boggs et al. 2013)។......... 
 

៣៧ 
១.៣ តារាង្ងងាបខែ៉ះៗេាំពីេត្ែម្របងោជន៍ជាងម្រចើនននម្របព័នធ

ចម្រមរ៉ះដ្ឋាំ ាំណាំ និងចិញ្ច ឹម្ត្វ (Kersbergen 2008)។.... 
 

៣៨ 
២.១ ការម្របមូលផតុ ាំជីជាតិ្ ១) អាចម៍ម្របងចៀវ ២) អាចម៍ជងនែន 

៣) ជីពីកាក្ាំណ្ល់្ ររីាងគ្ម្រាប់ងម្របើកនុងការផលិត្
ក្ែ។.................................................................................................... 

 
 

៤៧ 
២.២ តារាងឱ្យចាំណី្ម្រតី្ពីការរោិល័យជលផល និងធនធាន

ទឹ្កបងងកើត្ងឡើង្ម្រាប់ជួយការលូត្លា្់រប្់ម្រតី្ និង
ផលចាំងណ្ញឱ្យ នម្របង្ើរ។..................................... 

 
 

៥០ 
២.៣ ចាំណី្ម្រតី្ទី្ឡាបោ ជាមូលដ្ឋា នងម្របើម្រ ្់ជាធាតុ្ចូល

កនុងក្ិដ្ឋា ន។............................................................. 
 

៦១ 
៣.១ ្កាត នុពលននការកាត់្  និង ម្របមូលទុ្ក ងមម  -  

Chrysopogon zizanioides (vetiver) (Wikipedia)។........ 
 

៧៣ 
៣.២ ការងម្របៀបងធៀបចាំណី្ ាំបូងរប្់ម្រជូក និងធាតុ្ចូលចាំណី្

ក លានកនុ ងក្ិដ្ឋា ន (ការផ្អត ច់ងដ្ឋ៉ះ ១៨គ.ម្រក) 
(Philippine Council for Agriculture, 2000) ។............... 

 
 

៨៣ 
៣.៣ កាលវភិាគ្ម្រាប់ការងម្របើម្រ ្់ចាំណី្ផ្អអ ប់ជាមួយកាក

្ាំណ្ល់ ាំណាំ (“Ad lib” ានន័យថា ចាំណី្គឺអាចរក
 នជាបនតបនាទ ប់្ម្រាប់ម្រជកូ)។  
ម្របភពៈ (http://www.slideshare.net/mik1999/sustain-

able-livestock-1-cattle-and-hogs).................................. 

 
 
 
 

៨៧ 
៤.១ ចាំណី្ EM ផ្អអ ប់្ម្រាប់្ត្វសាែ បងៅផទ៉ះអាឡូហា 

((Philippine Council for Agriculture, 2000)។............... 
 

១១០ 

http://www.slideshare.net/mik1999/sustain%1fable-livestock-1-cattle-and-hogs
http://www.slideshare.net/mik1999/sustain%1fable-livestock-1-cattle-and-hogs
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៤.២ កមមវធីិអាហារបាំប ន្ម្រាប់កូនាន់។.......................... ១១០ 
៥.១ គុណ្ភាពអាហារូបត្ែមភ ននងមម ្ៃួ ត្ ងមម ស្រ្្់្តុ ក  

ទុ្ក។.......................................................................... 
 

១២២ 
៥.២ ការម្រគប់ម្រគង គុណ្្មបត្តិ និងគុណ្វបិត្តិននយទុ្ធសាស្រ្ត

កនុងការផតល់ចាំណី្ងផេងៗគាន ្ម្រា។............................. 
 

១២២ 
៥.៣ គុណ្ភាពអាហារូបត្ែមភននងមម វទីី្វុងឺៅវគគននវ តលូត្លា្់

ងផេងៗគាន ។.................................................................................................. 
 

១២៤ 

 



16 
 

 
ងគាមួយកា្ក លធន់ម្រទាំនឹងងម្រគា៉ះរាាំង្ៃួត្ ្ីុងមម  humidicola (Brachiaria humidicola) ងៅទី្ធាែ
ងម្រកាមង ើម ូងកនុងម្របងទ្្ហវីលីពីន។ ការរមួបញ្ចូ ល្ត្វងគាតាមរងបៀបងន៉ះ្នេា្ំ ាំនចងលើការងារកាត់្
ងមម  និងការចាំណយងផេងៗងទ្ៀត្ជាទូ្ងៅងៅកនុងឧ្ាហកមម។ 
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ជំពូកទី្១ 

ប្រព័ន្ធចប្្រុះនន្ការចិញ្ច ឹ្ សត្វនៅកាងុ 
កសដិ្ឋា ន្ខ្នា ត្ត្ចូនៅត្ំរន្់ប្ត្ពូិច 

  
 
 
 
 
នសចកតីនផ្តើ្ 

ងរឿងមួយក លលអបាំផុត្ ក លេនកអាចងធវើ ន ង ើមបីបាំងពញក្ដិ្ឋា ន 
ឬ្ួនចារម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាពរប្េ់នកងនា៉ះ គឺម្រត្ូវងធវើវាឱ្យានតុ្លយភាព
ជាមួយនឹងកផនកចិញ្ច ឹម្ត្វ ៏តូ្ចមួយ។ ភាពចម្រមរ៉ះគាន ននការចិញ្ច ឹម្ត្វ គឺជា 
មូលដ្ឋា នម្រគឹ៉ះងលខ១០ កនុងង្ៀវងៅរប្់ខ្ុាំ ង ម្ ៉ះក្ិកមមម្របកបងដ្ឋយនិរនតរ
ភាពងៅត្ាំបន់ម្រត្ពិូច។ ម្រប្ិនងបើេនកអានកាំណ្ត់្្ាគ ល់ងេកូអា្ុី ឱ្កា្លអ
ក លពាក់ព័នធនឹងេនកងនា៉ះ គឺងៅកនុមងធា យខែ៉ះ នៗនការងធវើក្ដិ្ឋា ន ឬ្ួន។ 
ប្ុ្ត្វនឹងផតល់ជីក លានត្នមែង ើមទប និងានគុណ្ភាពខព្ ់ ទ្នទឹមនឹង
ងន៉ះវាផតល់ជាង្បៀង្ម្រាប់បរងិភាគ ឬ្ាភ រៈ្ងមែៀកបាំពាក់្ម្រាប់ង្ែៀក។ 
ងទ៉ះបីជាេនកវ ិទ្ាសាស្រ្ត នពាោមចមែងផលម្របងោជន៍ននម្របព័នធ
ប្ុ្ត្វចម្រមរ៉ះតាមកបបបុរាណ្ក៏ងដ្ឋយ លទ្ធផលជាបរាិណ្កត្ងកត្មិនងាយ 
ស្រ្ួលបងាហ ញងៅកនុងការសាកលបងងៅតាមទី្វាលងនា៉ះងឡើយ។ 

 
ងៅក្ិដ្ឋា នអាឡូហាននផឺត្តូ្ម្រពីនង្្ាននម្របងទ្្ហវីលីពីន 

ងយើងគណ្នាង ើញថា ម្រជូករប្់ងយើងជាធមមតាផតល់នូវម្រ ក់ចាំងណ្ញ្ុទ្ធពី 
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៣០ ងៅ ៤០ ុលាែ រអាងមរកិកនុងមួយកាល។ ងដ្ឋយានពី ១២ងៅ១៥កាល 
កនុងការម្របមូលផលមួយ ាំណក់កាល ពួកងគាន្កាត នុពលកនុងការទ្ទួ្ល
 ននូវម្រ ក់ចាំងណ្ញ ២០០-៣០០ ុលាែ រកនុងមួយកកនែង។ ងលើ្ពីងន៉ះងទ្ៀត្ 
ងយើង នចប់ងផតើមងម្របើម្រ ្់ឡាាំង ឬធុងចាំណុ្៉ះ ២០លីម្រត្ ង ើមបីវា្់បរាិណ្
លាមកពី្ត្វម្រជកូ ងហើយ នង ើញថា ផលិត្កមមលាមកានងលើ្ពី ២៥ម៣ 

កនុងមួយកកនែង្ម្រាប់ម្រជូកពី ១២ងៅ១៥កាល។ ជីកាំប ុ្តិ៍អាចទ្ទួ្ល ន ១០ម៣ 
កនុងមួយកកនែង ក លម្រគប់ម្រគាន់លមម ម្្រាប់ដ្ឋក់ជីងលើ ាំណាំងពាត្កផអមមួយ
ហិចតា ក លទ្ទួ្ល នម្រ ក់ចាំងណ្ញ ៣០០ ុលាែ រអាងមរកិ។ 

 
ងលើ្ពីងន៉ះងៅងទ្ៀត្ ងយើង នង ើញថា កាក្ាំណ្ល់ពី ាំណាំ

ងពាត្ អាចម្រត្ូវ នផលិត្ជាជីវធយូង (Biochar) ផតល់ជាចាំណី្ ល់្ត្វពកព ឬ
ងធវើជាជីកាំប ុ្តិ៍ ជាមួយលាមកម្រជូកជាងម្រចើន ង ើមបីបនតវ តងន៉ះ។ ងយើងអាចងធវើ 
ក្ិដ្ឋា នឱ្យានភាពចម្រមរ៉ះគាន ងម្រចើន ប ុកនតខ្ុាំ្ងឃមឹថាឧទហរណ៍្ងន៉ះជួយេនក
ឱ្យចប់ងផតើមងមើលង ើញពីត្នមែក្ិដ្ឋា នគម្រមូននភាពចម្រមរ៉ះគាន រវាងការដ្ឋាំ ាំណាំ 
និងការចិញ្ច ឹម្ត្វ។ ្ត្វចតុ្ ត្ងៅក្ិដ្ឋា នរប្់េនកាន្កាត នុពល
ោ ងខ្នែ ាំងកនុងការបងងកើនជីរប្់ម្របព័នធទាំងមូល ងដ្ឋយមិនចាំ ច់ាន
ធាតុ្ចូលពីខ្នងងម្រៅក លានត្នមែនៃែងនា៉ះងទ្។ 

 
ប្រព័ន្ធចប្ រ្ុះតា្ខររប្រនពណី 

កផអកងលើមជឈមណ្ឌ លបងចចកវទិ្ាង្បៀង និងជី (ឆ្ន ាំ១៩៩៩)៖ “ក្ិករ
ាននិនាន ការកនុងការដ្ឋក់បញ្ចូ លគាន រវាងផលិត្កមមប្ុ្ត្វ និង ាំណាំ នលអ
ជាងេនកវទិ្ាសាស្រ្តភាគងម្រចើនងធវើ!”។ ងយើងអាចងរៀន នងម្រចើនពីម្របព័នធក ល
ានស្រសាប់ទាំងងន៉ះ និងឆ្ន ាំននការសាកលបង ម្រពមទាំងភាពលងមអៀងរប្់វា 
(FFTC 1999)។ Sajise ចងអុលបងាហ ញថា “ម្របព័នធតាមកបបម្របនពណី្ នរមួ
បញ្ចូ លគាន នូវភាពចម្រមរ៉ះងផេង នៗនម្របងភទ្្ត្វចិញ្ច ឹម និង ាំណាំ។ បញ្ជហ ម្រប ម 
គឺង ើមបីបងងកើនផលិត្ភាពននម្របព័នធតាមកបបម្របនពណី្  ូងចន៉ះវាអាចផលិត្ជីវ
ា ្់ក លអាចងម្របើ នកាន់កត្ខព្ ់ [ចាំនួនងម្រចើន] ខណ្ៈងពលក លការេភិរកេ
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ធនធានធមមជាតិ្ក លម្របព័នធក្ិកមមទាំងមូលពឹងកផអក” (FFTC 1999)។ ងោង
តាមវទិ្ាសាែ នស្រសាវម្រជាវ ាំណាំស្រ្ូវេនតរជាតិ្ (IRRI) ងៅកនុងត្ាំបន់ ូចជាអា្ុ ី
ម្របព័នធចម្រមរ៉ះននការដ្ឋាំ ាំណាំ និងចិញ្ច ឹម្ត្វ អាចម្រត្ូវ នងគចត់្ទុ្កថាជា
មូលដ្ឋា នម្រគឹ៉ះននការងកើនងឡើងផលិត្កមម ក លងធវើងអាយម្របង្ើរងឡើងនូវ្ នតិ្ខុ
ង្បៀង និងជួយកាត់្បនែយភាពម្រកីម្រក (Sombilla and Hardy 2005)។ 

 
  រ ី្  (ឆ្ន ាំ១៩៩២) ងដ្ឋយ្ងងាបលទ្ធផលននការស្រសាវម្រជាវម្របព័នធ

ក្ិកមមចម្រមរ៉ះដ្ឋាំ ាំណាំ និងចិញ្ច មឹ្ត្វ ក លាន ាំណាំស្រ្ូវជាមូលដ្ឋា នងៅ
ម្របងទ្្ហវីលីពីន និងបណត ម្របងទ្្កនុងត្ាំបន់អា្ុី នទ្ងទ្ៀត្ េនតរកមមរវាង
 ាំណាំ និង្ត្វ ាន ូចខ្នងងម្រកាម៖ 

១. ការងម្របើម្រ ្់ថាមពល្ត្វកនុងផលិត្កមម ាំណាំ ការ ឹកជញ្ាូ ន 
និងការកកនចន ងហើយការងម្របើម្រ ្់េនុផល ាំណាំ (ចាំងបើង កនទក់ និងកាក
្ាំណ្ល់) ងដ្ឋយប្ុ្ ត្វ និង្ត្វសាែ ប។ 

២. ការងម្របើម្រ ្់លាមក្ត្វ ង ើមបីបងងកើនផលិត្ភាព ី និងកាត់្
បនែយនៃែង ើមននធាតុ្ចូល។ 

៣. កាត់្បនែយហានិភ័យផលិត្កមម ងដ្ឋយរួមបញ្ចូ លគាន រវាង្ហម្រគា្
 ាំណាំ និងចិញ្ច ឹម្ត្វ។ 

៤. ការបរងិភាគទឹ្កងដ្ឋ៉ះងគា សាច់ និង្ ុត្ ននម្រគួសារក លានក្ិដ្ឋា ន
តូ្ច ងធវើឱ្យម្របង្ើរងឡើងនូវអាហារូបត្ែមភ និង្ខុភាពមនុ្េោ ងខ្នែ ាំង។ 

៥. លក់ប្ុ្ត្វ និង្ត្វសាែ ប និងផលិត្ផលរប្់វា ង ើមបីងធវើឱ្យ
ម្របង្ើរងឡើង និងងធវើឱ្យានង្ែរភាពនូវម្រ ក់ចាំណូ្លពីក្ិដ្ឋា ន ្ម្រាប់ការ
ទិ្ញធាតុ្ចូលជាសាច់ម្រ ក់ និងទូ្ទត់្ចាំណយកនុងម្រគួសារ  ូចជានៃែសាលា 
កាត្ពវកិចច្ងគម និងការកៃទាំ្ុខភាព។ 

 
ងទ៉ះជាោ ងណក៏ងដ្ឋយ បញ្ជហ ចមបងកនុងេនតរកមម ាំណាំ និង្ត្វ គឺ

កងវ៉ះវធីិសាស្រ្តកនុងការវា្់្ទង់នូវេត្ែម្របងោជន៍ក លទ្ទួ្ល នពីវា។ 
 



20 
 

ការទ្ទួ្លបាន្នូ្វការនចាប្រឌិត្ជា្ួយនឹ្ងជនប្ ើ្សប្រព័ន្ធចប្ រ្ុះ
នន្ការដ្ឋដំំណ ំនិ្ងចិញ្ច ឹ្ សត្វ 
 

ការចិញ្ច ឹម្ត្វក ល នម្រគប់ម្រគងម្រតឹ្មម្រត្ូវ នឹងនាាំមកនូវម្រ ក់ចាំងណ្ញ  
ខព្់ ល់ក្ិករងៅត្ាំបន់ម្រត្ូពិចជាងបកនែខែ៉ះ ងៗៅតាមទី្ផារ និងពពួកធញ្ញជាតិ្

ភាគងម្រចើន។ ងៅកនុងវបប
កមមចម្រមរ៉ះេចិនញ្រនតយ ៍ ងយើង
និោយថា "រួមបញ្ចូ លគាន
ជាំ នួ្ឱ្យការដ្ឋក់ងដ្ឋយ
កឡកពីគាន !" ឧទហរណ៍្
មួយននវធីិងន៉ះ គឺជាវធីិក ល
ក្ិករងធវើចម្រមរ៉ះគាន រវាងការ
ចិញ្ច ឹម្ត្វឱ្យ្ុងីមម រប្់
ពួកងគ ងៅកនុងលាំនាាំននការ
ដ្ឋាំ ុ៉ះ ាំណាំតាមរ ូវ។ ងៅ
កនុងម្របព័នធ ីកស្រ្ត្ាំបន់ខពង់ 
រាបតាមកបបម្របនពណី្ ងគា 
ម្រក បី  និងព កព ម្រត្ូ វ ន
ម្រពកលងឱ្យ្ុីងមម ងៅកនុង
នម្រព ឬងឡើងងលើ ទី្ខព្់ៗ
ឆ្ៃ យពី ីដ្ឋាំ ុ៉ះ ាំណាំកនុង
េាំឡុងរ ូវដ្ឋាំ ុ៉ះ។ ងម្រកាយ
ងពលម្របមូលផលរួចរាល់ 
្ត្វចតុ្ ត្ទាំងងនា៉ះម្រត្ូវ
 ននាាំមកភូមិវញិ ង ើមបី
ឱ្យ្ុីងមម ងៅងលើ ី ាំណាំ
ក លម្របមូលផលរួចងនា៉ះ
ងៅកនុងេាំ ឡុងរ  ូ វ ម្រ ាំង 

 

របូទី្១.១៖ ការម្របមូលផលម្របចាំនៃៃម្របកបងដ្ឋយម្រប្ិទ្ធ
ភាពននការកាត់្ និងម្របមូលទុ្កនូវពពួកងឡហគូ ម្ ម្រាប់
ពកព ងគា និងម្រជូកនឹងកាត់្បនែយនៃែង ើមចាំណី្។ 
 

របូទី្១.២៖ Gliricidia និង leucaena ដ្ឋក់ងៅងលើងធនើរ
្ម្រាប់្ត្វពកព្ុី។ 
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(FFTC 1999)។ ងៅក្ិដ្ឋា នផទ៉ះអាឡូហា ងយើងចិញ្ច ឹមចម្រមរ៉ះគាន រវាងពកព ាន់ 
ទ ងគា ម្រកបី និងម្រជូក (រូបទី្១. ១)។ ឧទហរណ៍្ ពកពរប្់ងយើង្ុីងមម ងៅ
វាលងមម  និងរុករកចាំណី្ងៅកនុងគុងាព ត្រុកាជាតិ្ងឡហគូម ងហើយងយើងផតល់
កាក្ាំណ្ល់ ាំណាំខែ៉ះៗជាចាំណី្ ល់្ត្វពកព (របូទី្១.២)។ ជាមួយនឹងម្របព័នធ
ចម្រមរ៉ះ ងយើងអាចកាត់្បនែយនៃែចាំណី្្ត្វ នងម្រចើន ងហើយ (ជាមួយលាមក
្ត្វក លងយើងម្របមូល ន) ក៏កាត់្បនែយនៃែជី នងម្រចើនក រ។ ងយើងកាត់្ និង
ម្របមូលចាំណី្ស្រ្្់្តុកទុ្ក្ម្រាប់្ត្វពកព ងគា ាន់ និងម្រជូក។ វាទមទរ
កាែ ាំងពលកមម ប ុកនតងយើងអាចកាត់្បនែយធាតុ្ចូល ន។ 
 

ងៅក្ិដ្ឋា នផទ៉ះអាឡូហា ងយើង នផតល់េនុសា្ន៍ថា ្ូមេនក
េនុញ្ជញ ត្ឱ្យ្ត្វចតុ្ ត្្ុីងមម ម្រប្ិនងបើកកនែងេាំងណយផល។ ងទ៉ះជា
ោ ងណក៏ងដ្ឋយ ងន៉ះមិនកមនកត្ងកត្អាចងធវើងៅ នងៅកនុងការកាំណ្ត់្
រប្់ាច ្់តូ្ចតាច ឬបរសិាែ នម្របជុាំជនងនា៉ះងទ្។ ងៅកកនែងវាលងមម មិនកមន
ជាជងម្រមើ្មួយ ក លេនកអាចងម្របើធញ្ញជាតិ្ងផេង ងៗធវើជាចាំណី្បកនែម នងឡើយ។ 
ពិចរណេាំពីការផ្អអ ប់ម្រគាប់ធញ្ញជាតិ្ជាមួយនឹងមីម្រករបក លានម្របងោជន៍ 
ង ើមបីបងងកើនការបាំកបែងចាំណី្ ងយើងង ើញថាម្រគាប់ធញ្ញជាតិ្ក ល នផ្អអ ប់ង ើរតួ្
ជាម្របូប ីយ ូទិ្ក (probiotics) ក លកាត់្បនែយត្ម្រមូវការ្ម្រាប់ការងម្របើឱ្្ៃ។ 

 
ពពួក្ពាវ ្ី្ត្វ  ូចជាម្រជូក ាន់ និងទ ក៏ចិញ្ច ឹម នលអជាមួយ

ម្របភពចាំណី្្ត្វមួយចាំនួន (ងយើងងម្របើេតិ្្ុខុមម្រ ណ្្កមម (EM) ង ើមបីផតួច
ងផតើមចាំណី្ក ល នផ្អអ ប់ជាមួយមីម្រករបរប្់ងយើង)។ េតិ្្ុខុមម្រ ណ្រ្់
ក លានងៅកនុងេតិ្្ុខុមម្រ ណ្្កមម ្ាំងោគវតីាមីនធមមជាតិ្ និងបងងកើត្
្ា្ធាតុ្ពម្រងឹង្ុខភាពក លាន្ម្រាប់ការពារប្ុ្ត្វ។ ្ម្រាប់ងយើង 
ការចាំណយងលើេតិ្្ុខុមម្រ ណ្្កមម គឺានត្នមែធូរនៃែជាងថាន ាំេង់ទី្ប ីយ ូ
ទិ្ច និងការចក់ថាន ាំវតីាមីនងៅងទ្ៀត្ ងហើយកៃមទាំងអាចងអាយងយើងជាំនួ្នូវ
ត្ម្រមូវការថាន ាំេង់ទី្ប ីយ ូទិ្ចងៅកនុងម្របព័នធរប្់ងយើងផងក រ។ ងយើង ញ់ម្រទ្រង 
និងជម្រងរករាល់្ ត ហ៍ជាមួយេតិ្្ុខុមម្រ ណ្្កមម ង ើមបីកាត់្បនែយកែិន និង
រុយ។ ចាំនួនងម្រចើននន ក់ងត្រាីនម្របងោជន៍ចប់ងផតើមជាំនួ្ឱ្យភាន ក់ងារបងកងរាគ
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តាមរយៈការ ងណ្តើ មទី្កកនែង។ ងោងងៅតាម Higa និង Parr (ឆ្ន ាំ១៩៩៤) 
េតិ្្ុខុមម្រ ណ្្កមម-១ (EM-1) គឺជាការលាយបញ្ចូ លគាន ក លានតាម
លកាណ្ៈពាណិ្ជាកមម ក លផទុកងដ្ឋយេតិ្្ុខុមម្រ ណ្បីម្របងភទ្៖ 

១.  ក់ងត្រអីា្ុីត្ឡាក់ទិ្ក - ម្រករមម្រគួសារនន ក់ងត្រងីន៉ះក៏ម្រត្វូ ន
ងគងម្របើកនុងការផលិត្ទឹ្កងដ្ឋ៉ះងគាជូរ (ោ េ ួរ) និង ី្ (ម្របហុក រាាំង) ផង 
ក រ។  ក់ងត្រងីន៉ះបាំកបែងជាតិ្្ករងៅជាអា្ុីត្ឡាក់ទិ្ក។ ងៅកនុង ាំងណ្ើ រការ
ងន៉ះ ពួកវាបនែយកម្រមិត្ pH ក លរារាាំងការលូត្លា្់ននពពួកមីម្រករបបងកជាំងឺ 
និងងធវើឱ្យវាគាម នលទ្ធភាព្ម្រាប់េតិ្្ុខុមម្រ ណ្ក លផលិត្ងមតានង ើមបី
រ្់ ន។ 

២. ងម ាំកបរ - ទាំងងន៉ះគឺជាផេិត្ឯកងកា្ិកា  ូចជាផេិត្ក លម្រត្ូវ
 នងម្របើកនុងការងធវើនាំប័ុង និងអាល់កុល។ វាជាំរញុ ាំងណ្ើ រការននការងឡើងងម 
(ការងធវើឱ្យជូរ)។ 

៣.  ក់ងត្ររី្មី្ាំងោគ -  ក់ងត្រទីាំងងន៉ះេនុញ្ជញ ត្ឱ្យមីម្រករប នទ្
ងទ្ៀត្រួមរ្់ងៅចូលគាន ។ ពួកវាងម្របើ photons ង ើមបីរ ាំលាយសារធាតុ្្ររីាងគ និង 
េ្ររីាងគ។ ងោងងៅតាមងលាកងវជាបណ្ឌិ ត្ Higa និង Parr (ឆ្ន ាំ១៩៩៤)  ក់
ងត្ររី្ មី្ាំងោគ “េនុវត្តរ្មី្ាំងោគមិនងពញងលញ ក លរ្ ់ងៅមិនម្រត្ូវការ
ខយល់” (ងពាលគឺេវត្ដានេុក្ុីក្ន)។ ចប់តាាំងពី ាំងណ្ើ រការននរ្មី្ាំងោគ
ផតល់នូវេុក្ុីក្នជាេនុផល  ក់ងត្រទីាំងងន៉ះជួយផតល់េុក្ុីក្ន ល់
ឫ្រុកាជាតិ្។  ក់ងត្ររី្មី្ាំងោគក៏ានេត្ែម្របងោជន៍ផងក រ ្ម្រាប់
្មត្ែភាពកនុងការបនាបជាតិ្ពុលងៅកនុង ី ឧទហរណ៍្តាមរយៈការផ្អែ ្ ់
បតូរសារធាតុ្  ូចជាអា្ុីត្្ ុលហវីម្រឌិ្ច (H2S) ងៅជា្ា្ធាតុ្ាន
ម្របងោជន៍ និង្ម្រាប់្មត្ែភាពរប្់វាកនុងការជួ្ជុលអា្ូត្។ 

 
កផនកមួយននម្របព័នធចិញ្ច ឹម្ត្វរប្់ងយើង ងយើងកាត់្ និងម្របមូលចាំណី្ជា

ងរៀងរាល់នៃៃ។ ងយើងផតលច់ាំណី្ ល់្ ត្វពកព្ុីងៅកនុងងម្រកាល រហូត្ លម់្រព៉ះ
អាទិ្ត្យ្មៃួត្វាលងមម  ងធវើឱ្យាន្ុវត្ែិភាព លពួ់កវា ជាងការក លម្រពកលង
វាឱ្យ្ុីងមម ងៅទី្វាល។ ងៅត្ាំបន់រប្់ងយើង ពពួក  រា ្ុីត្ ែងចូលងៅកនុង
ម្រកព៉ះ ងៅងពល្ត្វពកព្ុងីមម ងៅងលើងមម ង្ើម។ ងយើងផតល់ចាំណី្ ល់្ត្វ
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កាត ន់ កូនពកព ពីធនាគារចាំណី្្ត្វក លងយើង នបងងកើត្ងឡើង និងរបងង ើម
ង ើរាងងកាងននរុកាជាតិ្ងឡហគុយមីណឺ្ត្ាំបន់ម្រត្ូពិច និងេនុត្ាំបន់ម្រត្ូពិច (tick-
trefoil) (Desmodium rensonii), ង ើម Malabalatong (Flemingia congesta), 
(Indigofera), ង ើម Kakawate ឬ Madre de Cacao (Gliricidia sepium), ង ើម 
Ipil-ipil ( Leucaena leucocephala) និងអាកា្ា (Mangium acacia)។ ងពល
ខែ៉ះពកពរប្់ងយើង ន្ុី្ាំបកង ើងន៉ះខែ៉ះៗផង។ 

 
 ូចក លពួកងគ្ុីចាំណី្ ្ត្វពកពមួយហវូងតូ្ចអាចបងងកើត្ជាគាំនរង ើ 

និងកមកង ើ ៏ធាំ ក លងៅ្លអ់ាចម្រត្ូវ ន្មៃួត្ និង នងម្របើ្ម្រាប់ជា
េូ្ ុត្។ ការេនុវត្តននការកាត់្ និងម្របមូលងន៉ះ រួមបញ្ចូលគាន នូវការម្របមូល
ចាំណី្្ម្រាប់្ត្វពកព ជាមួយនឹងការងារម្របចាំនៃៃននការងរ ើ្ េូ្្ម្រាប់
 ុត្ ក លបងាហ ញពីេត្ែម្របងោជន៍ ៏េសាច រយមួយងទ្ៀត្ននម្របព័នធចម្រមរ៉ះកនុងការ
ចិញ្ច ឹម្ត្វងៅងលើក្ិដ្ឋា ន។ ងទ៉ះបីជាវាអាចពិ កកនុងការកាំណ្ត់្បរាិណ្
ត្នមែង្ ាកិចចននចាំណី្ និងេូ្ ុត្ក៏ងដ្ឋយ េនកនឹងង ើញថាងពលងវលាកាែ ាំង
ពលកមមរប្់េនក ម្រត្ូវ នកាត់្បនែយងដ្ឋយការងធវើ្កមមភាពតាមមងធា យ
ងដ្ឋយងចត្នា។ 

 
តារាង១.១៖ ម្របភពលាមក្ត្វងផេង  ៗនិងការ  ន់ម្របាណ្ជីជាតិ្ (NRCS 1995) 

ប្រនេទ្សត្វ ជីសររុ អាសតូ្ ផ្ូសវរ័ 
------ Ibs/នៃៃ/1000-Ib animal unit ------ 

កូនងគា១ ៥៩,១ ០,៣១ ០,១១ 
ងគាយកទឹ្កងដ្ឋ៉ះ២ ៨០,០ ០,៤៥ ០,០៧ 
ម្រជូក៣ ៦៣,១ ០,៤២ ០,១៦ 
ាន់ (យកពង) ៦០,៥ ០,៨៣ ០,៣១ 
ាន់ (យកសាច់) ៨០,០ ១,១០ ០,៣៤ 
ាន់ដ្ឋាំង ុង ៤៣,៦ ០,៧៤ ០,២៨ 
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តាមរយៈជីវា ្់ក លពុកផុយងពញងលញងៅងលើក្ិដ្ឋា ន ងយើង
បងងកើនផលិត្កមម ាំណាំធញ្ញជាតិ្  ាំណាំបកនែ និងពពួក ាំណាំជី ក លកាត់្
បនែយនៃែង ើមជី និងបងងកើនទិ្ននផល។ ងន៉ះគឺជាេត្ែម្របងោជន៍ ៏្ាំខ្នន់ងៅកនុង
ម្របព័នធរប្់ងយើងងៅម្របងទ្្ហវីលីពីន ប ុកនតងយើងនឹងក្វងរកេត្ែម្របងោជន៍
ងផេងងទ្ៀត្ផងក រ រួមទាំងផលិត្កមមជីវធយូង ពីកាក្ាំណ្ល់រុកាជាតិ្។ 
 
ប្រព័ន្ធចប្ រ្ុះវារវីរបក េ្ និ្ងរកុខជាតិ្ 

បកនែមពីងលើម្របព័នធននការកាត់្ និងម្របមូលក លងយើងងម្របើ្ម្រាប់
ចិញ្ច ឹម្ត្វ ៏ធាំទូ្លាយរប្់ងយើង ងយើង នពិងសាធោ ងខ្នែ ាំងជាមួយនឹង
ការបម្រងួមចុ៉ះននម្របព័នធផលិត្កមមម្រតី្ ក លបនាុាំ្ម្រាប់វារវីបបកមមចម្រមរ៉ះជាមួយ
រុកាជាតិ្ ក លងយើងចិញ្ច ឹមម្រតី្ទី្ឡាបោ ។ ទក៏ចូលរួមកនុងម្របព័នធកនុងទឹ្កងន៉ះ
ក រតាមរយៈការកហលទឹ្ក ការរកចាំណី្ និងមុជទឹ្កងៅកនុងស្រ្៉ះក ល ន
រចនាងឡើង ក ល នភាា ប់
គាន តាមរយៈម្របព័នធបាំពង់ទឹ្ក 
ប ុកនតមិនានផទុកពូជម្រតី្ងទ្។ 
ងយើងងម្របើកាក្ាំណ្ល់ទឹ្ក 
្ម្រាប់ផលិត្កមមបកនែ (រូប
ទី្១.៣)។ មិនកមនក្ិករ
ទាំងេ្់ទ្ទួ្លងជាគជ័យ
ជាមួយនឹងម្របព័នធម្របងភទ្ងន៉ះ
ងទ្  ូងចន៉ះម្រប្ិន ងបើេនកងធវើ
ពិងសាធ ្ ូមចប់ងផតើមងដ្ឋយ
ម្របរងម្របយ័ត្ន និងចប់ងផតើមពី
ម្រទ្ ង់ ម្រទ យ តូ្ ច ្ិ ន ។  
ឧទហរណ៍្ Little និង Edwards 
(ឆ្ន ាំ២០០៣) ម្រពានពីការ
បរា ជ័យ នន ម្រប ព័នធ ទ្ាំងនើប

 

របូទី្១.៣៖ ងៅកនុងម្របព័នធវារវីបបកមមងន៉ះ ម្រតី្ និងរុកា
ជាតិ្កម្រមម្រត្ូវ នងគដ្ឋាំងដ្ឋយកឡកពីគាន  ប ុកនតម្រតូ្វ
 នភាា ប់ជាមួយគាន ងៅកនុ ងម្របព័នធក លានចរនត
ទឹ្កវលិចុ៉ះងឡើង។ ងដ្ឋយានជាំនួយពីពពួកេតិ្
្ុខុមម្រ ណ្ក លានម្របងោជន៍ និងការរចនា
ម្រតឹ្មម្រត្ូវ ម្រតី្ផតល់ជីជាតិ្ឱ្យរុកាជាតិ្ និងរុកាជាតិ្្ាអ ត្
ទឹ្ក្ម្រាប់ម្រតី្វញិ។ 
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ក លបម្រងួមទ្ាំហាំរួមបញ្ចូ ល
ជាមួយវារវីបបកមម។ ម្របព័នធ
ចិញ្ច ឹមម្រតី្ខ្នន ត្តូ្ចម្រត្ូវ ន
ងគបងាហ ញ អាចងម្របើ ម្រ ្់
 នតាមបងចចក ងទ្្ងៅ
កនុងសាែ នីយ៍ និងក ល ន
ម្រគប់ម្រគងងដ្ឋយេនកស្រសាវម្រជាវ
ងលើការសាកលបងងៅតាម
ក្ិដ្ឋា ន។ ងទ៉ះជាោ ង
ណ ការបនាុាំងដ្ឋយនិរនតរ
ភាពននម្របងភទ្ម្របព័នធទាំង
ងន៉ះតាមរយៈក្ិករ គឺជា
ការកម្រម” (Little and Edwards 
2 003 )។ េនកអាចគិត្ ពី
ម្រប ព័នធ ននការ ចិញ្ច ឹ ម្ត្វ
ណមួយ  ក ល ម្រត្ូ វ ន
កាំណ្ត់្ និងពឹងកផអកងលើធាតុ្ចូលក ល នទិ្ញ "ទី្កកនែងដ្ឋក់ចាំណី្" ងដ្ឋយមិន
គិត្ពីទ្ាំហាំ។ ពីងម្រពា៉ះទ្ាំហាំង្ ាកិចច ងធវើឱ្យម្របតិ្បត្តិការតូ្ចមិនាននិរនតរភាព
ងដ្ឋយសារម្រ ក់ចាំងណ្ញទប និងនៃែង ើមននធាតុ្ចូលានត្នមែខព្ ់។ 

 
ផ្លតិ្ក េ្ជីកំរ ុសតិ៍រស ់

ងដ្ឋយងម្របើលាមកពី្ត្វរប្់ងយើង ងយើង នរួមបញ្ចូ លការផលតិ្ជី
កាំប ុ្តិ៍រ្់ ងៅកនុងម្របព័នធក្ិកមមរប្់ងយើង (រូបទី្១.៤)។ ពពួក ងកូវ ីរប្់
ងយើងម្រត្ូវ នផតល់ចាំណី្ងដ្ឋយលាមក្ត្វ្ុទ្ធពីងគា ម្រកបី ពកព និងម្រជូក។ 
លទ្ធផលផលិត្ផលចុងងម្រកាយននការបាំកបកងដ្ឋយសារធាតុ្្ររីាងគ (vermicast) 
ម្រត្ូវ នលាយបញ្ចូ លគាន ងៅកនុង ី្ម្រាប់យកងៅងម្របើកនុងថាន លរប្់ងយើង ( ី
រប្់ងយើងម្រត្ូវ នបងងកើត្ងឡើងជាមួយ ២០-២៥% ននផលិត្ផលចុងងម្រកាយ

 

របូទី្១.៤៖  ងកូ វកនុ ងមងាកក លម្របមូល នខព្់
បាំផុត្ - ការង ៉ះបង់ងចលម្របចាំ្ ត ហ៍ម្រតូ្វ ន
ងគម្របមូល នខព្់បាំផុត្រហូត្ ល់ពាក់កណត ល 
លាមក្ត្វក លពុកផុយជាជីកាំប ុ ត្ ិ៍ម្រត្ូវ នកាត់្
បនែយ។ បនាទ ប់មក ជីលាមក្ត្វក ល នពុក
ផុយជាកាំប ុ ត្ ិ៍ងដ្ឋយពពួកេតិ្្ុខុមម្រ ណ្្កមម
ក លានអាយុពីរ្ ត ហ៍ ម្រត្ូវ នបកនែមងៅងលើ
កម្រាលននការចិញ្ច ឹម ងកូ វ ី។ 
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្ុទ្ធននការបាំកបកងដ្ឋយសារធាតុ្្ររីាងគ)។ កផនក្ាំខ្នន់ននផលិត្កមម ាំណាំជី 
និងបកនែរប្់ងយើង កត្ងកត្ផតល់ត្នមែ ល់ការម្រគប់ម្រគងបកនែម។ ងយើងអាច
ម្របមូលផលននផលិត្ផលចុងងម្រកាយននការបាំកបកងដ្ឋយសារធាតុ្្ររីាងគ ន 
៦-១០លីម្រត្កនុង១ម២ ងដ្ឋយងម្របើ ងកូវវារងៅងពលយប់រប្់អាញ្រហវិក (Mikkelson 2015)។ 
គងម្រាងងផេងៗងទ្ៀត្ងៅត្ាំបន់ម្រត្ូពិចក៏ នបញ្ចូ លវធីិសាស្រ្តននការងធវើជីកាំប ុ្តិ៍
រ្់ពីលាមក្ត្វ រួមទាំងមជឍមណ្ឌ លជីវតិ្ជនបទ្ងៅមីនដ្ឋណវ បទី្្ទ 
ងៅម្របងទ្្ភីលពីីន(Tacio 2014; Capuno 2010)។ 
 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងវដតនន្ជីជាតិ្ដី  

ងៅងពលក្ិករចប់ងផតើមងធវើផលិត្កមម ាំណាំចម្រមរ៉ះ និងការចិញ្ច ឹម្ត្វ 
កាក្ាំណ្ល់្ត្វនឹងបងងកើនទិ្ននផលងម្រចើនបាំផុត្ (រូបទី្១.៥)។ ងៅកនុងម្របព័នធ
រប្់ងយើង ានកត្លាមក្ត្វងៅកនុងជម្រងរក និងកនុងម្រទ្រងងពលយប់ប ុងណណ ៉ះ
ក លម្រត្ូវ នម្របមូល និងលាយជាមួយវត្ែុធាតុ្ង ើមងផេងងទ្ៀត្្ម្រាប់ងធវើជី
កាំប ុ្តិ៍។ លាមកពី្ត្វក លងៅកនុងម្រទ្រងគឺងាយស្រ្ួលកនុងការម្របមូល។ ចាំងពា៉ះ
្ត្វចិញ្ច ឹមឱ្យ្ុងីមម ងៅតាមទី្វាល លាមក្ត្វងៅកនុងម្របព័នធវាលងមម ្ែតិ្
ងៅកនុងទី្វាល ងធវើជាជី ល់វាលងមម  និងរមួចាំកណ្ក ល់ង្ែរភាពម្របព័នធងេកូ
ឡូ្ុី។ លាមក្ត្វនឹងម្រត្ូវ នរួមបញ្ចូលងដ្ឋយេតិ្្ុខុមម្រ ណ្ ្ត្វលអិត្ 
 ងកូវ ី។ល។ ងដ្ឋយមិនចាំ ច់ានេនតរាគមន៍ពីមនុ្េងឡើយ។ ងយើងាន
បរាិណ្លាមក្ត្វងម្រចើនណ្់ក លអាចរក នពីជម្រងរករប្់ងយើង ងហើយ
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ងយើងមិនចាំ ច់ចាំណយ
ងពលងវលា និងការខាំ ម្របឹង
កម្របងបកនែមងទ្ៀត្ងៅកនុងការ
ម្របមូលលាមក្ត្វពីទី្វាល
ងឡើយ។ ម្រប្និងបើេនកងទ្ើប
កត្ នចប់ងផតើម និងម្រត្ូវការ
លាមក្ ត្វ ម្្រាប់ងធវើជីកាំប ុ្តិ៍ 
េនកអាច្ងម្រមចចិត្តម្របមូល
តាមក លេនកអាចងធវើ ន។ 
ងទ៉ះជាោ ងណក៏ងដ្ឋយ 
ងៅងពលេនាគត្េនកនឹងចង់
រកវធីិង ើមបីម្របមូលលាមក្ត្វ
ងៅកនុងបរងិវណ្្ត្វចិញ្ច ឹម 
ង ើមបី្នេាំងពលងវលា និង
កាែ ាំងពលកមម។ 
 

ម្រប្ិន ងបើ េន កច ង់
ឱ្យ្ហម្រគា្ផលិត្ម្របងភទ្
ចាំណី្មួយឱ្យាននិរនតរភាព
ជាងមុន ងហើយេនកចង់ងម្របើ
ម្រ ្់ធនធានក លានងៅ
ក្ិដ្ឋា នស្រសាប់កាន់កត្ងម្រចើន 
េនកនឹងម្រត្ូវរកមងធា យ
ង ើ មបី ងម្របើ ម្រ ្់ រ ាំហូ រកាក
្ាំណ្ល់ងន៉ះ។ ខ្នងងម្រកាម
ងន៉ះ គឺជាការ  ន់ម្របាណ្
ខែ៉ះៗននការផលិត្លាមក្ត្វ
ម្្រាប់ម្របព័នធជាងម្រចើនម្របងភទ្។ 

 

របូទី្១.៥៖ ងៅកនុងម្របងទ្្នៃ ្ហ-្ាជិកងគា
យកទឹ្កងដ្ឋ៉ះ កចករ ាំកលកធនធាន និងដ្ឋាំងមម  
napier និងពពួកងឡហគូម ងហើយក៏លក់ជាចាំណី្
្ត្វឱ្យគាន ងៅវញិងៅមក។ លាមក្ត្វម្រត្ូវ ន
ងម្របើ្ម្រាប់ងធវើជាជី។ 

 

 

របូទី្១.៦៖ ឡជីវឧ ម្័នា កហាយហវឺក លផលិត្
ងៅម្របងទ្្នៃងន៉ះ ម្រត្ូវ នងម្របើម្រ ្់ងៅផទ៉ះអា
ឡូហាកនុងម្របងទ្្ភីលីពីន  ក លជាធុងជីវឧ ម្័ន
ានទ្ាំហាំធាំ ូច គ្រ  និងេកណ្ត ត្ទឹ្ក ន។ 
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េងគការ Heifer ងៅម្របងទ្្នៃ  នងរៀបចាំបងងកើត្កម្រមិត្ជីវឧ្មន័មួយ នលអ 
ក លអាចងម្របើលាមក្ត្វរាវ ង ើមបីផលិត្ឧ្ម័នងមតាន្ម្រាប់ងម្របើជាកាំងៅ/ 
ចមអិនអាហារ (Meyers 2012) (រូបទី្១.៦)។ ងេកូានជងម្រមើ្ងផេងងទ្ៀត្្ម្រាប់
ា ្ុីនរ ាំលាយជីវឧ្ម័ន ក លានងៅងលើងគហទ្ាំព័រ www.echocommunity.org។ 
ឧទហរណ៍្ ្ ូមងមើលបទ្បងាហ ញងដ្ឋយ Wilkie (ឆ្ន ាំ២០១៦) និងម្របភពងផេងៗ
ងទ្ៀត្ងៅ https://www.echocommunity.org/en/search?q=biodigesters។ 

 
ងៅងលើក្ិដ្ឋា នរប្់ងយើង ងយើងកត្ងកត្ងធវើជីកាំប ុ្តិ៍នូវលាមក្ត្វ

រប្់ងយើងងដ្ឋយានខយល់ងចញចូល ង ើមបីបងងកើត្កាំងៅក លបាំ ត់្ពពួក
ភាន ក់ងារបងកជាំងឺ និងជាំងឺនានា។ ការងធវើជីកាំប ុ្តិ៍ងដ្ឋយានខយល់ងចញចូល ឬ 
“ការងធវើជីកាំប ុ្តិ៍ងៅត  ”េនុញ្ជញ ត្ឱ្យពពួកេតិ្្ុខុមម្រ ណ្ក លម្រត្ូវការកាំងៅពិត្
ម្រ ក ទូ្ងៅ ង ើមបីបាំកបកកាក្ាំណ្ល់្ ររីាងគងៅជាជីកាំប ុ្តិ៍ក លអាចងម្របើ
 ន និងានង្ែរភាព។ ្ ីតុ្ណ្ហ ភាពងលើ្ពី ៦០េងាង្ ងៅកនុងគាំនរជីកាំប ុ្តិ៍
រប្់េនកនឹង្ាែ ប់ម្រគាប់ងមម  និងពពួកភាន ក់ងារបងកជាំងឺ (Richard 1992)។ 
ម្រត្ួត្ពិនិត្យ្ីតុ្ណ្ហ ភាពរាល់នៃៃរហូត្ ល់េនកគិត្ថាវាងៅត  ល់កម្រមិត្ងហើយ។ 
ងដ្ឋត្កាាំបិត្ង្នៀត្ ឬកាំណត់្ក កមួយ (រូបទី្១.៧ក ទ្ាំព័រ២៩) ងៅកនុងគាំនរជី
កាំប ុ្តិ៍ចាំកណត លរយៈងពល ១០នាទី្។ បនាទ ប់ពីេនកទញវាងចញ ្មូងម្របើកទ្ម ូ
កម ម្រត្េីុនញ្រហាវ រ ង ើមបវីា្់្ីតុ្ណ្ហ ភាពននងលាហៈងន៉ះ (ម្រប្និងបើេនកងម្របើន 
រប្់េនក វាងធវើឱ្យេនកងៅត ន ) (រូបទី្១.៧ខ ទ្ាំព័រ២៩)។ ងយើងម្រត្ឡប់គាំនរជីកាំប ុ្តិ៍
រប្់ងយើងកនុងមួយ្ ត ហម៍តង ងធវើវាកនុងរយៈងពលបី្ ត ហ៍។ េនកអាចអាន
បកនែមពីជីកាំប ុ្តិ៍ងៅកនុងង្ៀវងៅរប្់ខ្ុាំ  ងៅកនុងជាំពូក្តីពី មូលដ្ឋា នម្រគឹ៉ះ
ងលខ៤៖ ជីកាំប ុ្តិ៍។ 
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របូទី្១.៧ក៖ ងៅងពលក លជីកាំប ុ ត្ ិ៍ លាមក្ត្វត្ាំបន់ម្រត្ូពិច កាក្ាំណ្ល់ ាំណាំ និង
ងមម រលួយងឡើងងៅត  ្ីតុ្ណ្ហ ភាពគួរកត្ងកើនងឡើងពី ២៥-៣០េងាង្ងៅង ើម ាំបូងនន
វ តជីកាំប ុ ត្ ិ៍ រហូត្ ល់> ៦០េងាង្ ង ើមបីកាំចត់្ងចលភាន ក់ងារបងកជាំងឺ និងជាំងឺ។ 
 

 

របូទី្១.៧ខ៖ វា្់្ីតុ្ណ្ហ ភាពងៅខ្នងកនុងគាំនរជីកាំប ុ ត្ ិ៍ក លកាំពុង ាំងណ្ើ រការ 
 

កាាំបិទ្ង ន្ៀត្ 

កណត ល
គាំនរជីកាំប ុ្តិ៍ 

ា្ំងណ្ើ មហួត្
ងចញ 

េតិ្បរា ២ម 
េបបរកា ១ម 

េតិ្បរា ២ម 
េបបរកា ១ម 

រាងTrapezoidal 
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ជំហាន្រខន្ែ្នន្ផ្លតិ្ក េ្ជីវធ្យងូ (Biochar) 

ង ើមបីចត់្កចងការម្រគប់ម្រគង ីរប្់េនកងអាយ្នមួយកម្រមិត្ងទ្ៀត្ 
្ូមពិចរណងម្របើម្រ ្់្ាភ រៈ
កាក្ាំណ្ល់ពីង ើ  និងេងាក ម
្ម្រាប់ផលិត្កមមជីវធយូង។ តាម
រយៈ ាំងណ្ើ រការមួយក ល នម្រត្ួត្
ពិនិត្យ ក លងគងៅថាការបាំកបក
សារធាតុ្ (ពីភាសាម្រកិច ានន័យ
ថាការកបងកចកងភែើង)  េនកអាច
បាំ កបែង រូបធាតុ្កាង នកនុ ង ង ើ  
(ធាតុ្លីនីន) ងៅជាឧ្ម័នក លងធវើ
ឱ្យានរនធងសាព ត្ផទុកសារធាតុ្ចិញ្ច ឹម 
ថាមពលជីវសាស្រ ត្ និង្ម្រាប់
ងផទៀងផ្អទ ត់្លកាខណ្ឌ  ី។ ងយើង្ មៃួត្
កាំណត់្ង ើ និងកមកង ើពីការ
កាត់្ និង្តុករប្់ងយើង ពីកាក
្ាំណ្ល់ចាំណី្ពកព ងហើយគរវាងៅ
កនុងរងតត  (រូបទី្១.៨)។ ងៅងពលកាំ
ងទ្ចកមកង ើ្ៃួត្េ្់ចាំហាយទឹ្ក 
ងយើងដ្ឋក់ងភែើង ុត្វាឱ្យង ៉ះ។ ដ្ឋក់
កាំងទ្ចង ើ និងម្រកដ្ឋ្ ឬងមម
្ៃួត្ ងៅងលើគាំនរកមកង ើរប្់
េនក និង ុត្ងភែើងពីខ្នងងលើ។ រ ាំហូរ
ខយល់ នឹងម្រតូ្ វ នទញងចញពី
 ត្គាំនរ ងហើយវាងៅត ងៅកផនក
ខ្នងងលើមុន តាមរយៈធយូងវានឹង

 
របូទី្១.៨៖ ការកាត់្ និងម្របមូលកាំណត់្ង ើ
តូ្ចៗ និងកមកង ើ ក លម្រត្ូវ ន្មៃួត្
បនាទ ប់ពីពកព្ុី ែ្ឹកវាេ្។់ ងពល ៃ្ួត្ង ើ
ម្រត្ូវ នបាំកបែងងៅជាជីវធយូង ៏ានម្រប្ិទ្ធ
ភាពងដ្ឋយដ្ឋក់ងភែើងងលើគាំនរងន៉ះ។ 

 

 
របូទី្១.៩៖ ង ើមបីកាត់្បនែយការងម្របើម្រ ្់ទឹ្ក
ឱ្យ នតិ្ចបាំផុត្ងៅរ ូវម្រ ាំង ទឹ្ក ែ្ិត្កនុង
លកាណ្ៈងម្រត្ៀមរួចជាងស្រ្ច និង្កមម ងៅ
កកបរគាំនរងភែើងងពាត្ងៅកនុងម្រទ្រងននរងតត កនុ ង ី។ 
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ង ៉ះចុ៉ះងម្រកាម។ ងន៉ះជួយបងងកើន
ម្រប្ិទ្ធផល និងផតល់ទិ្ននផលជីវ
ធយូងខព ្់ជាងមុន។ ម្រប្ិនងបើ
កមកង ើទាំងងនា៉ះម្រត្ូវ នងគដ្ឋក់វា
ឱ្យហាប់កណ្ន រងតត ងន៉ះនឹងមិន
េនុញ្ជញ ត្ឱ្យានរាំហូរខយល់ចូល
 ល់ ត្ងម្រកាម ន ងហើយវាក៏
រារាាំងខយល់ មិនឱ្យ ចុ៉ះ ល់ ត្
ងម្រកាម នក រ។ ងយើងងម្របើងមម /
្បូវ Cogon imperica ្ៃួត្ជា
ឧបករណ៍្ចាំងហ៉ះ ង ើមបីបងញ្ឆ ៉ះកផនក
ខ្នងងលើននគាំនរ  ូងចន៉ះវាជាចាំងហ៉ះ
ម្របព័នធធយូង Top Lit Up Draft 
(TLUD) ងៅកនុងរងតត ។  ាំងណ្ើ រ
ការ TLUD  ុត្ងម្របង និងឧ្ម័ន
ក លអាចង ៉ះ ន ខណ្ៈងពល
ក លកាត់្បនែយកផេង និងបងងកើត្
ជាការ ុត្ ៏លអមួយ។ កផនកខ្នង
មុខក លចល័ត្ចុ៉ះងឡើង ងធវើចលនា
ចុ៉ះងម្រកាមគាំនរោ ងានម្រប្ិទ្ធផល 
ងហើយម្រត្ូវ នងស្រសាចទឹ្ក ង ើមបី
ម្របមូលធយូង មុនងពលក លវាកាែ យ
ជាងផ៉ះ (រូបទី្១.៩)។ ានបចច័យ 
និងកាំហុ្មួយចាំនួនក លត្ម្រមូវ
មុនងពលេនក ឹងថាងពលណម្រត្ូវ
បញ្ឈប់ការ ុត្ - េនកម្រត្ូវបញ្ឈប់វាមុនងពលកាំណត់្ង ើទាំងេ្់ម្រត្ូវ ន
បាំកបែង ងហើយមិនេនុញ្ជញ ត្ឱ្យ ុត្ងៅជាងផ៉ះងទ្។ ងយើងានរងតត េចិនញ្រនតយ៍
មួយក លព័ទ្ធជុាំ វញិងដ្ឋយគាំនរកមកង ើជាងម្រចើន ក លកាំ ពុង្មៃួត្ងៅ

 
របូទី្១.១០៖ ង ើមកាំណត់្ង ើតូ្ចៗម្រត្ូវ
 នគរជា ច់ម្របចាំ្ ត ហ៍ ង ើមបីធានា
 ននូវការ ៃ្ួត្។ ពួកវាជា TLUD ម្រត្ូវ ន
ង ៉ះងៅងពលក ល ា្ំងណ្ើ មានពី ២០-
៣០%។ ងៅងពលក លាន ា្ំងណ្ើ ម ២០-
៣០% ងនា៉ះ កាំណត់្ង ើតូ្ចៗនឹងផុយ 
ឬស្រ្ួយ ងៅងពលេនកពត់្វា វានឹងងម្រប៉ះ ក់ 
ងហើយងមើលងៅ ៃ្ួត្ងដ្ឋយគាម នស្រ្ទប់ពណ៌្
នបត្ងងទ្។  ូចគាន ងន៉ះផងក រ ម្រប្ិនងបើ
េនកង ើញ្ាំបកង ើង  ងធាំ និងងហើមងៅ
ខ្នងចុង ងៅងពលេនកបាំកបកវា វាានទឹ្ក
ខព្់ខ្នែ ាំង។ ពី២០-៣០% នន MC ្ាំងណ្ើ ម
ក លងៅង្្្ល់ភាគងម្រចើនានងម្របង 
មិនកមនទឹ្កងទ្ ក លជាជាំនួយកនុងការ
បាំកបែងរូបធាតុ្កាង នកនុងង ើ (ធាតុ្លីនី
ន) ក្លុយឡូ្ និងងហមីក្លុយឡូ្
ងចញពីធាតុ្ង ើងៅជាធយូងងដ្ឋយមិនឱ្យវា
កាែ យជាងផ៉ះ។ 
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 ាំណក់កាលងផេងៗគាន  (កាក្ាំណ្ល់ពីការកាត់្ និង្តុកឱ្យពកពរប្់ងយើង 
(រូបទី្១.១០) ងហើយងយើង នរកង ើញថា ងយើងមិនម្រត្ូវការងម្រច៉ះក ក ឬ
ា ្ុីនងនា៉ះងទ្។ 
 

ជីវធយូងក៏អាចម្រត្ូវ នផលិត្ងចញពី្ាំណ្ល់ ាំណាំចាំណី្្ត្វងផេង
ងទ្ៀត្  ូចជាង ើមងពាត្ ឬងមម  napier (Pennisetum purpureum) ប ុកនតការគរ
ជាគាំនរគឺជាការលាំ កងដ្ឋយគាម នម្រទ្រង។ ងយើងងម្របើ្ាំណញ់ក កក លហ ុ៊ុំ
បងងកើត្ងឡើងជារាង្ុីឡាាំង ង ើមបីបងងកើត្ នជាម្រទ្រង TLUD មួយ។ ងយើងក៏ដ្ឋក់
្ាំបក ូងច្់ៗងៅកនុងជីវធយូងក ល នបាំកបកជា ុាំតូ្ចៗលអ (biochar) 
ក ល ាំងណ្ើ រការលអងៅកនុង្ ុ៊ុំ ម្្រាប់ដ្ឋាំ ាំណាំពពួកង ើមជី និងបកនែរប្់ងយើង។ 
 
ការនធ្វើឱ្យសក េ្ និ្ងការរញ្ចូលកាងុជីវធ្យងូ 

ជីវធយូងអាចម្រត្ូវ នងធវើងឡើងតាមវធីិងផេងៗគាន ជាងម្រចើន ប ុកនតក្ិករ
ក លងយើងងធវើការជាមួយានការម្រពួយ រមភបាំផុត្ជាមួយនឹងភាពងាយស្រ្ួល
ននការម្របតិ្បត្តិ និងម្រប្ិទ្ធផល។ ងទ៉ះជាោ ងណ េនកបងងកើត្វា េនកគួរកត្ "ងធវើ
ឱ្យ្កមម" នូវជីវធយូង ងហើយបញ្ចូ លវាជាមួយនឹងសាធាតុ្ចិញ្ច ឹម និង 
មីម្រករប។ ងយើងងធវើឱ្យ្កមមនូវជីវធយូង ងដ្ឋយងស្រសាចវាជាមួយទឹ្កងៅចុងបញ្ច ប់
ននផលិត្កមម។ ការងធវើឱ្យ្កមមនូវជីវធយូងងន៉ះ ងដ្ឋយភាា ប់ងេឡចិម្រត្រង ង ើមបី
ការពារជីវធយូងពីការចងភាា ប់សារធាតុ្ចិញ្ច ឹមងៅកនុង ី។ ងោងតាម Craggs 
(ឆ្ន ាំ២០១៧) ង ើមបីឱ្យជីវធយូងានម្រប្ទិ្ធភាពជាម្របងោជន៍ភាែ មៗងនា៉ះ  ាំបូង
វាម្រត្ូវកត្ជាកមមវត្ែុកនុងការ ាំងណ្ើ រការននការងធវើឱ្យ្កមម (ក លងៅថាការ
បញ្ចូ ល)។ ងៅងពលម្រត្ូវ នងធវើឱ្យ្កមម ងហើយម្រត្ូវ នបញ្ចូ លជាបនតបនាទ ប់
ជាមួយនឹងកម្រមិត្ខព្់ននអា្ូត្ និងផូ្វ័រ ចាំ ច់ពពួក្ត្វតូ្ចៗជាងម្រចើន
បងងកើត្ងឡើង ក លេភិវឌ្ឍ និងលូត្លា្់ងៅកនុង្ា្ធាតុ្ជីវធយូងាន 
លកាណ្ៈងពញងលញ។ 
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ងយើងក៏បកនែមធាតុ្ចូលជីវសាស្រ្ត និងសារធាតុ្ចិញ្ច ឹមផងក រ  ូងចន៉ះ 
ជីវធយូងនឹងមិនបងឃាំងសារធាតុ្ចិញ្ច ឹមកនុង ីងទ្ ងៅងពលងយើងបកនែមវាងៅកនុង
 ីងនា៉ះ។ ងយើងបញ្ចូ លេតិ្្ុខុមម្រ ណ្្កមមងៅកនុងជីវធយូង ជីកាំប ុ្តិ៍ ទឹ្ក
ស្រ្៉ះ ឬចាំណី្ម្រតី្។ ងៅងពលម្រតូ្វការ ងយើងក៏បកនែមងមស ៃមករ  ង ើមបីផគត់្ផគង់
្ា្ធាតុ្ និងៃមកាំ ង រ្ម្រាប់ផតល់កាល់្យូម។ ្ម្រាប់ព័ត៌្ាន
បកនែម្ូមងមើល  McLaughlin (ឆ្ន ាំ២០១៦) ។ 

 
ានការជកជកកវកកញកខែ៉ះៗ ថាងត្ើជីវធយូងគួរានអាយុប ុនាម នមុន

ងពលយកមកងម្របើ។ ចប់តាាំងពីចាំនួននៃៃងៅចាំនួនឆ្ន ាំម្រត្ូវ នពិភាកា ប ុកនតម្រត្ូវ
ការការស្រសាវម្រជាវបកនែម។ េនកស្រសាវម្រជាវាន ក់  នងធវើងត្្ត៍ោ ងពិត្ម្រ ក នូវ
្ាំណកកនុងចងនាែ ៉ះ ១៥កខ ងហើយ នរកង ើញ C.E.C (្មត្ែភាពងដ្ឋ៉ះ ូរកា
ចុង) ខព្ ់កនុងជីវធយូង បនាទ ប់ពី ១៥កខងៅទី្វាល។ ជាទូ្ងៅ រយៈងពល ១៥កខ
ងៅទី្វាល វាងទ្ើបកត្ានឥទ្ធិពលងលើងប ហា្់ននជីវធយូង និងនផទកផនកខ្នងងលើ
លអិត្ៗ ក លទាំងពីរងន៉ះ នៃយចុ៉ះ ខណ្ៈក ល្មត្ែភាពងដ្ឋ៉ះ ូរកាចុង
 នងកើនងឡើង (Mukherjee et al  ឆ្ន ាំ២០១៤)។ ងយើង នរកង ើញថា បនាទ ប់
ពីការងធវើឱ្យវា ាំងណ្ើ រការ និងបញ្ចូ លជីវធយូង េនកអាចងម្របើវា នកនុងរយៈងពល
ប ុនាម ននៃៃ ប ុកនតេនកក៏អាចម្រចកវាចូលកនុងៃង់ ងហើយទុ្កវា្ម្រាប់ងម្របើនាងពល
េនាគត្ វាអាចរកាទុ្ក នងម្រចើនឆ្ន ាំ។ កុាំានការភ្ាក់ងផអើលម្រប្ិនងបើេនក
ង ើញានផេិត្ពណ៌្្ៗជាងម្រចើនងៅងលើជីវធយូង។ វាទាំងេ្់គួរកត្ាន 
េត្ែម្របងោជន៍ ម្រប្ិនងបើេនកងម្របើជីកាំប ុ្តិ៍ក លានគុណ្ភាពលអ ឬេតិ្្ុខុម
ម្រ ណ្្កមម១ (EM1) ង ើមបីបញ្ចូ លកនុងជីវធយូងរប្់េនក។ ្មូពិនិត្យងមើល
ការបញ្ជច ាំងសាែ យរប្់ខ្ុាំងៅងលើជងម្រមើ្ជីវធយូងម្រប្ិនងបើេនកចង់ងរៀនបកនែម
ងទ្ៀត្ (Mikkelson ២០១០)។ 
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ការនប្រើប្បាសក់ាកសណំលពី់ផ្លតិ្ផ្លខដលាន្នៅកាងុ្ូលដ្ឋា ន្ 

ង ើមបីងធវើម្របព័នធក្ិកមមចម្រមរ៉ះរប្់េនកឱ្យ នងពញងលញ និងង ើមបី
បងងកើនផលិត្កមម និងបនែយនៃែង ើម
ននធាតុ្ចូលក ល នទិ្ញ រកវធីិ
បាំកបែងផលិត្ផលជាកាក្ាំណ្ល់
ងៅជាផលិត្ផលក លអាចងម្របើ
 ន។ ង ើមបីឱ្យម្រជកូធាំធាត់្ ងយើង
ចិញ្ច ឹមវាងដ្ឋយកនទក់ ចាំណី្ម្រតី្ និង
សាច់ ូង្ៃួត្ នរ ាំលាយងៅកនុង
េតិ្្ុខុមម្រ ណ្្កមម។ ការផតល់
ចាំណី្នូវកាក្ាំណ្ល់ ាំណាំងៅ
ឱ្យ ម្រជូក្ុី  កា ត់្បនែយនៃែ ង ើ ម
ចាំណី្រប្់ងយើង ក លជាគុណ្
ម្របងោជន៍ ៏ធាំងធងននផលិត្កមម
ចម្រមរ៉ះចិញ្ច ឹម្ត្វ និងដ្ឋាំ ាំណាំ។ 
ងយើងងម្របើអាចម៍រណម្រកាល ត្

ងម្រកាម ង ើមបីកាត់្បនែយភាពតានតឹ្ង 
និងង ើមបីេនុញ្ជញ ត្ឱ្យចរកិននការ
 មូ្ចុ៉ះងឡើងពីធមមជាតិ្ ក លវា
មិនអាចងធវើ នងៅងលើកម្រាល
្ុីម ងត៍្ធមមតា។ កម្រាលអាចម៍ 
រណងៅ ត្ងម្រកាមក លលាយ
ជាមួយនឹងេតិ្្ុខុមម្រ ណ្្កមម 
ក៏ជួយកាត់្បនែយកែិន និង្ត្វរុយ
ផងក រ (រូបទី្១.១១)។ ម្របព័នធ
រប្់ងយើង គឺជាការម្របតិ្បត្ដិមិន

ានការលាង្ាអ ត្។ ម្រជូករកាេនាម័យ នងៅងពលក លខ័ណ្ឌ វាមួយ 

 

របូទី្១.១១៖ េនកងទ្្ចរបរសិាែ នកត្ងកត្
ភ្ាក់ងផអើលងពល នងៅទ្្េនាម្រទ្រងម្រជូក
ក លគាម នលាង្ាអ ត្ និងគាម នកែិនរប្់
ងយើ ង។  ម នុ្េភាគងម្រចើ ន មិន  ឹងថា  
ផលិត្កមមម្រជូកអាចជាការេនុវត្តម្របកប  
ងដ្ឋយភាពរីករាយ និងាន្ុខភាពលអ
 ល់បរសិាែ នងនា៉ះងទ្។ 

 

 
របូទី្១.១២៖ ទឹ្កស្រ្៉ះពីម្របព័នធននការចិញ្ច ឹម
ទរប្់ងយើង ម្រត្ូវ នងម្របើង ើមបីដ្ឋាំ ាំណាំ
ចាំណី្្ត្វ្ម្រាប់ចិញ្ច ឹម្ត្វ នទ្ងទ្ៀត្។ 
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ម្របងឡា៉ះៗទ្ាំហាំ ២ម២  (ពី ៥0គីឡូម្រកាមងឡើងងៅ)។ មិនចាំ ច់ខា៉ះខ្នា យទឹ្ក ឬ
កាែ ាំងពលកមម ងដ្ឋយ ញ់ទឹ្កលាងម្រជូកពីរ ងកនុងមួយនៃៃងនា៉ះងទ្។ ងយើងក៏
ងចៀ្វាងបឹងទឹ្កនម្របកកបរាត់្្មុម្រទ្ ានកែិន្អុយក លហូរងចញមកតាម
រងបៀបងន៉ះផងក រ។ 

 
ផលិត្កមមលាមកម្រជូកគឺានងម្រចើន ងហើយវាបងងកើត្ នជាជី ៏េសាច រយ

ងៅងពលក លវារលួយ្ពវលអ។ ងយើងម្របមូលយកលាមក្ត្វរាល់នៃៃ ងហើយ
មិនក លយកកម្រាល ត្ងម្រកាមងចញងទ្  ូងចន៉ះកម្រាល ត្ងម្រកាមាន
ង្ែរភាពម្រគប់ងពលងវលា ក លមីម្រករបានម្របងោជន៍ទាំងងនា៉ះងៅម្រគប 
 ណ្ត ប់ងពញ្ាភ រៈកម្រាល ត្ងម្រកាមងនា៉ះ។ ងយើងចាំ ច់ម្រត្ូវបាំងពញបកនែម
នូវកម្រាល ត្ងម្រកាមងរៀងរាល់ងពល ពីងម្រពា៉ះ្ាភ រៈកម្រាល ត្ងម្រកាមងនា៉ះ
មួយចាំនួនរលួយ ឬ ត់្ងចញពីកកនែង ងៅងពលងយើងម្របមូលលាមក្ត្វ។ 
ភាពធាំធាត់្ននម្រជកូរប្់ងយើង គឺ នទ្ទួ្លផលចាំងណ្ញងម្រចើនបាំផុត្ពីកផនកនន
ការចិញ្ច ឹម្ត្វទាំងេ្់រប្់ងយើង ប ុកនតងយើងងៅកត្រកា ននូវជីវចម្រមរ៉ះងៅ
កនុងកផនកននការចិញ្ច ឹម្ត្វ នទ្ងទ្ៀត្ផងក រ (រូបទី្១.១២)។ 

 
ាន់រប្់ងយើងម្រពកលងឱ្យង ើរង្រ ីវា្ុីងពាត្ ្ហូគូម កនទក់ ខទី្ ូង 

អា្ូឡា និងងមម ងជើងទ ក លានធាតុ្រ ាំលាយជាមួយេតិ្្ុមម្រ ណ្្កមម
(EM-1)។ ងមាន់ពងទ្ទួ្លកាំងទ្ចកាំទី្ៃមកាំង រ ្ម្រាប់បាំងពញបកនែមកាល ់
្យូម។ ងយើងផតល់ឱ្យាន់រប្់ងយើងនូវកកនែងជាងម្រចើន ង ើមបីចឹកងមម  និង
កកាយ ងហើយទឹ្កកត្ងកត្ានជានិចច (រូបទី្១.១៣ និងទី្១.១៤)។ ាន់ាន
កម្រាលពី្ា្ធាតុ្ធមមជាតិ្ស្រ្ង ៀងនឹងកម្រាលននម្របព័នធម្រជូករប្់ងយើង
ក រ។ ងទ៉ះជាោ ងណក៏ងដ្ឋយ ងយើងងម្របើេងាក មរហូត្ ល ់ ៥០ភាគរយ និង
ធយូងម្របកហល ៥ភាគរយ ង ើមបងីធវើឱ្យលាមក្ត្វានង្ែរភាពងដ្ឋយចប់ជាប់ 
អាម ូញាក់ និងការបាំកបែងវាងដ្ឋយមីម្រករបងៅជាទ្ម្រមង់មិនកមនឧ្មន័  ូចជា នី
ម្រទី្ត្ និងនីម្រតាត្។ ងយើង ញ់ថាន ាំបងាក រងរាគងៅ ត្ងម្រកាមងដ្ឋយេតិ្្ុខុម
ម្រ ណ្្កមម (EM-1)។ េតិ្្ុខុមម្រ ណ្ក លានេត្ែម្របងោជន៍ងធវើឱ្យ
បរសិាែ នាន្ខុភាពលអ្ម្រាប់ការចិញ្ច ឹម្ត្វ កាត់្បនែយកែិន និងកាត់្
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បនែយចាំនួន្ត្វរុយ។ ងយើងមិនក លយកងចញេ្់នូវកម្រាល ត្ងម្រកាមនន
ម្រទ្រង្ត្វសាែ បងទ្។ ភាគងម្រចើនងយើងម្របមូលវាកត្ ៥០ភាគរយននកម្រាលខ្នង
ងម្រកាម ងហើយបនាទ ប់មកដ្ឋក់បកនែមនូវ្ាភ រៈកម្រាល ត្ងម្រកាមបកនែមងទ្ៀត្។ 
កម្រាល ត្ងម្រកាមានអាយុយូរបនតិច ានង្ែរភាពកផនកជីវសាស្រ្ត ងហើយ
នឹងផតល់នូវជម្រមកខ្នងកនុងាន្ុវត្ែិភាពមួយងដ្ឋយគាម នកាំណ្ត់្ម្រប្ិនងបើ
ម្រគប់ម្រគង នម្រតឹ្មម្រត្ូវ។ ម្រប្និងបើងយើង កយកកម្រាល ត្ងម្រកាមទាំងេ្់
ងចញ ពពួកេតិ្្ខុុមម្រ ណ្ក លានម្របងោជន៍នឹងម្រត្ូវចប់ងផតើមបងកបងងកើត្
ងឡើងវញិងៅកនុងកម្រាល ត្ងម្រកាមងន៉ះមតងងទ្ៀត្។ ងយើង នរកង ើញថា
កម្រាល ត្ងម្រកាមៃមីៗ គឺមិនានង្ែរភាពងទ្ ងហើយជាំងឺអាចបងកជាបញ្ជហ ងៅ
ង ើម ាំបូង។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នសចកតីសន្ាិដ្ឋា ន្ 

ម្របព័នធបចិញ្ច ឹម្ត្វចម្រមរ៉ះផតល់នូវេត្ែម្របងោជន៍ជាងម្រចើន (តារាងទី្
១.២ និង១.៣)។ ជាមួយនឹងការងធវើកផនការងដ្ឋយម្របរងម្របយ័ត្ន ងហើយងដ្ឋយ
ចប់ងផតើមពីតូ្ច ក្ិករភាគងម្រចើននឹងអាចរួមបញ្ចូលងគា ពកព ាន់ ឬម្រជូក និង

  

របូទី្១.១៣៖ ្ត្វា ន់ រក ង ើញមែ ប់  
ខណ្ៈងពលកាំពុងកកាយ ី និង្ុីងមម
ងៅចាក រលហុង។ 

 

របូទី្១.១៤៖ ្ត្វាន់ចូលចិត្ត្ីុ ងកូ វ
ជាចាំ ណី្ោ ងខ្នែ ាំ ង ពី កផែ ង ើ ទុ្ាំ ងៅ
ងម្រកាមង ើមង ើ ក លជួយបាំ ត់្ងចល
បញ្ជហ រុយ។ 
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បងងកើនង្ែរភាពននក្ិដ្ឋា នរប្់ពួកងគ។ កាក្ាំណ្ល់ ាំណាំអាចកាត់្បនែយ
នៃែង ើមចាំណី្្ត្វ ងហើយលាមកអាចកាត់្បនែយនៃែង ើមជី។ លាមក្ត្វក៏អាច
ម្រត្ូវ នងម្របើង ើមបីផលិត្ជីវឧ្ម័ន្ម្រាប់ចមអិនអាហារ ឬកាំងៅ ង ើមបីកាត់្
បនែយការចាំណយងលើក្ដិ្ឋា ន។ វាលងមម ្ម្រាប់ចិញ្ច ឹម្ត្វ អាចជួយ
ម្រគប់ម្រគងងមម  និងបងងកើន្ុខភាព ី។ ជាមួយនឹងការម្រគប់ម្រគងម្របកបងដ្ឋយ
ម្រប្ិទ្ធភាព េនកអាចបកងវរកាក្ាំណ្ល់ពីការកាត់្ និង្តុកទុ្កចាំណី្ងៅជា
ផលិត្ផលក លានម្របងោជន៍ននជីវធយូង។ កតាត ្ាំខ្នន់គឺម្រត្ូវងម្របើបងចចកវទិ្ា
្មស្រ្បមួយកនុងងពលងវលាមួយ និងរកងមើលវធីិកាត់្បនែយកាែ ាំងពលកមម
 ល់កម្រមិត្េបបរា។ មិនយូរប ុនាម នេនកនឹងអាចពម្រងីកងដ្ឋយ្ុវត្ែិភាពងៅ
ងពលេនក្ម្រមបខែួន និងេនុវត្ត ន។ បនាទ ប់មកេនកនឹងអាចកចករ ាំកលក
ជាមួយក្ិករ នទ្ងទ្ៀត្ងៅកនុងត្ាំបន់រប្់េនក! 
 
តារាងទី្១.២៖ ផលម្របងោជន៍ពីការចិញ្ច ឹម្ត្វចម្រមរ៉ះងៅកនុ ងម្របព័នធងកេម្រត្-
បរសិាែ ន (Carpenter-Boggs et al. 2013) 
 

ប្រព័ន្ធនកេប្ត្-ររសិាែ ន្ ផ្លប្រនោជន្៍ពីសត្វ 
(នប្ៅពីផ្លប្រនោជន្៍

ពីដំណ)ំ 

ប្រេព 

ងគាម្រកបី្ុីងមម គម្រមប ីងៅ 
រ ូវរងារ  

១៧០-៥៦០ ុលាែ រ  
កនុង១ហិចតា 

Bransby, 
1999 

ងគាម្រកបី្ុីងមម គម្រមប ីងៅ 
រ ូវរងារ 

២២៧-៣២៣ ុលាែ រ  
កនុង១ហិចតា 

Hill et al., 
2004 

្ត្វងចៀម និងាន់្ុីងមម  
្ម្រាប់រយៈងពលម្រ ាំកខកនុង
េាំឡុងរ ូវដ្ឋាំ ុ៉ះនននិទ រ ូវ 

២.០៧៧ ុលាែ រ 
កនុង១ហិចតា 

Lowy, 2009 

ងគាម្រកបី្ុីងមម គម្រមប ី ឬ
ស្រ្ូវសាឡីងៅរ ូវរងារ 

២០០ ុលាែ រ 
កនុង១ហិចតា 

Siri-Prieta et 
al., 2007 
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តារាងទី្១.៣៖ តារាង្ងងាបខែ៉ះៗេាំពីេត្ែម្របងោជន៍ជាងម្រចើនននម្របព័នធចម្រមរ៉ះ
ដ្ឋាំ ាំណាំ និងចិញ្ច ឹម្ត្វ (Kersbergen 2008)  
 

១ ម្របភពននសារធាតុ្ចិញ្ច ឹមក លអាចម្រត្ូវ នងម្របើ្ម្រាប់ការេនុវត្តផ្អទ ល់ 
និង/ឬការងធវើជីកាំប ុ្តិ៍។ តាមរយៈការរួមបញ្ចូលគាន រវាងផលិត្កមមចិញ្ច ឹម
្ត្វ និងដ្ឋាំបកនែ តុ្លយភាពននសារធាតុ្ចិញ្ច ឹមរប្់ក្ិដ្ឋា នទាំងមូល
ននការនាាំចូល និងនាាំងចញកាន់កត្ានងម្រចើន។ 

២  ែងតាមរយៈការដ្ឋក់សារធាតុ្ចិញ្ច ឹម ជីលាមក្ត្វ និងកាំប ុ្តិ៍ ក លកក
លមអជីជាតិ្ ី ្កមមភាពជីវៈ និងកាំចត់្ជាំងឺកនុង ី។ ្ុខភាព ីក ល
 នកកលមអងន៉ះនឹងបងាហ ញខែួនវាោ ងឆ្ប់រហ័្ និងរួមបញ្ចូ លទាំង
ការងធវើឱ្យម្របង្ើរងឡើងនូវវ តជីជាតិ្ ី កកលមអរចនា្មព័នធ ី ្មត្ែភាព
ផទុកទឹ្ក នលអម្របង្ើរងៅកនុង ី្ៃួត្ហួត្កហង និង នកកលមអការបងហូរ
ទឹ្កងចញងៅកនុង ីហាប់។ 

៣ ម្របតិ្បត្ដិការចិញ្ច ឹម្ត្វនានាងធវើឱ្យម្របង ើ្រងឡើងនូវ្កាត នុពល្ម្រាប់
ម្រ ក់ចាំងណ្ញងៅកនុង ីក លាន “ងមម  ុ៉ះញកឹង្អក្ក៉ះ”។  ាំណាំ
ងមម ជួយកនុងការសាែ បនារចនា្មព័នធ ី (ឫ្ងមម ) និងការបងហូរទឹ្ក
ងចញពី ី (ពពួកងឡហគមូ/ អាលហ់ាវ ល់ហាវ )។  ាំណាំងមម ក លាន
បរាិណ្ងឡហគូមខព្់ក៏នឹងផតល់ជាម្របភពអា្ូត្ផងក រ ងៅងពលក ល
ទី្វាលទាំងងនា៉ះម្រត្ូវ នវលិម្រត្ឡប់មកងធវើផលិត្កមម ាំណាំវញិ។ 

៤ ការចិញ្ច ឹម្ត្វផតល់នូវការងម្របើម្រ ្់្ម្រាប់កាក ា្ំណ្ល់ ាំណាំ និង
កាក ា្ំណ្ល់ ាំណាំក លង ៉ះងចល។ ងន៉ះអាចជួយកាត់្បនែយជាំងឺ 
ខណ្ៈងពលផតល់ម្របភពចាំណី្ក លានត្នមែងថាក្ម្រាប់ចិញ្ច ឹម្ត្វ។ 
្ត្វងគាម្រត្ឡប់ងៅចាក រ ាំណាំងពព មួយងៅកនុងកខវចិឆិកា ងម្របើម្រ ្់
ចាំណី្ ៏េសាច រយ និងជួយេនកផលិត្បកនែកនុងការ្ាអ ត្ទី្វាល! 

៥  ាំណាំធញ្ញជាតិ្ នងម្របើងដ្ឋយេនកដ្ឋាំបកនែក លងធវើជា ាំណាំគម្រមប ីអាច
្មស្រ្បនឹងអាហារ្ម្រាប់ចិញ្ច ឹម្ត្វ។  ាំណាំធញ្ញជាតិ្រ ូវរងារផតល់
នូវការធាែ ក់ចុ៉ះសារធាតុ្ចិញ្ច ឹម ការម្រត្ួត្ពិនិត្យងមម ទាំងរ ូវ្ែឹកង ើ
ម្រជរ៉ះ និងនិទ រ ូវ ងហើយអាចម្រត្ូវ នបងាហ ញងៅជាមួយរុកាជាតិ្កែូរ ីឬ
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 ាំណាំងឡហគូមងផេង ងៗទ្ៀត្ ង ើមបីផតល់នូវធាតុ្អា្ូត្ងៅកនុងការដ្ឋាំឆ្ែ ្់
គាន បនតបនាទ ប់ និងការបងងកើត្ ាំណាំងមម ជាមួយនឹងការភាួរ ីតិ្ចតួ្ច។ 

៦ ការបកនែមផលិត្ផល្ត្វងៅកនុងទី្ផារអាចជួយងធវើឱ្យម្របង្ើរងឡើងនូវ
រ ាំហូរសាច់ម្រ ក់កនុងរ ូវរងារ និងបកនែមទិ្ ាភាពៃមី មួយ ល់ការ
ម្របតិ្បត្តិក្ិកមមនវឆ្ែ ត្នឹងអាកា្ធាតុ្។ 

៧ ខណ្ៈងពលក លមិនម្រត្ូវ នពិភាកាជានិចចកាលងនា៉ះ ម្របតិ្បត្តិការ
្ត្វ/ បកនែ "ទាំងពីរ" ក លទ្ទួ្ល នងជាគជ័យ ក៏អាចជួយកសាង
្ហគមន៍ងៅកនុងត្ាំបន់ក្ិដ្ឋា នផងក រ។ ម្របតិ្បត្ដិការទាំងពីរក៏ាន
ជងម្រមើ្កនុងការកចករ ាំកលកធនធានា ្ុីន និងកាែ ាំងពលកមមកនុងេាំឡុង
ងពលរវល់។ 
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សត្វចត្ុបាត្រសន់ៅោ ងសែុដុ្នៅកសដិ្ឋា ន្អាឡហូា 
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្ជឍ្ណឌ លវារវីរបក្េនៅកសដិ្ឋា ន្អាឡហូា 
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ជំពូកទី្២ 

ប្រព័ន្ធចប្្រុះនន្ការចិញ្ច ឹ្ ប្ត្ីនៅកាងុ 
កសដិ្ឋា ន្ខ្នា ត្ត្ចូ ន្ិងការរនងកើត្ចំណីប្ត្ ី

  
នសចកតីនផ្តើ្ 

 ភាពក លអាចផលិត្ងៅកនុងក្ិដ្ឋា ន  នងធវើឱ្យក្ិកមមកាន់កត្ាន
និរនតរភាពងឡើង។ កាក្ាំណ្ល់ពីរុកាជាតិ្ និងលាមក្ត្វ គឺជាកផនកនន 
វ តជីជាតិ្ ី និងអាចកាត់្បនែយនៃែធាតុ្ចូលតាមរយៈការងម្របើម្រ ្់ជីកាំប ុ្តិ៍
ក លម្រត្ូវការកាំងៅ អាចម៍ជងនែន ការផលិត្បូខ្ន្ុី ឬក៏ជីនបត្ង។ ចាំណី្អាហារ
ក លងធវើងឡើងងៅក្ិដ្ឋា នក៏អាចកាត់្បនែយការចាំណយ  ម្រប្ិនងបើក្ិករ
ចត់្កចង និងងម្របើម្រ ្់ធនធាក លានស្រសាប់រប្់ងគ ឧទហរណ៍្ ក្ិករ
គួរកត្បងងកើត្វាលងមម  ងដ្ឋយការងម្របើការដ្ឋាំងមម ងន៉ះ្ម្រាប់្ត្វពាហនៈ ការ 
ផលិត្ជាំណី្ម្រជួកពីកាក្ាំណ្ល់រុកាជាតិ្ និងេនុផលងផេងៗ ( ូចជា កាក និង
ម្រកាមទឹ្កងដ្ឋ៉ះងគា) ការដ្ឋាំរុកាជាតិ្ពពួកងឡហគូម (្កណ្ដ ក) ្ម្រាប់កាត់្ និង
ម្របមូលឱ្យពកព្ុី ងហើយការដ្ឋាំពពួករុកាជាតិ្េកណ្ត ត្ទឹ្ក និងរុកាជាតិ្ទឹ្ក នទ្
ងទ្ៀត្្ម្រាប់ម្រតី្ និង្ត្វសាែ ប។ 
  
 ងដ្ឋយ ង់្ុីងត្្ត្វចិញ្ច ឹមានការងកើនងឡើង  ូងចន៉ះងហើយក្ិករ
ក លផលិត្ជាលកាណ្ៈឧ្េហកមម នរកង ើញវធីិ និងមងធា យកនុងការ
បងងកើនក្ិដ្ឋា នរប្់គាត់្ឱ្យងៅជាក្ិដ្ឋា នក លានជីជាតិ្្ម្រាប់ជា
ម្របងោជន៍ ល់ម្របព័នធរប្គ់ាត់្។ េត្ែបទ្ងន៉ះនឹងពិនិត្យងៅងលើវធីិសាស្រ្ត
បងចចកងទ្្ចាំ ច់្ម្រាប់ក្ិករខ្នន ត្តូ្ច ឱ្យទ្ទួ្ល នងជាគជ័យជាមួយ
នឹងចាំណី្ម្រតី្ក លទញងចញពីក្ិដ្ឋា ន។ ក្កិរជា ាំបូងគួរកត្ងធវើការងពញ
ងលញជាមួយនឹងម្របព័នធក លានស្រសាប់ ៏្ាំខ្នន់ (និងជាលកាណ្ៈេកមម) 
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រប្់គាត់្ ងហើយបនាទ ប់មកក្ិករពិចរណឱ្យកាន់កត្ខ្នែ ាំងងឡើងនូវការ
ម្របតិ្បត្តិរប្់គាត់្ទាំងេ្ ់(រូបទី្២.១ ទ្ាំព័រទី្៤៤)។ 
 

 
របូទី្២. ១៖ យុទ្ធសាស្រ្តផតល់ចាំណី្ ល់ម្រតី្ ពីការងម្របើម្រ ្់េ្់ងម្រចើនងៅជាលកាណ្ៈ
្នេាំ្ាំនចកត្ានម្រប្ិទ្ធផល។ 
  
 ជា្ាំខ្នន់ៈ  ្ូមកត់្ចាំណាំ
ថាានង្ៀវងៅ កាក្ត្ និងការ
កណ្នាាំជាងម្រចើន នហាមចាំងពា៉ះទ្ាំងនារ
ងៅនឹងការង ៉ះបង់ងចលននវធីិសាស្រ្ត 
ក លង ៉ះបង់ងចលននការផលិត្
ចាំណី្្ម្រាប់ម្របព័នធ ក ល្ាំខ្នន់
ជាងងន៉ះ ងដ្ឋយគាម នការវាយត្នមែជា
មុន ងហើយបនាទ ប់មកក៏បងងកើត្បងចចកវទិ្ាៃមីជាមួយនឹងេាំឡុងងពលបាំកបែងណ
មួយក ល នងរៀបចាំកផនការោ ងលអ ងម្របើម្រ ្់ធនធាន និងអាចជាការពិត្។ 
 
 
 

 

របូទី្២. ២៖ ម្រតី្ទី្ឡាបោ កាន់ងដ្ឋយេនក
និពនធ ផទ៉ះអាឡូហា 

 

យទុ្ធសាស្រសតផ្តលច់ំណី 

ទឹ្កានជីជាតិ្ ក ែ្ ុ៉ះលូត្លា្់ 

អា្ូឡា ចក យទ 
Bulati ចាំណី្មួយចាំនួន 

អាហារធមម
ជាត្ិ អាហារ
កនុងស្រ្៉ះ សារ
ធាត្ុ្ររីាងគ 

ចំ
ណី
ផ្ស ំ

ដង់
ស ីតេ
សត ក 

ការផ្អអ ប់ ឬចាំណី្
ពាណិ្ជាកមម 
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ទ្សេន្ៈរ ួ្ នន្ប្រព័ន្ធអាឡហូា 

 ការងធវើកផនការរមួានការធានាទាំងម្របភពចាំណី្ពីខ្នងកនុង និងពីខ្នង
ងម្រៅក្ិដ្ឋា ន កនុងករណី្ានយថាងហតុ្ងផេងៗ។ “ក្ិករភាគងម្រចើនមិនរកា
ងម្រគឿងផេាំទាំងេ្់ក លម្រត្ូវការ ង ើមបីងរៀបចាំចាំណី្ងៅនឹងកកនែង ឬឧបករណ៍្
ង ើមបីលាយបញ្ចូលគាន ងនា៉ះងទ្។  ូងចន៉ះពួកងគម្រត្ូវកត្ធានាម្របភពទី្ផារបឋម 
និងជាំនួ្ងៅម្រគប់ងពលងវលា ក លមិនកមនជា្កមមភាពម្រគប់ម្រគងសាមញ្ញ
ងឡើយ” (Skillicorn et al., 1993)។ បទ្ពិងសាធន៍រប្់ងយើងជាមួយម្រតី្ទី្ឡាប
ោ  ពូជម្រតី្ទី្ឡាបោ  GIFT ជាពូជទ្ាំងនើបលអម្របង្ើរ និងជាម្រតី្ទី្ឡាបោ 
ម្រកហម នាាំមកពីការោិល័យជលផល និងធនធានទឹ្កននម្របងទ្្ហវីលីពីន ក៏
 ូចជាម្រតី្្ាំណង (Koi fish) មកពីម្របងទ្្ជប ុន ទ្ទួ្ល នពី មួញបងាក ត់្
ពូជលក់កនុងម្របងទ្្ហវីលីពីន (រូបទី្២.២)។ ងៅកនុងម្របព័នធចរនតទឹ្កវលិរប្់
ងយើង ងយើងក៏ នរកាទុ្កម្រតី្េកណ្ដ ង និងម្រតី្រ  ្ ង់ៅខ្នងងម្រៅ្ាំណញ់ក ល
ផទុកម្រតី្ទី្ឡាបោ ។ ម្រតី្ក លងៅខ្នងងម្រកាមងន៉ះ វា្ុីកាក្ាំណ្ល់អាហារ
ក លងៅ្ល ់ កាត់្បនែយកាំងទ្ចកាំទី្្ាំណ្ល ់ និងរកាទុ្កនូវរប្់រងឹឱ្យរត់្
ងៅរកកកនែងមួយ (ជាកកនែងក លម្របព័នធរកាទឹ្កមុនងពលបូមវាចុ៉ះងឡើង) តាម
រយៈការបូមងន៉ះ និងងឡើងងៅ ល់កាំរាលម្រគួ្ ឬត្ម្រមងកាំចត់្រប្់រងឹ។ វាក៏
ជួយទ្ប់សាក ត់្ចាំនួនកូនម្រតី្តូ្ចៗ ងដ្ឋយការឱ្យចាំណី្ ល់កូនម្រតី្ក លងទ្ើបនឹង
ញា្់។ 
 
ប្រេពចំណី 

 ផ្កក ខសែ 
 ្ម្រាប់ស្រ្៉ះចិញ្ច ឹមម្រតី្ទី្ឡាបោ  ក លម្រតី្អាចកហលទឹ្កងដ្ឋយង្រ ី
ឬងៅកនុងអាង ក្ែគួរកត្ជាចាំណី្ ាំបូងក លងគម្រត្ូវគិត្។ ស្រ្៉ះក លអាចផទុកម្រតី្
 ន៣គីឡូម្រកាមកនុងមួយកម ម្រត្កាងរ អាចផតលជ់ាម្របងោជន៍ោ ងងម្រចើនពីការ
បកនែមជីក លអាចបងងកើនផ្អក ក្ែ ងហើយកាត់្បនែយនៃែធាតុ្ចូល ាំបូង។ ជីធមមជាតិ្
ម្រត្ូវ នងម្របើម្រ ្់កនុងម្របព័នធរប្់ងយើង កត្ជីពាណិ្ជាកមម ឬក៏អាចម៍ជងនែន
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ក លងគទិ្ញ និងជីកាំប ុ្តិ៍ក៏ងគអាចងម្របើម្រ ្់ នក រ។ ងទ៉ះជាោ ងណក៏
ងដ្ឋយ្ូមងធវើកផនការងម្របើម្រ ្់វត្ែុធាតុ្ក លានងៅកនុងក្ិដ្ឋា នមុននឹង
ពិចរណទិ្ញធាតុ្ចូលមកងម្របើ។  
 
 ម្រតី្ក ល នម្របងោជន៍ពីការផលិត្ក្ែ ( ូចជា ម្រតី្ទី្ឡាបោ ងន៉ះ) 
ានភាន ្ងកា្កិាេនធិលៗងៅងលើស្រ្កីរប្់វា ក លេនុញ្ជញ តិ្ឱ្យវាទ្ទួ្ល
 នអាហារូបត្ែមភកនុង phytoplankton ក លជាម្របភពចាំណី្មួយ ានម្របូងត្ 
េីុនខព្់  ងកា្ិកាកត្មួយរប្់ក្ែអាចលូត្លា្់ងៅពីងលើនផទទឹ្ក ក លអាច
ទ្ទួ្ល នពនែឺម្រព៉ះអាទិ្ត្យ។ ជីធមមជាតិ្ងៅកនុងទ្ម្រមង់ននលាមក្ត្វ ជីកាំប ុ្ដិ៍ 
ជីបូខ្ន្ុី (ជីកាំប ុ្តិ៍ក លផ្អអ ប់គាម នខយល់ ក ល នពីសារធាតុ្្ររីាងគជាមួយ
នឹងេតិ្្ុខុមម្រ ណ្ក លានម្របងោជន៍) ឬក៏អាចម៍ជងនែន នឹងម្រត្ូវ នបញ្រងគប់
ងៅឱ្យការលូត្លា្់ននក្ែងៅងពលក លពនែឺម្រព៉ះអាទិ្ត្យានម្រគប់ម្រគាន់កនុង 
បរសិាែ នម្រត្ូពិច។ ងយើងម្រត្ូវការតិ្ចជាង១ងតានកនុងមួយហិចតាកនុងការផលតិ្
មតងចាំណយេ្់ ១២០នៃៃ ្ម្រាប់ឱ្យម្រតី្ទី្ឡាបោ  ម្រប្ិនងបើចាំនួនផូ្វ័រ
ានម្រគប់ម្រគាន់។ 
 
 ថា្ Secchi (រូបទី្២.៣) គឺជាឧបករណ៍្ធមមតាមួយក លក្ិករអាច
ងធវើ នង ើមបីម្រត្តួ្ពិនិត្យពនែឺននស្រ្៉ះ ង ើមបីកាំណ្ត់្ចាំនួនក្ែក លលូត្លា្ ់
និងង ើមបី  ន់ម្របាណ្ឱ្យ នលអ ថាងត្ើម្រត្ូវការជីប ុនាម ន ង ើមបីគិត្ឱ្យម្រតឹ្មម្រត្ូវពី
ការផលិត្រប្់ក្ែ។ 
 
 ្ូមរកាការកត់្ម្រតាម្របចាំអាទិ្ត្យពីកម្រមិត្ននពនែឺ ងហើយកកត្ម្រមូវចាំនួន
ជីក លដ្ឋក់ចូលងដ្ឋយកផអកងលើការអានរប្់ថា្ Secchi (រូបទី្២.៤)។ ង ើមបី
កម្រមិត្ចាំនួនផលតិ្ផលអាហារឱ្យ នងម្រចើនបាំផុត្ ងគាលបាំណ្ងងន៉ះ គឺឱ្យងៅ
ងគៀកនឹងចាំនួន ៣០្ង់ទី្កម ម្រត្ (១២េីុង) ត្ាំបន់ពនែឺ (ងៅងពលក លេនកដ្ឋក់
ថា  ្Secchi ងៅកនុងទឹ្ក ល់ ៣០្ម  េនកនឹងង្ទើរកត្មិនអាចងមើលវាង ើញ)។ 
កម្រមិត្ពនែឺ (ងហើយជាបនតបនាទ ប់ គឺផលិត្កមមក្ែ) កផអកងលើចាំនួនជី ពនែឺម្រព៉ះ
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អាទិ្ត្យ រយៈងពលពពក និងនៃៃ។ ចូរចាំថា វាគឺជាម្របព័នធជីវវទិ្ាមួយ ងហើយវា
នឹងកកត្ម្រមូវយឹត្ៗ ងម្រពា៉ះធាតុ្ចូលម្រត្ូវ នបកនែម ឬ កងចញ។ 
 

  
រូបទី្២.៣៖  ាម្រកាមថា  ្
Secchi បងាហ ញពីបួនភាគ
ននពណ៌្្ និងងមម  ងហើយ
ជងម្រៅ្មស្រ្ប្ម្រាប់
វា្់ពនែឺ។ 

របូទី្២.៤៖ ថា្ Secchi កនុង្កមមភាព - ្ាគ លពី់
្មត្ែភាពង ើមបីងមើលង ើញពីកផនកពណ៌្្ និងពណ៌្
ងមម ។ តារាងបងាហ ញពីការលូត្លា្់ននក្ែ  ូចជាការ
ង ែើយត្បនឹងចាំនួនបកនែមននជីធមមជាតិ្ (គីឡូម្រកាម)។ 
 

  
តារាងទី្២.១៖ ការម្របមូលផតុ ាំជីជាតិ្ ១) អាចម៍ម្របងចៀវ ២) អាចម៍ជងនែន ៣) ជីពី
កាក្ាំណ្ល់្ររីាងគ្ម្រាប់ងម្របើកនុងការផលិត្ក្ែ 
 

 លា្កប្រនចៀវ ជីកំរុសតិ៍ Vermicast ជីកំរុសតិ៍ Bokashi

ppm % ppm % ppm % 

អាសូេ (N) ២.៨០០ ០,២៨០ ៥.១00 0,៥១0 ៧.៦00 0,៧៦0 

ផូ្សវ័រ (P205) ១៨.១០០ ១,៨១០ ៨.២00 0,៨២0 ៥.000 0,៥00 
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 អាចម៍ម្របងចៀវអាចជាធនធាន ៏លអមួយ្មបូរជាតិ្ផូ្វ័រ្ ររីាងគ ងហើយ 
ងយើងង ើញថាអាចម៍ម្របងចៀវកនុងត្ាំបន់រប្់ងយើង (អាចម៍ម្របងចៀវក ល្ុីកផែ
ង ើ) ានកម្រមិត្ជាតិ្ផូ្វ័រខព្ជ់ាងលាមក្ត្វទ្ាំពាងេៀង (តារាង២.១)។ ងៅ
ងលើក្ិដ្ឋា នរប្់ងយើង ជីអាចម៍ម្របងចៀវ នផលិត្កម្រមិត្ទបបាំផុត្ងៅងលើ
ថា្ Secchi ានន័យថាានកម្រមិត្ពនែឺខព្់បាំផុត្  ូងចន៉ះងហើយ ក៏ានការ 
ផលិត្ក្ែ នខព្ ់បាំផុត្ក រ។ ជាជងម្រមើ្ ងយើងក៏ង ើញក រថាអាចម៍ជងនែន
រប្់ងយើងានម្រប្ិទ្ធភាពជាងលាមក្ត្វទ្ាំពាងេៀង ្ម្រាប់ការបកនែម
ជាតិ្ផូ្វ័រ។ ជីអាចម៍ម្របងចៀវ្ុីកផែង ើ នផលិត្កម្រមិត្ទបបាំផុត្ននថា្ 
Secchi ានកម្រមិត្ពនែឺខព្់បាំផុត្  ូងចន៉ះងហើយានការផលិត្ក្ែងម្រចើនបាំផុត្ គឺ
ងដ្ឋយសារកត្ជាតិ្ផូ្វ័រខព្ង់ៅកនុងអាចម៍វា។ 
 

ជពីាណិជជក េ្ 
 េនុសា្ន៍ពីជី្ាំងោគជាងម្រចើនកផអកងៅងលើភាពពិ កននម្របភពទឹ្ក និង
ផូ្វ័រ។ ងគនិោយថាជីេ ុយងរ   និងផូ្វ័រម្រត្ូវ នកណ្នាាំ ម្រប្ិនងម្របើជីកាំប ុ្តិ៍ ឬ
លាមក្ត្វមិនអាចទ្ទួ្ល ន។ ជីក លានផូ្វ័រងម្រចើន ០,៦២៥គ.ម្រក/១០០ម២ 
កនុងមួយអាទិ្ត្យ ម្រត្ូវ នកណ្នាា្ំ ម្រាប់ជាឃ្ែ ាំង្តុកចាំណី្ក្ែ ្ម្រាប់ការ 
ចិញ្ច ឹមម្រតី្ទី្ឡាបោ  (Bocek, NA)។ ងទ៉ះជាោ ងណក៏ងដ្ឋយ ងៅកនុម្របព័នធ
កបបធមមជាតិ្រប្់ងយើងទាំងេ្់ ងយើងង ើញថា ជីកាំប ុ្តិ៍ (ងបើជីអាចម៍ម្របងចៀវ

ប ូតាសយូម (K20) ៣.៨០០ 0,៣៨0 ២.៥00 0,២៥0 ៨.១00 0,៨១0 

ម ង់ហ្គា ណណស (Mn) ៤៤០ 0,0៤៤ ១១0 0,0១១ ៥0,៩៩ 0,00៥ 

ណដក (Fe) ៥១៩ 0,0៥២ ៦៧៨ 0,0៦៨ ១៧៥ 0,0១៨ 

ទង់ណដង (Cu) ៣១ 0,00៤ ៦,១ 0,00១ ៣,៣៧ 0,000 

ស័ងកសី (Zn) ២០៦ 0,0២១ ២0៦ 0,0២១ ២៨,១៧ 0,00៣ 

កាល់សយូម (Ca) - - - - ១,៤១ 0,000 

ម ត  សយូម (Mg) - - - - 0,១៦ 0,000 
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មិនអាចរក ន) ានងម្រចើនជាងការម្រគប់ម្រគាន់កនុងការផលិត្ក្ែ  ូងចន៉ះងហើយ
ការបនែយការចាំណយ និងផលប ៉ះពាល់ងៅងលើ ីងៅជុាំវញិ និងម្របព័នធទឹ្ក។ 
 
 ពពួកបណ្ណងគជាតិ្េកណ្ត ត្ទឹ្ក  ូចជា ពពួកអា្ឡូា (Azolla sp.) ចក
 យទ (ម្របងភទ្ខុ្ៗគាន ជាងម្រចើន) និង្ូមបីកត្ចក Salvinia ក៏អាចម្រត្ូវ ន
យកមកងម្របើម្រ ្់ផងក រ ងបើ្ិនពួកវាម្រត្ូវ នដ្ឋាំខុ្ៗគាន ្ម្រាប់ម្របងភទ្
ម្រតី្រប្់េនក។ ពពួក្ពាវ ្ី្ត្វ  ូចជា ម្រតី្ទី្ឡាបោ  និងម្រតី្្ាំណង (Koi 
fish) ្ុីចកនបត្ងងន៉ះកនុងបរាិណ្ ៏ងម្រចើនក លជាម្របភពចាំណី្រប្់វា។ 
ជងម្រមើ្្ម្រាប់ការផលិត្រាប់ទាំងស្រ្៉ះទឹ្កដ្ឋច់ងដ្ឋយកឡក ធុងដ្ឋក់ទឹ្ក ឬ
្ៃួត្ក៏ ូចជាកបួនក លានការការពារងដ្ឋយ្ាំណញ់កនុងការចិញ្ច ឹមម្រតី្។ ចូរ
ចាំថាចាំណី្ក លលូត្លា្់ងៅកនុងស្រ្៉ះម្រតី្ម្រត្ូវកត្ការពារ ឬឱ្យងៅងដ្ឋយកឡក
ពីម្រតី្ ងបើមិន ូងចន ៉ះងទ្ ម្រតី្នឹងជាន់ងលើ ងហើយបាំផ្អែ ញរុកាជាតិ្ងន៉ះ។ ងលើ្ពីងន៉ះ 
ងបើ្ិនជាងគាលងៅផលិត្ក្ែងនា៉ះ ការលតូ្លា្់រប្់រុកាជាតិ្ងៅងលើនផទទឹ្ក
នឹងការពារពនែឺម្រព៉ះអាទិ្ត្យ និងការពារមិនឱ្យានការលូត្លា្់រប្់ក្ែ និង
ពពួកានជីវតិ្កនុងទឹ្ក (Phytoplankton)  នទ្ជាងម្រចើនងទ្ៀត្។ វាានការពិ ក
ផលិត្ទាំងម្របភពម្របូងត្េីុន ( ូចជាក្ែ និងរុកាជាតិ្កនុងទឹ្កងផេងងទ្ៀត្) ឱ្យាន
្កាត នុពលងពញងលញកនុងបរាិណ្ទឹ្ក ូចគាន ។ 
 
 ពពួករុកាជាតិ្បណ្ណងគជាតិ្េកណ្ត ត្ទឹ្កជាងម្រចើនម្របងភទ្ និងរកុាជាតិ្កនុង
ទឹ្ក នទ្ងទ្ៀត្ ានម្របូងត្េីុនខព្់។ កនុងបចច័យននការពិងសាធងម្របៀបងធៀបចក
 យទ (Lemna minor) ម្រត្កួន រុកាជាតិ្ ពវណ្ណរងេី (Ipomoea reptans)  
ម្រកចប់ (Trapa natans)  ចក (Salvinia cuculata) (ជាញឹកញាប់ម្រចឡាំនឹងក្ែ) 
ងៅម្របងទ្្ឥណឌ  ទាំងចក យទ និងរុកាជាតិ្ ពវណ្ណរងេី ានេម្រតាផ្អែ ្ប់តូរ
ចាំណី្ នលអ និងានម្របូងត្េីុនខព្ ់ៈ ២៨%ងៅ៣២% ( Kalita et al., 2007)។ 
ទាំងងន៉ះជាចាំណី្ ៏េសាច រយងៅងពលវា ុ៉ះងដ្ឋយង្រ ី ជាដ្ឋាំណាំ្ម្រាប់ម្រតី្ 
ង ើមបីធានា ននូវការម្របមូលផលងទ្ៀងទត់្។ ចកានកម្រមិត្ម្របូងត្េីុនពី ១៩
ងៅ៣០% គឺជាបណ្ណងគជាតិ្េកណ្ត ត្ទឹ្កក លលូត្លា្់ងលឿន ក លជា
បាំណ្ងម្រ ថាន កនុងការបញ្ចូ លងៅកនុងការ្ិកាងៅម្របងទ្្ឥណឌ ។ ក្ិករ
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ចិញ្ច ឹមម្រតី្ាន ក់ម្រត្ូវកត្ម្របយ័ត្នមិនម្រត្ូវម្របមូលផលវាឱ្យងលើ្លប់ងពកងទ្ ងទ៉ះ 
ជាោ ងណក៏ងដ្ឋយ ង ើមបីឱ្យការផលិត្ក លាននិរនតរភាពអាចរកា ន។ 
កបួនចាប់ជាទូ្ងៅ (ងម្រកាមលកាខណ្ឌ គាំនិត្) គឺមិនម្រត្ូវម្របមូលផលឱ្យងលើ្
ចាំនួនពាក់កណត លននជីវា ្ក លេកណ្ត ត្ទឹ្ក កនុងមួយអាទិ្ត្យ (ឬ១/៧នន
ចាំនួនជីវា ្កនុងមួយនៃៃ)។ ជាការលអ គឺម្រត្ូវរកាវាកនុង ាំណក់កាលលូត្
លា្់ងលឿន  ូចងចន៉ះងហើយម្រត្ូវានការម្រត្ួត្ពិនិត្យថា មងធា យមួយណ
ានផលជាងកនុងម្របព័នធរប្់េនក។ អា្ូឡាធន់ម្រទាំនឹងចលនាទឹ្កវលិចុ៉ះ
ងឡើង នលអជាងចក យទ។ ចក Salvinia លូត្លា្់ោ ងងលឿន កត្វាម្រគប
 ណ្ត ប់ងលើងគ។ 
 
 ងៅកនុងចាំណី្ម្រគាប់េកណ្ត ទឹ្ករប្់ងយើង (ពិពណ៌្នាខ្នងងម្រកាម) ចក 
Salvinia ានការេកណ្ដ ត្លអជាងអា្ឡូា ឬចក យទ ក លានការ
ទក់ទ្ងងៅនឹងម្របព័នធខយល់រប្់វា។ ចក Salvinia ម្រត្ូវ នផ្អអ ប់ជាមួយនឹង 
រុកាជាតិ្បណ្ណងគជាតិ្េកណ្ត ត្ទឹ្កក លានម្របូងត្េីុនខព្់ជាង កនទក់ សាច់ ូង
្ៃួត្ ចាំណី្ម្រតី្ និង្កររងូ ង ើមបបីងងកើត្ នជាចាំណី្េកណ្ត ត្ទឹ្កក លានគុណ្
ភាពខព្់ជាង។ ងយើងង ើញថា ទ្ាំនាញខយល់ក លានកនុងចក Salvinia ាន
សារៈ្ាំខ្នន់ណ្់្ម្រាប់ការេកណ្ត ត្ទឹ្កននចាំណី្។ ងយើងនឹងពិភាកាគាន
ងទ្ៀត្ពីគុណ្ម្របងោជន៍ននចាំណី្េកណ្ត ត្ទឹ្កងៅងពលងម្រកាយ។  
 
តារាង២.២៖ តារាងឱ្យចាំណី្ម្រតី្ពីការរោិល័យជលផល និងធនធានទឹ្កបងងកើត្
ងឡើង្ម្រាប់ជួយការលូត្លា្់រប្់ម្រតី្ និងផលចាំងណ្ញឱ្យ នម្របង្ើរ 
 

េម្រតាចាំណី្ និងការវភិាគ ពីការរោិល័យជលផលនិងធនធានទឹ្ក (B.F.A.R.) 

អាយុម្រតី្
(នៃៃ) 

ម្របងភទ្ចាំណី្ េម្រតាផតល់
ចាំណី្ងៅតាម

ទ្មៃន់ម្រតី្ 

ភាពញឹកញាប់
ននការផតល់
ចាំណី្ម្រតី្ 

ទ្មៃន់លអ
បាំផុត្ម្រាប់
ការផតល់ 

១-១៥ Fry mash  
ចាំណី្កិន 

៨,០% ៤ x នៃៃ ៦ម្រកាម 
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១៦-៣១ Fry mash ចាំ 
ណី្កិន 

៧,០% ៤ x នៃៃ ២៥ម្រកាម 

៣២-៤៦  Starter  
ងផដើម ាំបូង 

៦,០% ៤ x នៃៃ ៣៦ម្រកាម 

៤៧-៦១ Grower  
លូត្លា្់ 

៥,០% ៣ x នៃៃ ៥០ម្រកាម 

៦២-៧៦ Grower  
លូត្លា្់ 

៤,០% ៣ x នៃៃ ៧២ម្រកាម 

៧៧-៩១ Grower  
លូត្លា្់ 

៣,០% ៣ x នៃៃ ១០០ម្រកាម 

៩២-១០៥ Finisher 
បញ្ច ប់ 

២,៥% ២ x នៃៃ ១២១ម្រកាម 

១០៦-១២០ Finisher 
បញ្ច ប់ 

២,០% ២ x នៃៃ ១៥០ម្រកាម 

 
ចំណីសនូ្ជាប្ារ់ 

 ងដ្ឋយក្ិករម្រត្វូការការផលិត្ចាំណី្ឱ្យកាន់កត្ម្របង្ើរងឡើង ចាំណី្
ក ល នម្របមូលផតុាំ គឺជាវធីិ ៏លអម្របង្ើរមួយ ក លម្រត្ូវពិចរណ។ កត្ងទ៉ះជា
ោ ងណក៏ងដ្ឋយ បញ្ជហ ្ម្រាប់ក្កិរចិញ្ច ឹមម្រតី្ភាគងម្រចើន គឺត្នមែចាំណី្
ពាណិ្ជាកមម ានត្នមែនៃែ ។ កាំណ្ត់្ម្រតារប្់ងេកូ កផនកបងចចកងទ្្ “ចាំណី្ម្រតី្” 
(ETN, 2010)  នងធវើបញ្ា ចីាំណី្ម្រតី្បកនែម្ាំខ្នន់មួយចាំនួន ក លម្រត្ូវ នងម្របើ
ម្រ ្់ជាទូ្ងៅាន កនទក់ េងាក ម កងណ្ត ៀរ កនទក់ងពាត្ និង្ែឹកពណ៌្នបត្ងជា
ងម្រចើនងទ្ៀត្ (Murnyak, 2010)។ ្ម្រាប់ចាំណី្ម្រគាប់ក ល្ូន ការោិល័យ
ជលផល និងធនធានទឹ្កកនុងម្របងទ្្ហវីលីពីន  នបងាហ ញថា កាលវភិាគ
ចាំណី្្ម្រាប់ការរកីចងម្រមើន គួរម្រត្ូវ នយកមកេនុវត្ត្ម្រាប់ងធវើឱ្យម្របង្ើរ
ងឡើងនូវការលូត្លា្ ់ និងកនម្រម (តារាង២.២ ទ្ាំព័រទី្៥០)។ វាជាការលអបាំផុត្
កនុងការត្ម្រមូវការឱ្យចាំណី្ងៅតាមអាយុ ទ្មៃន់រប្់ម្រតី្ និងកក្ម្រមួលទ្ាំហាំនន
ម្រគាប់ចាំណី្ ងម្រពា៉ះទ្ាំហាំននចាំណី្ានការងកើនងឡើង។ ងបើម្រតី្មិនម្រត្ូវ នកាំណ្ត់្
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ទ្ាំហាំងទ្ េនកម្រត្ូវត្ម្រមូវម្រគាប់ចាំណី្ឱ្យម្រត្ូវតាមទ្ាំហាំម្រតី្ក លតូ្ចបាំផុត្ ក លាន
កនុងស្រ្៉ះ ឬបឹង ង ើមបីធានាថាពួកវាទ្ប់ទ្ល់ជាមួយម្រតី្ធាំៗ ន ងៅងពលាន
ការឱ្យចាំណី្មដងៗ។  ងបើេនកងៅកត្ រងៅកត្មួយកកនែង ងហើយកកនែងឱ្យចាំណី្
ងៅកត្ ក លៗ ម្រតី្នឹងម្រត្ូវ នបងម្រងៀនឱ្យ្ុីងៅងពលណក លេនកមកឱ្យ
ចាំណី្វា។ ការងធវើ ូងចន៉ះានភាពងាយស្រ្ួលកនុងការម្រត្ួត្ពិនិត្យពីភាពរកីចងម្រមើន
ននម្រតី្រប្់េនក។ កុាំឱ្យចាំណី្ងលើ្លប់ ឬខុ្ងពលងពលងវលា ងបើមិន ូចងនា៉ះ
ងទ្េនកនឹង ត់្បង់ម្រ ក់ចាំងណ្ញឥត្ម្របងោជន៍។ ម្រ ក់ចាំងណ្ញម្រត្ូវ ន
 ត់្បង់ងម្រពា៉ះថាម្រតី្ទី្ឡាបោ ាន្មត្ែភាព រ ាំលាយអាហារ នោ ងរហ័្ 
ងៅងពលក លពួកវាកាំពុងកត្ងធវើចលនាកហលរកចាំណី្ក លពួកវាម្រត្ូវការ។  
លទ្ទផលននការខា៉ះខ្នា យចាំណី្ងន៉ះ នាាំឱ្យក្ិករានការចាំងណ្ញតិ្ចពីការ
ចិញ្ច ឹមម្រតី្រប្គ់ាត់្។  ចាំណី្ក លងធវើងដ្ឋយខែួនឯងត្ម្រមូវឱ្យានការហាល និង
ឱ្យចាំណី្ង ើមបីឱ្យផល្ងម្រមច នលអ។ ម្របព័នធ្ មៃួត្ចាំណី្ក លាននិរនដរភាព 
ម្រត្ូវគិត្មុនការយកងៅេនុវត្តងៅងពលផលិត្ចាំណី្។ 
 
ការផ្លតិ្ចំណីប្តី្នៅកាងុកសដិ្ឋា ន្ 

ជាមួយនឹងពិងសាធន៍ និងការយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់កនុងការកត់្ម្រតា ក្ិករ
ចញ្ច ឹមម្រតី្ អាចផលិត្ចាំណី្ក ល
ានគុណ្ភាពខព្ ់ងដ្ឋយខែួនគាត់្ 
 ន (របូទី្២.៥)។ កនុងម្របងទ្្
ជាងម្រចើន ា ្ុីនកិនសាច់ក ល
អាចរក ន និងផលិត្ជាម្រគាប់
អាចបងកភាពងាយស្រ្ួលបងងកើត្
ចាំណី្េកណ្ត ត្ទឹ្កក ល្នេា្ំ ាំនច
ម្្រាប់ម្រតី្ទី្ឡាបោ  ម្រតី្្ាំណង 

និងម្រតី្េកណ្ត ង។ េងគភាពរប្់
ងយើងគឺានងៅឆ្យណងថាន 
ងៅ ងកក ម្របងទ្្នៃ។ វាជា

 

របូទី្២.៥៖ បងងកើត្ចាំណី្េកណ្ត ត្ទឹ្កក លាន
គុណ្ភាពខព្់ងដ្ឋយខែួនឯង វានឹងមិនានការ
លាំ ក។ 

 

 ាំណក់កាលបញ្ច ប ់

ផលិត្ចាំណី្ងដ្ឋយខែួនឯង 
ចាំណី្េកណ្ត ត្ទ្ឹក 
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ា ្ុីនកិនសាច់ផលិត្ពីក កកៃប ក លមិនានសាែ ក្ញ្ជញ  ា ក ឬយីងហា 
ផលិត្ងៅម្របងទ្្ចិន។ ងយើង នដ្ឋក់វាងម្របើម្រ ្់ងៅងលើតុ្កនុងផទ៉ះ ងហើយ
ដ្ឋក់ទញវាជាមួយនឹងម ូទ័្រ 1hp  (រូបទី្២.៦ A&B)។ មុនចប់ងផដើម ម្រត្ូវធានាថា
េនកានថា្ទ្ាំហាំលមម្ម្រាប់ដ្ឋក់ចាំណី្ ង ើមបឱី្យចាំណី្ និងទ្ាំហា្ំ តុកវាាន
ភាពប ុនគាន ។ ទ្ាំហាំក លងយើងងម្របើគឺ ២ងៅ៨មីលកីម ម្រត្ ្ម្រាប់ពី ៣០០ងៅ
៥០០ម្រកាមននការផលិត្្ម្រាប់ម្រតី្ទី្ឡាបោ ។ ងពលងយើងផលិត្ចាំណី្រួច
ងហើយ ងយើងម្រត្វូងដ្ឋ៉ះលាង្ាំអាត្ក កខួង ថា្ និងចនឱ្យសាអ ត្។ ងៅងពល
ក លលាង្ាំអាត្ នលអរួចរាល់ងហើយ គឺងយើងចាំណយងពលតិ្ចបាំផុត្កនុង
ការផលិត្ចាំណី្ (របូទី្២.៦ ទ្ាំព័រទី្៥៤)។ ងៅផទ៉ះអាឡូហា មនុ្េពីរនាក់អាច 
ផលិត្ ន ១០ថា្ (ម្របកហលជា៤៥គ.ម្រក) ននចាំណី្ង្ើមកនុងរយៈងពលមិន
 ល់ ១ងា ងងទ្។ ម្របតិ្បត្តិករាន ក់ដ្ឋក់ចាំណី្ក ល នលាយបញ្ចូ លគាន ងៅ
កនុងក កខួងពីថា្មួយ ងហើយជាងរឿយៗដ្ឋក់ងៅងលើថា្ង ើមបីធានាឱ្យវាហូរ
ងៃរតាមរយៈា ្ុីនកិន។ ងពលក លា ្ុីនបងញ្ចញចាំណី្កិន ា ្ុីនទី្២ងម្របើ
ម្រ ្់្ម្រាប់ពម្រងាយចាំណី្ង្ើមឱ្យង្តើងងៅកនុងថា្ង ើមបី្ាំ ិល ងហើយ
បនាទ ប់មកដ្ឋក់វាងៅកនុងថា្ហាលកាំងៅនៃៃ (រូបទី្២.៦)។ 
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្ម្រាប់ងធនើរ្មៃួត្ ងយើងងម្របើថា្ហា្នាំប័ុងក លានបនាទ ត់្ស្រ្គីន

ភាា ប់រហូត្ ល ់ត្ងម្រកាមននកផនកនីមួយៗ។ ម្រត្ូវធានាថា រ ាំហូរខយល់ានម្រគប់
ម្រគាន់្ម្រាប់ការ្មៃួត្រហ័្ ឱ្យម្រត្ូវនឹងពនែឺនៃៃ។ ម្របេប់ពីងម្រគាងង ើ  ាំងណ្ើ រ
ការ នលអ ម្រប្និងបើកម្រា្ជ់ញ្ជា ាំងម្រត្ូវ នបម្រងួមឱ្យតូ្ច្ម្រាប់ទី្កកនែង។ 
ម្របេប់ហាល ឬងម្រគាងង ើ ាំបូលងលើម្រត្ូវ នដ្ឋក់ ងហើយចាំណយងពលពី ២
ងៅ ៣នៃៃកនុងការ្មៃួត្ចាំណី្មតងៗ អាស្រ្័យងលើទ្ាំហាំម្រគាប់ និងអាកា្ធាតុ្។ 
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ការរចនាជាទូ្ងៅននម្របដ្ឋប់ហាលរប្់ងយើង ានការម្រត្ូវគាន នឹងបនទ៉ះក ល
 នការពារងដ្ឋយម្របព័នធ UV 0.២ម.ម (0.00៨េីុង)  ែ ្ទិកផទ៉ះកញ្ច ក់បិទ្ផារ
ភាា ប់ងៅកនុងងម្រគាង G.I.។ 

 
ងពល្ៃួត្ងហើយ ចាំណី្ទាំងេ្់នឹងម្រត្ូវ នបិត្ម្រគបកនុងធុង ២០លីម្រត្ 

(៥ gallon) ជាមួយនឹងគម្រមប ង ើមបធីានាភាព្ៃតួ្ និងស្រ្្់។ ផទុក្ាំងណ្ើ ម 
៨% អាច្ងម្រមច ន ម្រប្ិនងបើលកាខណ្ឌ ានភាពលអម្របង្ើរ។ ងៅរ ូវម្រ ាំង
ក លានពនែឺនៃៃម្រគប់ម្រគាន់ គឺជួយ នងម្រចើនណ្់ ប ុកនតងៅកនុងេាំឡុងងពល 
រ ូវងភែៀង េនកផលិត្ម្របកហលមិនអាចងចៀ្ពីអាកា្ធាតុ្ង្ើម នងទ្ 
 ាំងណ៉ះស្រសាយរប្់ងយើង គឺម្រត្ូវង ែៀត្ងៅងពលានពនែឺនៃៃងធវើឱ្យងលើ្ ង ើមបី
ជាំនួ្ឱ្យេាំឡុងងពលានងភែៀង។ ពាកយច្់ងពាលថា “ងធវើចាំងបើងងៅងពល
ានពនែឺនៃៃ” េនុវត្តងទ្វ ងងៅត្ាំបន់ម្រត្ូពិច្ម្រាប់ការផលិត្ចាំណី្។ 

 
ផ្លប្រនោជន៍្នន្ការផ្កា រ់ 

ភាពងាយរាំលាយ និងការឱ្យចាំណី្ម្រតី្ជាថាន ក់ ម្រត្ូវ នពម្រងឹងតាមរយៈ
្កមមភាពននេតិ្្ុខុមម្រ ណ្ានម្របងោជន៍ជាក់លាក់ ងៅេាំឡុងងពល
 ាំងណ្ើ រការផលតិ្។ ងដ្ឋយកផអកងលើការរកង ើញពីការ្ិកាមួយ ការងម្របើមីម្រកូ
សារធាតុ្ម្រតូ្វ នបកនែមម្របូងត្េីុនងៅកនុងសាច់ ួង្ៃួត្ពី ១៧,២៤% ងៅ
៣១,២២%។ ធាតុ្អាមីណូ្អា្ុីត្ក៏ម្រត្ូវ នរកង ើញផងក រថា ានការ
រកីចងម្រមើនងឡើង (Cruz, 1997)។ [កាំណ្ត់្ម្រតាៈ បកនែមងៅនឹងការផ្អអ ប់ចាំណី្ម្រតី្
ងៅផទ៉ះអាឡហូា ងយើងក៏ នផ្អអ ប់ចាំណី្រប្់ងយើង្ម្រាប់ាន់ ទ និងម្រជកូ
ជាមួយនឹងការជួយពីម្រករម probiotic។ ងទ៉ះជាោ ងណក៏ងដ្ឋយ ងយើងមិនងម្របើ
ការផ្អអ ប់្ម្រាប់ជាចាំណី្ ល់្ត្វទ្ាំពាងេៀងរប្ង់យើងងទ្។ (ការបងងកើត្ចាំណី្
ងៅកនុងក្ិដ្ឋា ន្ម្រាប់្ត្វ និងម្រត្ូវ នបងាហ ញងៅកនុងការងចញផាយមួយ
ងទ្ៀត្)]។ 
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ងៅងពលងធវើការផ្អអ ប់ចាំណី្រប្់េនក វាានសារៈ្ាំខ្នន់ណ្់កនុង
ការងម្របើ្ាំពាធក ល នបងាហ ញ មិនានការចមែងងមងរាគពីនម្រព។ ងយើងងម្របើ
សារធាតុ្ EM-1  ជាផលិត្ផលពាណិ្ជាកមម ក ល ែងកាត់្ការងធវើងត្្តពីមនទីរ
ពិងសាធន៍ ងហើយ នេនុញ្ជញ តិ្ឱ្យងម្របើម្រ ្់កផនកជលផលងដ្ឋយការោិល័យ
ជលផល និងធនធានទឹ្កងៅម្របងទ្្ហវីលីពីន។ EM-1 ម្រត្ូវ នបងងកើត្ងឡើង
ងដ្ឋយងវជាបណ្ឌិ ត្ Dr. Teruo Higa ងៅ្កលវទិ្ាល័យ Ryukyus េូគីណវា  
ម្របងទ្្ជប ុន ងហើយអាចរក នងៅកនុងម្របងទ្្ជាង ១០០។ ផលិត្ផលាន
ទាំងពួក lactobacilli (ទឹ្កងដ្ឋ៉ះងគា)  ក់ងត្ររី្មី្ ាំងោគ ងមងឡើងក លាន
ម្របងោជន៍ និងានងម្រចើនងទ្ៀត្។ ពួកវានឹងម្រត្ូវ នចិញ្ច ឹមងដ្ឋយ្ករ និងកាបូ
េីុម្រដ្ឋត្ នទ្ងទ្ៀត្ ខណ្ៈងពលបងងកើត្ងមតាបូលី្ ជាងលើកទី្ពីរ ឬក លបងងកើន
ឱ្យានអាហារូបត្ែមភមួយចាំនួនធាំ (ង្ៀវងៅរប្់ខ្ុ ាំៈ ម្របព័នធក្ិកមមធមមជាតិ្
្ម្រាប់ក្ិកមមម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាពងៅកនុ ងត្ាំបន់ម្រត្ូពិច) គឺជាងគាល
ការណ៍្ននការកណ្នាាំ្ម្រាប់បងចចកវទិ្ា EM។ វាអាចរក នតាមេនឡាញ 
ECHOcommunity.org ្ម្រាប់ការទញយកឯកសារ ឬក៏អាចទ្ទួ្ល ន
តាមបណណ ល័យងេកូ។ ្ូមបីកត្ឧ្ម័នកាបូនិចក៏ នបងងកើត្ក រ ងៅងពលផ្អអ ប់
ងដ្ឋយជួយឱ្យបងងកើនការេកណ្ត ត្ននចាំណី្រប្់ងយើង។ ញ្រហវូា ្ ឬទឹ្កងដ្ឋ៉ះ
ងគាជូរ ជាធនធាន នពីហាងកនុងត្ាំបន់ ក៏អាចម្រត្ូវ នងម្របើ្ម្រាប់ជា
ម្របងោជន៍ ងបើ EM-1 មិនអាចរក ន។ ការចប់ងផតើមតិ្ចតួ្ចងដ្ឋយការជាំនួ្
ទឹ្កងដ្ឋ៉ះងគាងៅអាម្រតា ូចគាន នឹង EM-1 ងហើយកកត្ម្រមូវវាឱ្យងលើ្ងបើវាមិន
ានផល់ប ៉ះពាលងទ្។ ការផ្អអ ប់ ៏លអអាចនឹងបងងកើត្កែិនកផអម និងជូរ បនាទ ប់ពីពីរ
អាទិ្ត្យ។ ងបើានកែិនខូច  ូចជា ពង្អុយ (្ុលហវីត្) ឬក៏ានការរលួយងកើត្
ងឡើង ្ូមកុាំយកឱ្យម្រតី្្ុី។ វាងៅកត្ានគុណ្ម្របងោជន៍ ងបើេនកានការ
្ិកាវា  ូងចន៉ះ្មូង ៉ះការពិងសាធរប្់េនកក លបរាជ័យតិ្ចតួ្ចងន៉ះ ចូល
ងៅកនុងគាំនរជីកាំប ុ្តិ៍ងៅ ងហើយងម្របើវាជាជី។ 

 
ងយើងលាយជាមុនរាល់្ាភ រៈ្ៃួត្រប្់ងយើង (កនទក់ សាច់ ួង្ៃួត្) 

ងហើយបនាទ ប់មកបកនែមម្របងភទ្ក្ែ និងចករ្់ (salvinia, azolla, duckweed), 
EM-1 និងទឹ្ក្កររងូកនុងទឹ្ក។ បនាទ ប់ពីលាយងម្រគឿងផេាំទាំងេ្់រួចឱ្យ ន 
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៣០ងៅ៥០%ននសារធាតុ្ង្ើម ងយើងទុ្កឱ្យវាងៅកនុងធុងងបើកចាំហររយៈងពល
៣ងៅ៦ងា ង កិនវាតាមរយៈា ្ុីន។ ទុ្កវា ង ើមបីធានាពីធាតុ្ង្ើមនន្ាភ រៈ 
និងការ្ងម្រមច ននូវផលិត្ផល្ងម្រមច។ ការងធវើងត្ ត្ងៅតាមការដ្ឋា ន 
ធមមតា្ម្រាប់ធាតុ្ង្ើមកនុងកម្រមិត្ ៣០ងៅ៥០% គឺជាការងធវើងត្្តងដ្ឋយ 
លុញវាជាម្រគាប់មូលតូ្ចៗ។ កាន់ចាំណី្ងដ្ឋយន ពីរ ងហើយលុញវាម្រគាប់មូល 
តូ្ចៗជាមួយនឹង្ាំពាធៃមមៗ ងបើវាមិនជាប់គាន  គឺវា្ៃួត្ងពកងហើយ ងហើយងបើវា
ានជាប់ទឹ្ក ង ើញថាវាានជាតិ្្ាំងណ្ើ មងម្រចើនជាងការកាំណ្ត់្។ ម្រគាប់ចាំណី្
នឹងបនតការផ្អអ ប់ជាងមងៅងពលហាលវា និង្មូបីកត្ងៅងពល្តុកវាទុ្ក ល់
កម្រមិត្្ាំងណ្ើ មទប រហូត្ ល់វារ ាំហួត្ជាតិ្្ាំងណ្ើ មេ្់។  រាបណេនក
ទ្ទួ្ល នចាំណី្ម្រគាប់្ៃួត្ក លវាកបកងពលម្រច ច់វាខ្នែ ាំង ឬមិន្អតិ្ជាប់គាន  
ងនា៉ះវានឹងងៅ ល់កម្រមិត្ ៨ងៅ១០% ននជាតិ្្ាំងណ្ើ មក លជាជងម្រមើ្លអ
្ម្រាប់ការហាល។ វាមិនចាំ ច់ឱ្យ នងម្រកាម ៨%ននជាតិ្្ាំងណ្ើ មងឡើយ។ 
 
ររូ្ន្តចំណីសប្ារ់ប្តី្ទី្ឡារោ  

ងៅងពលេនកបងងកើត្ចាំណី្រប្់េនក ្ូមចា្់ថាេនក នៃែឹងធាតុ្ផេាំ
នីមួយៗោ ងម្រតឹ្មម្រត្ូវ ងហើយកត់្ម្រតាការេនុវត្ត្ ម្រាប់លាយសាកលបងនីមួយ ។ៗ 
្ូមទុ្កម្រតី្ខែ៉ះងៅងលើម្របព័នចចាំណី្បចចុបបនន (ម្រគប់ម្រគង) ង ើមបីឱ្យេនកានេវីមួយ
ក លេនកអាចងផទៀងផ្អទ ត់្ងមើលមតងងទ្ៀត្។ ចូរងម្របៀបងធៀបម្រតី្ជាមួយនឹងចាំណី្ៃមី
រប្់េនក និងម្រគប់ម្រគងម្រត្ួត្ពិនិត្យបនាទ ប់ពីមួយកខងម្រកាយ ង ើមបីងមើលពីរងបៀប
ក លវា ាំងណ្ើ រការ។ ងយើងងលើកទឹ្កចិត្តេនកឱ្យងម្របើេវីក លអាចរក នងៅកនុង
មូលដ្ឋា នរប្់េនក ងហើយងរៀនងធវើឱ្យ នលអងដ្ឋយលាយរប្េ់នកងដ្ឋយកផអក
ងលើការងធវើ ងត្្តោ ងងទ្ៀងទត់្មួយ។ ង្ៀវងៅកត់្ម្រតាានសារ្ាំខ្នន់
ណ្់្ម្រាប់ការកកត្ម្រមូវធាតុ្ចូល និងការងរៀបចាំចាំណី្ ក លអាចាន
ម្របងោជន៍ណ្់្ម្រាប់េនក។ ងម្រចើនកខងម្រកាយមកននការកត់្ម្រតា េនកនឹង
អាចវាយត្នមែគុណ្ម្របងោជន៍ននចាំណី្ ក លបងងកើត្ងៅក្ិដ្ឋា នរប្់េនក ន។ 
ងយើងង ើញថា ម្រប្ិនងបើងយើងបងងកើត្លាយងដ្ឋយងផ្អត ត្ងលើម្របូងត្េីុនពីងម្របង
ងៅ នទ្ងទ្ៀត្ នឹងរកាងដ្ឋយខែួនឯង ខ្ុាំ នពិភាកាងហើយពីរុកាជាតិ្ទឹ្កក ល 
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េកណ្ត ត្ជាចាំណី្ស្រ្្់្ម្រាប់ជីវចម្រមរ៉ះ និងចាំនួនធាតុ្ចូលជាងម្រចើនក ល
េនកអាចងម្របើម្រ ្់ជាការលាយគាន រវាង ចក អា្ូឡា និងចក Salvinia ក ល
 នបកនែមងៅងលើការចាំណយតិ្ចរប្េ់នក វាជាចាំណី្ម្រគាប់ក លានគុណ្
ភាពខព្់។ ្មូងរៀនងធវើងម្រគឿងផេាំទាំងងន៉ះ។ ងបើេនកទិ្ញវា េនកនឹង ត់្បង់ការ
្នេាំរប្់េនក! ្ពីរ  លូីណ (ជា Cyanobacterium, ក លងគសាគ លក់ រថាជា
សារា យ្មុម្រទ្ានពណ៌្ងខៀវ ឬនបត្ង) គឺជាជងម្រមើ្ក លអាចងៅរួចមួយ
ងទ្ៀត្ ឬការបកនែមរុកាជាតិ្បណ្ណងគជាតិ្េកណ្ដ ត្ទឹ្ក។ ជាង ៣០% ននផលិត្កមម្ ពីរ  ូ
លីណងៅទូ្ទាំងពិភពងលាក  នងៅងលើវត្ែុ មិនកមនជាអាហារ្ម្រាប់
មនុ្េ (Belay et al., 1996)។ ការជាំនួ្ងផេងងទ្ៀត្ម្រត្ូវ នរុករកជាមួយនឹង
លទ្ធផលចម្រមរ៉ះរាប់ទាំងកាំង ែ កងៅម្របងទ្្ Nigeria (Igbinosun et al., 1988)។ 
ខ្ុាំ្ូមមិនផតល់េនុសា្ន៍កនុងការពិងសាធជាមួយកាំង ែ ក ងហើយខ្ុាំខែួនឯងក៏
មិនចប់អារមមណ៍្នឹងងធវើក រ កត្ងបើេនក នងធវើ្មូងផ្ើលទ្ធផលឱ្យងយើងផង ។ 

 
កនទក់អាចជាម្របងភទ្ D1  ពីទឹ្ក “Cono”។ ចាំណត់្ថាន ក់ទបជាងងន៉ះ

ងផេងងទ្ៀត្ (D2 ងៅ D4) គួរម្រត្ូវ នងចៀ្វាង ងម្រពា៉ះវាានបរាិណ្ក្លុយ
ឡូ្ខព្់។ ្ូមងមើលងរាងា ្ុីនកិនស្រ្ូវបឋម ងៅកផនកកាំណ្ត់្ម្រតានន
ង្ៀវងៅរប្់ខ្ុាំ ្ម្រាប់ជាពត៌្ានបកនែម (Mikkelson, 2005)។ កនទក់ នទ្
ងទ្ៀត្ (ងពាត្ ស្រ្វូសាលី។ល។) ក៏អាចម្រត្ូវ នងម្របើ កត្្ូម ឹងពីការបនេុីគាន
ជាមួយកម្រមិត្ននម្របូងត្េីុនពីងម្របងងៅ។ ងពាត្្ម័យទ្ាំងនើបជាងម្រចើនម្របងភទ្
ានជាតិ្ម្របូងត្េីុនពាក់កណត លននម្របូងត្េីុនពីកនទក់។ កនទក់ក លានគុណ្
ភាពខព្់គឺ ពី ១២ងៅ ១៤% ននម្របូងត្េីុនពីងម្របងងៅ សាច់ ូង្ៃួត្ាន ល់
ងៅ ២៤% ននម្របូងត្េីុន ប ុកនតការម្របរងម្របយ័ត្ន គឺានជាលាំដ្ឋប់ សាច់ ូង្ៃួត្ 
( ូចជា ពពួក ងកូវងមម ៗក លបម្រមរងនឹងងកើត្ជាងមេាំងៅ) ានម្របូងត្េីុនក ល
ានគុណ្ភាពខព្ ់ កត្ក៏ានជាតិ្ខ្នែ ញង់ម្រចើនក រ ងហើយមិនគួរម្រត្ូវ នងម្របើ
ម្រ ្់ជាប់ៗគាន ងឡើយ។ ជាតិ្ខ្នែ ញ់ខព្ ់នឹងបងងកើនការងលើ្ទ្មៃន់ ងម្រពា៉ះាន
ជាតិ្កាបូេីុម្រដ្ឋត្ទប និងានម្របូងត្េីុនទប។ 
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វីតា្ីន្ និ្ងសារធាតុ្ខរ   

ងមស ៃមក ល នកាំងទ្ចម ត់្លអ ពីងរាងា ្ុីនកិនម្រកួ្ នឹងានសារ
ធាតុ្ករ  ជាងម្រចើន ង ើមបីបាំងពញបកនែមរាល់ចាំណុ្ចខវ៉ះខ្នត្ ក លានងៅកនុងរុកាជាតិ្
នបត្ង ឬពពួករុកាជាតិ្បណ្ណងគជាតិ្េកណ្ត ត្ទឹ្ក (Murnyak, 2010)។ ងយើងងម្របើ
រុកាជាតិ្ម្រមរាំ្ររីាងគរប្់ងយើងផ្អទ ល់ចាំនួន ១% ងដ្ឋយការៃែឹងននលាយ ងបើងយើង
មិនានងមស ៃម។ ៃមកាំង រម ត់្លអ្ម្រាប់្ត្វក៏អាចម្រត្ូវ នងម្របើម្រ ្់ក រ 
ង ើមបីបកនែមការគាាំម្រទ្ ល់ការលូត្លា្ន់ន អឹង។ ងៅងពលក លងយើងបញ្ចូ ល
គាន រវាងម្រតី្ និងរុកាជាតិ្ងៅកនុងម្របព័នធទឹ្ក ងនា៉ះជីជាតិ្្ម្រាប់រុកាជាតិ្ គឺ ន
ទញងចញពីអាចម៍ម្រតី្ និងកាក្ាំណ្ល់ចាំណី្ក លងៅង្្្ល់ (កាក
្ាំណ្ល់ពីម្រតី្ទី្ឡាបោ គឺ ១០ងៅ២០% ននចាំណី្រប្់វាក លម្រត្ូវ នបាំកបែង
ងដ្ឋយ ក់ងត្រ ី ងៅជាជីជាតិ្ក លអាចងម្របើ ន្ម្រាប់រុកាជាតិ្)។ ងៅកនុង
ម្របងទ្្េូស្រសាត លី ៤០ងៅ៥០ម្រកាមននចាំណី្ម្រតី្ នឹងជាជី ល់ ាំណាំសាកវបបកមម 
កនុង១កម ម្រត្កាងរ   ងដ្ឋយការងម្របើវធីិសាស្រ្តចិញ្ច ឹម ចាំកណ្កឯ ៦០ងៅ១០០ម្រកាម
ននចាំណី្ម្រតី្ទី្ឡាបោ  (ងដ្ឋយសារម្រតី្ទី្ឡាបោ ជាម្របងភទ្្ពាវ ្ី្ត្វ) នឹង
ម្រត្ូវការកម្រមិត្ ូចគាន ននការផលិត្ (De Dezsery, 2010) (រូបទី្២.៧)។ 
 
ដ្ឋក់អ្ខណត ត្ ឬឱ្យលចិទឹ្ក? 

្ូមកុាំ រមភងពកថា ចាំណី្រប្់េនកេកណ្ត ត្ ឬលចិ ការ្ិកាគឺក្វង
រកពីម្របូងត្េីុនជាជាងការឱ្យវាេកណ្ត ត្! ម្រគាប់ធញ្ញជាតិ្ក លានថាមពលខព្ ់
ម្រត្ូវ នងម្របើកនុងចាំណី្ក លងគលក់  នផតល់ ល់េម្រតាននការបាំកបែងចាំណី្។  
េម្រតាននការបាំកបែងចាំណី្ ម្រត្ូវ នគណ្នាងដ្ឋយេម្រតាននការងឡើងទ្មៃន់/ ទ្មៃន់
ននចាំណី្ក ល នងម្របើម្រ ្។់ ម្រតី្ក លងៅតូ្ចៗអាចនឹងងកើន ល់ ១ម្រកាម 
ងរៀងរាល់ទ្មៃន់ម្រកាមននចាំណី្ក ល នងម្របើ (FCR 1.0) ខណ្ៈក លម្រតី្ធាំជាង
នឹងម្រត្ូវការ្ុី ២ម្រកាម ង ើមបីទ្ទួ្ល នទ្មៃន់ងកើន ១ម្រកាម (FCR 2.0)។  
អាហារូបត្ែមភក លរលាយ នឹងអាចបាំកបែង នកនុងចាំណី្ គឺានសារៈ្ាំខ្នន់
ណ្់។ ងយើងង ើញថា វា្ុីចាំណី្ងឡើងវញិ ងបើ្ ិនកម្រមិត្កាក្ាំណ្ល់មិន
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្ូវងម្រចើនងលើ្លប់។ តាម
ពិត្ Cruz et al. (2001)  ន
រកង ើញងៅកនុងការ្ិកា
មួយថាចាំណី្េកណ្ត ត្មិន
 នលអ ូចជាចាំណី្ក ល
លិចងនា៉ះងឡើយ។ ងគ ន
្ននិដ្ឋា នថា ម្រគាប់ចាំណី្
ក លលិចផតល់នូវអាម្រតានន
ការលូត្លា្់ខព្់ជាង  
ងហើយផតល់ចាំណី្បាំកបែងកនុង
ម្រតី្ទី្ឡាបោ តូ្ចជាងចាំណី្
ក លេកណ្ត ត្ទឹ្ក។ ការេនុ
វត្តលអននការឱ្យចាំណី្ម្រតី្ក លលិចទឹ្កម្របកហលជា នរួមចាំកណ្កនូវជាតិ្ម្របូ
ងត្េីុន ល់ងៅ (៤២,០៥%)។ លទ្ធផលស្រ្ង ៀងគាន ងន៉ះម្រត្ូវ នទ្ទួ្លងដ្ឋយ 
Gur (1997) ក ល នរាយការណ៍្ថា ការងឡើងទ្មៃន់ជាមធយមម្របចាំនៃៃ និង 
េម្រតាននការបាំកបែងចាំណី្ងៅកម្រមិត្ម្របូងត្េីុនងៅគឺ ៤០% ក លានសារៈ្ាំខ្នន់ 
និងលអជាង៣០%។ គាត់្ ន្ននិដ្ឋា នថា កម្រមិត្ម្របូងត្េីុនងៅននការលូត្
លា្់ ៏លអម្របង្ើរ និងេម្រតាននការបាំកបែងចាំណី្ពី ៤០ងៅ៤៥% ្ម្រាប់ម្រតី្ទី្
ឡាបោ ពីទ្ងនែនីល ក លានទ្មៃន់ជាបឋមគឺ ១៣ម្រកាម (Cruz et al., 
2001)។ ម្របូងត្េីុនក លខព្់ជាង អាចម្រត្ូវ នពាក់ព័នធនឹងម្រតី្ក ល្ុីសាច់
ជាអាហារ ងដ្ឋយការបងងកើនចាំណី្ម្រតី្កនុងលាយ កត្ម្រត្ូវធានាថាចាំណី្រប្់េនក 
គឺរក នស្រ្ួលមិនេ្់នៃែ។ កូន ងកូវងមម ក លានម្របូងត្េីុន ល់ងៅ ៤៥% ក៏
អាចម្រត្ូវ នងម្របើម្រ ្់ក រ ជាការបកនែមម្របូងត្េីុនក លខព្ ់ (De Dezsery, 
2010) ប ុកនតម្រត្ូវហាលវា្ិនមុននឹងលាយជាមួយនឹងចាំណី្ក ល នផ្អអ ប់។ 

 

 

របូទី្២.៧៖ ម្រតី្ទី្ឡាបោ ងៅជាប់នឹងថាន លបណ្ដុ ៉ះ
កូនរុកាជាតិ្ទឹ្កងៅផទ៉ះអាឡូហា 
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ការចារ់នផ្ដើ្នធ្វើចំណី  

ងន៉ះជាចាំណុ្ចចប់ងផដើម ៏ម្របង្ើរមួយ ្ម្រាប់ការបងងកើត្ចាំណី្ងដ្ឋយ
ខែួនេនក។ ្ូមងធវើការកត់្ម្រតា និងកកត្ម្រមូវងម្រគឿងផេាំងដ្ឋយកផអកងលើចាំណី្ក ល
អាចរក ន និងការេនុវត្តវ តចាំណី្ក លងធវើងៅក្ិដ្ឋា នរប្់េនក។ បញ្ា ីនៃែ
ង ើម អាចានការទក់ទ្ងនឹងត្ាំបន់រប្់េនក កត្ម្របកហលជាខុ្ពីត្ាំបន់ងផេង
ងទ្ៀត្។ 

 
នសចកតីសន្ាិដ្ឋា ន្ 

 ការផលិត្ចាំណី្ខ្នន ត្តូ្ច អាចម្រត្ូវ នងរៀបចាំងឡើងងដ្ឋយការងម្របើម្រ ្់
 ៏ានម្របងោជន៍ពី ាំណាំក លដ្ឋាំកនុងត្ាំបន់ និងពីធាតុ្ចូលក លានកនុងក្ិ
ដ្ឋា ន។  ធាតុ្ចូលកាន់កត្ានគុណ្ភាពក លេនក នយកងៅងធវើងដ្ឋយខែួនឯង
ជាមួយការផលតិ្ក លានម្រប្ិទ្ធភាព និងការម្របមូលផល ងហើយផតល់ឱ្យេនក
កាន់កត្ទ្ទួ្ល នផលតាមរយៈទុ្នននធាតុ្ចូលតិ្ចតាមការផលតិ្ងដ្ឋយខែួន
ឯង៕ 
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អាសឡូានៅកសដិ្ឋា ន្អាឡហូា។ 
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ប្រព័ន្ធនន្ការកាត់្ និ្ងប្រ្ូលនៅកសដិ្ឋា ន្អាឡហូា។ 
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ជំពូកទី្៣ 

ប្រព័ន្ធចប្្រុះនន្ការចិញ្ច ឹ្ ប្ជូកនៅកាងុ 
កសដិ្ឋា ន្ខ្នា ត្ត្ចូ ន្ិងការរនងកើត្ចំណីប្ជូក 

 
 

នសចកតីនផ្តើ្ 

ជីក លបងងកើត្ងឡើងងៅកនុងក្ិដ្ឋា ន  នរួមចាំកណ្កងម្រចើនណ្់
 ល់ម្របព័នធក្កិមមម្របកបងដ្ឋយនិរនតភាព។ កាក្ាំណ្ល់ ាំណាំ និងជីលាមក
្ត្វ គឺជាកផនក ៏្ាំខ្នន់ននវ តជីជាតិ្ ី និងអាចកាត់្បនែយនៃែធាតុ្ចូលតាមរយៈ 
ការងម្របើម្រ ្់កាំងៅជីកាំប ុ្តិ៍ ជីអាចម៍ជងនែន ការផលិត្ជី្ររីាងគ (bokashi កាក
្ាំណ្ល់្ររីាងគ) ឬជីស្រ្្់។ ចាំណី្ក លផលិត្ងចញពីក្ិដ្ឋា ន ក៏អាចកាត់្
បនែយនៃែចាំណយ ម្រប្ិនងបើក្ិករអាចម្រគប់ម្រគង និងងម្របើម្រ ្់ធនធាន
ក លានស្រសាប់ក លងគអាចរក ន។ ឧទហរណ៍្ ូចជា ក្ិករអាចបងងកើត្
ចាំណី្្ត្វងដ្ឋយងម្របើម្រ ្់កផនការននការដ្ឋាំងមម ្ម្រាប់្ត្វ បងងកើត្ចាំណី្
ម្រជូកពីកាក្ាំណ្ល់ ាំណាំ ឬផលិត្ផលទឹ្កងដ្ឋ៉ះងគា ( ូចជា ទឹ្កថាែ ៗពី
ផលិត្ផលទឹ្កងដ្ឋ៉ះងគា និងពីការបនេុទ្ធម្របូងត្េីុនងចញពីទឹ្កងដ្ឋ៉ះងគា) ដ្ឋាំ
ពពួក្កណ្ត ក្ម្រាប់ម្របតិ្បត្តិការននការកាត់្ និងម្របមូល ងហើយដ្ឋាំពពួករុកា
ជាតិ្បណ្ណងគជាតិ្េកណ្ត ត្ទឹ្ក និង ាំណាំកនុងទឹ្ក នទ្ងទ្ៀត្ ក លជាការបកនែម
 ល់ចាំណី្្ត្វ។ 
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របូទី្៣. ១៖ យុទ្ធសាស្រ្តផតល់ចាំណី្ ល់្ត្វម្រជូក 

 
ងដ្ឋយងម្រពា៉ះ ង្ុីងត្្ត្វចិញ្ច ឹមានការងកើនងឡើង ក្ិករក លាន

លកាណ្ៈឧ្ាហកមម ក្វងរកវធីិ និងមងធា យ ង ើមបីបងងកើនរ ាំហូរជីជាតិ្កនុង
ក្ិដ្ឋា នរប្គ់ាត់្ ្ម្រាប់ជាម្របងោជន៍ ល់ម្របព័នធរប្់គាត់្។ េត្ែបទ្ងន៉ះ
នឹងពណ៌្នាពីវធីិសាស្រ្ត និងបងចចកងទ្្ចាំ ច់្ម្រាប់ក្ិករខ្នន ត្តូ្ចឱ្យ
ទ្ទួ្ល នងជាគជ័យជាមួយនឹងចាំណី្ម្រជូកក លទញងចញពីក្ិដ្ឋា ន។ 
ងពលក លេនកអាន្ូមចងចាំថា ក្ិករ ាំបូងបងអ្់គួរកត្ស្រសាវម្រជាវឱ្យ ន
ងពញងលញ ពីម្របព័នធក លានស្រសាប់ឱ្យចា្ល់ា្់ (ងហើយជាលកាណ្ៈ 
េកមមជាង) ងៅងលើក្ិដ្ឋា ន ងហើយងទ្ើបពិចរណងលើ ាំងណ្ើ រការទាំងមូលឱ្យ
 នចា្់លា្់ (រូបទី្៣.១)។ 

[កាំណ្ត់្្ាគ លរ់ប្់េនកនិពនធ៖ វាជាការ្ាំខ្នន់កនុងការកត់្្ាគ ល់
ថា ទិ្នានុបបវត្តិ កាក្ត្ និងការកណ្នាាំជាងម្រចើនម្រត្ូវម្របយ័ត្នម្របកយងពីការ
ម្របឆ្ាំងនឹងទ្ាំងនារកនុងការង ៉ះបង់ងចលវធីិសាស្រ្តននការផលិត្ចាំណី្ ក ល
 នបងងកើត្ងឡើង្ម្រាប់ម្របព័នធក លពឹងកផអកខ្នែ ាំងជាងមុនងដ្ឋយមិនចាំ ច់
វាយត្នមែជាមុន ងហើយបនាទ ប់មកបងងកើត្បងចចកវទិ្ាៃមីជាមួយនឹងរយៈងពល
ផ្អែ ្់បតូ រ ក លម្រត្ូវ នងម្រគាងទុ្កោ ងលអ ង ើមទុ្ន និងម្រ ក និយម។ 

យទុ្ធសាស្រសតផ្តលច់ំណី 

កៃរកាវាលងមម /  ាំណាំចាំណី្្ត្វ 

ការកាត់្ និងម្របមូលអា្ូ
ឡា ចាំណី្មួយចាំនួន 

ចាំណី្ងៅក្ិដ្ឋា ន ឬ
ចាំណី្នាាំចូល 

កាក ា្ំណ្ល់
 ាំណាំ/ចាំណី្ធមម
ជាត្ិ/វាលងមម  

 ង់្ុីងត្្តុក ការផតល់ចាំណី្ 
្ិបបនិមិត្ត 
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ទិ្ដាភាពទូ្នៅនន្ប្រព័ន្ធចិញ្ច ឹ្ ប្ជូកនៅអាឡហូា 

ងពលក លងយើងងធវើ កផនការពីរបបចាំណី្្ម្រាប់ម្រជូករប្់ងយើង 
ងយើងធានាទាំងចាំណី្ពីម្របភពខ្នងកនុង និងខ្នងងម្រៅក្ិដ្ឋា ន កនុងករណី្ជា
យថាងហតុ្ណមួយងកើត្ងឡើង។ វាានសារៈ្ាំខ្នន់ណ្់ កត្ម្រត្ូវ នងគ
ងមើលរ ាំលងជាញកឹញាប់។  ាំបូនាម នពី Skillicorn គឺគួរកត់្្ាគ លថ់ា ក្ិករ
ភាគងម្រចើនមិន នរកាទុ្កនូវងម្រគឿងផេាំ ក លងគម្រត្ូវការ ង ើមបីងរៀបចាំចាំណី្ឱ្យ
ងពញងលញងៅនឹងកកនែងងនា៉ះងឡើយ ឬឧបករណ៍្ ង ើមបីលាយបញ្ចូ លគាន  និង
្ូនជាម្រគាប់ងនា៉ះងឡើយ។  ូងចន៉ះពួកគាត់្ម្រត្ូវកត្ធានាពីម្របភពបឋម និង
ជងម្រមើ្ពីទី្ផារជាចមបងឱ្យ នម្រគប់ងពលងវលា ក លវាមិនកមនជា្កមមភាព
ម្រគប់ម្រគងធមមតាងនា៉ះងឡើយ (Skillicorn,1993)។ ងៅផទ៉ះអាឡហូា ងយើងទិ្ញ
ចាំណី្ម្រតី្រប្់ងយើង កនទក់ និងអាហារពីកាក ូង្ៃួត្ពីម្របភពកនុងត្ាំបន់រប្់
ងយើង។ ងយើងក៏ានពពួកពូជ្កណ្ត កជាងម្រចើន ង ើមង ើ និងរុកាជាតិ្បណ្ណងគ
ជាតិ្េកណ្ត ត្ទឹ្ក ង ើមបីបកនែមចាំងពា៉ះការខវ៉ះខ្នត្ណមួយ កនុងការផគត់្ផគងជាតិ្
ម្របូងត្េីុនក ល នទិ្ញ។ 

 
បទ្ពិងសាធន៍រប្់ងយើង គឺជាមួយនឹងពូជ Landrace, Duroc and 

Large White  ក៏ ូចជាពូជបងាក ត់្កបបទ្ាំងនើបរប្ង់យើង ក លង ែើយត្បងៅនឹង
ម្របតិ្បត្តិការ ៏ធាំ នោ ងលអ។ ពូជបងាក ត់្ងន៉ះផតល់បទ្ពិងសាធន៍ចាំងពា៉ះភាព
ជាប់លាប់ជានិចចកាលការលតូ្លា្់ងលឿន ជាមួយនឹងចាំណី្ក លងយើងផ្អអ ប់
ទុ្ក។ ពូជម្រជកូពណ៌្្ Duroc និងLandrace គឺអាចរក នពីេនកចិញ្ច ឹមយក
កូនជាលកាណ្ៈពាណិ្ជាកមម ងហើយពីេនកបងាក ត់្ពូជក លអាចទុ្កចិត្ត នងៅ
តាមផទ៉ះ និងពួកងគ នកកកម្របោ ងលអងៅនឹងម្របព័នធរប្់ងយើង។ 

 
ងៅត្ាំបន់រប្់ងយើងងៅ Palawan ម្របងទ្្ហវលីីពីន ពូជម្រជូកង ើម

្ុទ្ធ គឺជាជងម្រមើ្ ៏លអ្ម្រាប់ការបងាក ត់្ពូជកបបទ្ាំងនើប។  ពួកវាភាគងម្រចើន
ម្រត្ូវ នចិញ្ច ឹមជាលកាណ្ៈង្ ាកិចច ងដ្ឋយឱ្យចាំណី្ជាងមម ្ម្រាប់ ាំណាំ
ចាំណី្ម្រជូក ក លងគ នដ្ឋាំាំវា និងជាងមើម។ ងៅកនុងម្របព័នធចាំណី្ងន៉ះ ការ
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ម្រប មមុខចមបងជាមួយនឹងពូជម្រជូកនម្រព គឺការរកាវាឱ្យាន្ុខភាពលអ 
ងហើយដ្ឋក់វាកនុងម្រទ្រងឱ្យ ន្មរមយងបើអាច។ ជាំនាញកនុងការ មូ្គា្់
កកាយរប្់វា វានឹងមិនងធវើ្កមមភាពងន៉ះ ងបើវាមិនម្រត្ូវ នដ្ឋក់កនុងម្រទ្រងឱ្យ
 ន្មរមយងនា៉ះងទ្។ ជាំនួ្ឱ្យការកលងងៅវាលងមម  ម្រជូកកនុងស្រ្រកភាគ
ងម្រចើនម្រត្ូវ នចងងជើង។ ពួកវាងម្រចើនកត្ម្របកួត្ម្របកជង ងណ្តើ មអាហារង្្
្ល់ជាមួយ្ត្វចិញ្ច ឹម នទ្ងទ្ៀត្ ក លានទ្ាំងនារងៅរកភាពម្រកិនជាមួយ
នឹងការលូត្លា្់មិនលអ ងហើយក៏អាចម្រត្ូវ នរង្ាព ធពីពពួក  រា ្ុីត្ផង
ក រ (របូទី្៣.២)។ ជាលកាណ្ៈេនតរជាតិ្ ងគាលការណ៍្កណ្នាាំក លងគ ន
បងងកើត្ងឡើង ម្្រាប់ម្រជូកកនុង ីភក់ និងចងងជើង គឺមិនម្រត្ូវ នកណ្នាាំឱ្យងធវើងឡើយ។ 
សាកលវទិ្ាល័យងៅរ ាផែរដី្ឋ នកណ្នាាំឱ្យងម្របើម្រ ្់នផទ ២៥កម ម្រត្កាងរ 
្ម្រាប់ម្រជូកមួយកាល (Meyer,1993)។ 
 

ងៅម្របងទ្្ហវលីីពីន ទាំងម្រជូកនម្រព Negros Warty (Sus cebifrons 
negrinus) និងម្រជូកពុកាត់្កវង Palawan (Sus ahoenobarbus) ម្រត្ូវ នងគ
បងាក ត់្ជាមួយពូជទ្ាំងនើប ងដ្ឋយទ្ទួ្ល នងជាគជ័យខែ៉ះៗ កត្ឯកសារននការ
 ូរចាំណី្ និងទ្មៃន់ គឺពិ កនឹងទ្ទួ្ល ន។ ក្ិករក លចិញ្ច មឹម្រជូកនម្រពងៅ
ម្របងទ្្េង់ងគែ  ្  នបងាក ត់្ពូជ្ុទ្ធម្រជូកនម្រពង ម្ ល ជាមួយនឹងងមម្រជូកស្រ្រក 
(ជាធមមតាគឺ Tamworths) ង ើមបីបងងកើត្ឱ្យានការងកើនងឡើងទ្ាំហាំជាមធយម ៥េីុង 
ននពូជ្ត្វនម្រព្ុទ្ធងៅ ល ់៩េីុង្ម្រាប់ពូជបងាក ត់្។ ពូជម្រជូកកូនកាត់្ Vigor 
នឹងរួមចាំកណ្ក ល់ការបាំកបែងចាំណី្កាន់កត្ម្របង្ើរ ងហើយម្រជូកកូនកាត់្អាច
ទ្ទួ្ល នេត្ែម្របងោជន៍ពីចាំណី្ក លងគផ្អអ ប់ទុ្ក។ ងទ៉ះជាោ ងណក៏ងដ្ឋយ 
ងទ៉ះបីជាានការផ្អែ ្់បតូរចាំណី្ក លលអជាងងន៉ះក៏ងដ្ឋយ ការងកើនងឡើងត្នមែ
មិនអាចនឹងកកត្ម្រមូវទ្មៃន់ងម្រគាង អឹង នបកនែម នងឡើយ។ 

 
េត្ែបទ្ងន៉ះនឹងពិភាកាពីវធីិសាស្រ ត្្ម្រាប់ជាម្របងោជន៍ ល់ការ

កាត់្បនែយការចាំណយ្ម្រាប់ការបងាក ត់្ពូជម្រជូក ក លផតល់ទ្មៃន់ នងលឿន 
ងហើយក លអាចរកា នងៅកនុងបរសិាែ នក លអាចម្រគប់ម្រគង នងៅងលើ្ុី
ម ង់ត៍្ ឬងៅកម្រាលអាចម៍រណ។ ងៅផទ៉ះអាឡហូា ងយើង ននិងកាំពុងងម្របើការ
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ម្រត្ួត្ពិនិត្យម្រជូកងដ្ឋយមិនចាំ ច់
លាង្ាំអាត្  ូចក ល នផេពវ 
ផាយងៅកនុងបណត ញក្ិកមម
កបបធមមជាតិ្ពីងលើកមុនងនា៉ះងទ្។ 
ការពិពណ៌្នាងពញងលញននម្របព័នធ
ងន៉ះ គឺម្រត្ូវ នពិភាកាគាន ងៅកនុង
ង្ៀវងៅរប្់ខ្ុាំ ង្ៀវងៅម្របព័នធ
ក្ិកមម កបបធមមជាតិ្្ម្រាប់
ក្ ិកមមងៅត្ាំបន់ម្រត្ូពិចម្របកបងដ្ឋយ
និរនតភាព។ ងៅកនុងម្របព័នធងន៉ះ ម្រជូក
ម្រត្ូវ នចិញ្ច ឹមងៅកនុងម្រទ្រងក ល
ានអាចម៍រណក លានជងម្រៅ 
១កម ម្រត្ ងហើយានការបកនែមសារ
ធាតុ្ EM ងៅកនុងចាំណី្ និងទឹ្ក
ម្របចាំនៃៃ និងការ ញ់លាងវាជាងរៀង
រាល់អាទិ្ត្យងៅងលើម្រទ្រង។ ម្រជូកញី
រកីរាយជាមួយនឹងការង ើរងលើកម្រាល
ម្រកា្់កនុងម្រទ្រង និងចាំណី្ក លងគ 
ផ្អអ ប់ (រូបទី្៣.៣ និង៣.៤)។ 
 
ប្រេពចំណី 

ងម្រគឿងផេាំ ៏ានគុណ្ភាព
ងម្រចើនបាំផុត្ អាចរក នងៅកនុង
ម្របងទ្្ជាងម្រចើន។ ចូរធានាថាេនក
រកង ើញនូវម្របភពចាំណី្ ក លាន
គុណ្ភាពលអ ម្រប ង្ើ រ ងហើ យ។  
ជាមួយគាន ងន៉ះក រ ្ូមកត់្ចាំណាំ

 

 

 

(ពីងលើចុ៉ះងម្រកាយ) រូបទី្ ៣.២៖ ម្រជូកនម្រពចង
កខេ នឹងប ងងាគ ល   ូចជាម្រជូក  S u s  
ahoenobarbus (ម្រជកូ Palawan Bearded) 
ងៅ Palawan ម្របងទ្្ហវីលីពីន លូត្
លា្់យឺត្ងៅងម្រកាមលកាខណ្ឌ កនុងស្រ រ្ក។ 
របូទី្ ៣.៣៖ ម្រជូករកីរាយងៅងលើកម្រាល
អាចម៍រណ EM។ រូបទី្ ៣.៤៖ ម្រជូកក ល
ងកើត្កូនងហើយ ម្រត្ូវ នឱ្យចាំណី្បាំកបែង
ក លានគុណ្ភាពខព្់ពីកនុ ងក្ិដ្ឋា ន 
និងបកនែមកាំង រម ត់្លអពីការចិញ្ច ឹម្ត្វ។ 
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ទុ្កថា កមមវធីីចាំណី្ជាងម្រចើនងៅកនុងលកាណ្ៈឧ្ាហកមម គឺមិនអាច្ងម្រមច
 ន ឬចាំងណ្ញ នកនុងម្របងទ្្កាំពុងេភិវឌ្ឍងនា៉ះងទ្! 
 
ការនប្ជើសនរ ើសធាតុ្ចូលខដលាន្គុ្ណភាពែពស ់

សាច់ម្រជូកក លចិញ្ច ឹមងដ្ឋយឱ្យចាំណី្ងពាត្ គឺជា តុ្ភូត្មួយក ល
ងចញពីកាផលិត្ពីងពាត្ក លានត្នមែទបងៅកនុងម្របងទ្្ឧ្ាហកមម។ 
ងពាត្ទ្ាំងនើបានកម្រមិត្កាបូេីុម្រដ្ឋត្ងម្រចើនជាងពីរ ង ងហើយក៏ានកម្រមិត្ម្របូងត្
េីុនទបក រ។ កនុងម្របព័នធកបបធមមជាតិ្មួយ ម្របូងត្េីុនគឺងលខមួយក លជាកតាត
ានកាំណ្ត់្កនុងការេនុវត្ត និងការលូត្លា្់នន្ត្វចិញ្ច ឹម ងហើយវាក៏នៃែ
ណ្់ក រកនុងការទិ្ញ។ ងបើេនករកាកម្រមិត្ម្របូងត្េីុន ជាចាំណុ្ចងគាលងៅ្ម
រមយ្ម្រាប់អាយុរប្់្ត្វ េវីងផេងងទ្ៀត្នឹងានតុ្លយភាពជាមួយនឹងចាំណី្
ធមមជាតិ្។ កនុងការបងងកើត្ចាំណី្ម្រជូករប្់េនក េនកម្រត្ូវចាំណយងៅងលើម្របូងត្ 
េីុន។ រូបមនតចាំណី្ងដ្ឋយកផអកងលើងពាត្ច្់ គឺកផអកងៅងលើពូជងពាត្ក លាន
ជាតិ្ម្របូងត្េីុនងម្រចើនជាងងពាត្ម្រកហម ក លចូលងៅកនុងចងាវ ក់ផគត់្ផគង់រប្់
ងយើង (ក លផទុកនូវកាក្ាំណ្ល់ថាន ាំ្ាំលាប់ងមម  និងញឹកញាប់ង ើញានការ
បញ្ជច ក់តាមរយៈការចមែងពីក្ន)។ ងៅ Palawan ក លជាកកនែងននផទ៉ះអាឡូ
ហា ងពាត្គឺម្របកហលជាានត្នមែងទ្វ ង ងហើយានម្របូងត្េីុនពាក់កណត លនន
កនទក់ ងធវើឱ្យម្របូងត្េីុនងពាត្ានត្នមែបួន ងងម្រចើនជាងម្របូងត្េីុនស្រ្ូវ។ ងយើង
ចង់ នេនកផគត់្ផគង់ចាំណី្កបបធមមជាតិ្្ម្រាប់ម្រជកូរប្់ងយើង ង ើមបីឱ្យាន
ការចាំណយតិ្ច្នេាំ្ាំនច ងហើយធានា ននូវផលិត្ផល្ងម្រមច ៏លអបាំផុត្។ 

 
ការនប្រើប្បាសដំ់ណ ំ និ្ងកាកសណំល់ដំណខំត្្ួយគ្ត់្នៅជំុ
វិញពិេពនលាក 

 
 ាំងណ៉ះស្រសាយននការផតល់ចាំណី្នចនម្របឌិ្ត្ៃមី ងៅជុាំវញិពិភពងលាក 

ម្រត្ូវ នរកង ើញងៅកនុងម្របងទ្្ងផេងៗ។ ម្រត្ួយ្កណ្ត ក ី ង ើមងពាត្ កាក
្ាំណ្ល់ពី្ាំរាម ង ើមងចក គឺជាឧទហរណ៍្ននេនុផលិត្ផលកផនកក្ិកមម
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ក លានម្របងោជន៍ ម្រត្ូវ នងម្របើម្រ ្់ងៅកនុងម្របងទ្្ហវីលីពីន ្ម្រាប់ការ
ផលិត្ចាំណី្ម្រជូក។  ាំឡូងមី្ៃួត្ក៏ម្រត្ូវ នងម្របើផងក រងៅ Mindanao  និងងកា៉ះ 
Luzon។ ងៅ Palawan ្ែកឹងទលធាំននពពួកផ្អក រកុាជាតិ្នម្រព ក លងគងៅថា 
Amorphophallus paeoniifil ius  គឺម្រត្ូវ នម្របមូលផលពី ីកនុងនម្រព ីង ើ្ម 
ងហើយយកមកជញ្រញ្ជច ាំងធវើជាចាំណី្ (រូបទី្៣.៥)។ ងៅកនុងម្របងទ្្ឥណឌ  ពពួក 
រុកាជាតិ្នម្រពម្របងភទ្ងន៉ះ ម្រត្ូវ នដ្ឋា្ំ ម្រាប់ហបូងមើមងគងៅថាងមើម ាំឡូង ាំរ។ី 

 
ងៅម្របងទ្្នៃ ង ើមងចកម្រត្ូវ នយកមកផ្អអ ប់្ម្រាប់ជាចាំណី្ម្រជកូ។ 

ការហាន់ង ើមស្រ្្់ ឬកាប់ជាចាំណិ្ត្តូ្ចៗ ម្រត្ូវ នលាយជាមួយនឹង្ករ និង
េាំបិលម្រគាប់ (កនុងេម្រតា ១០០គីឡូម្រកាមននង ើមងចកក លជញ្រញ្ជច ាំងហើយ ង្មើនឹង 
៤គីឡូនន្ករ និង ១គីឡួម្រកាមននេាំបិលម្រគាប់) ងហើយផ្អអ ប់វារយៈងពល៣នៃៃងៅ
កនុងធុង។ េតិ្្ខុុមម្រ ណ្ក លងកើត្ងឡើងងដ្ឋយធមមជាតិ្ ម្រត្ូវ នដ្ឋក់ចូល
បកនែម ង ើមបីពម្រងឹង ាំងណ្ើ រការននការផ្អអ ប់។ ២នៃៃងម្រកាយមក ការផ្អអ ប់ងន៉ះ ន
បងងកើត្ងឡើងងដ្ឋយលាយជាមួយនឹងចាំនួនង្មើគាន  ងដ្ឋយទ្មៃន់ននកនទក់ក ល
ានម្របូងត្េីុនខព្ ់ និងចាំណី្ម្រតី្ (Tancho, 2015)។ [កាំណ្ត់្ម្រតារប្់េនកនិពនធ: 
្ម្រាប់ឯកសារងោង និង
លមអិត្េាំពីរូបមនតងធវើចាំណី្ម្រជូក
តាមកបបធមមជាតិ្ងន៉ះ ្មូងមើល
ង្ៀវងៅរប្់ Dr. Arnat Tancho’s 
្តីពី “ក្ិដ្ឋា នតាមកបបធមមជាតិ្” 
និង“គាំនូរក្ិដ្ឋា នតាមកបបធមម
ជាតិ្”  ក លានជាភាសាេង់ងគែ្ 
និងភាសារជាងម្រចើនននម្របងទ្្
ងៅអា្ុីអា ងគនយ៍  ងៅកនុ ង
ការោិល័យរប្់ងេកូអា្ុ។ី]  
 

ងៅម្របងទ្្ Kenya វលែិ ាំឡូងជាវ អាចរក ន្ម្រាប់ការផលិត្ចាំណី្
្ត្វ។ វលែិម្រត្ូវ នកាប់ជញ្រញ្ជច ាំងហើយផ្អអ ប់ទុ្កជាមួយ EM1។ ការបកនែមអាហារ

របូទី្ ៣.៥៖ Amorphophallus palawanasis - 
 ាំឡូងងជើង ាំរងីៅ Palawan ម្របងទ្្ហវីលីពីន។ 
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ងពាត្ និងម្របងូត្េីុន ង ើមបីពម្រងឹងការេនុវត្ត ាំងណ្ើ រការរប្់វា (The Organic 
Farmer, 2015)។ 
 
ការកាត់្ និ្ងប្រ្ូលពពួករកុខជាតិ្នឡហ្គូ្ (សខណត ក) និ្ងនមេ  

ងមម ក៏អាចជាម្របភពចាំណី្ ៏ានម្របងោជន៍ក រ្ម្រាប់្ត្វ។ ងដ្ឋយ
ងោងតាមបណ្ឌិ ត្ ា ទី្ន ម្របកហលជា ៧៥% ននចាំណី្ក លងម្របើម្រ ្់ងៅកនុង
ត្ាំបន់ គឺជាងមម  (Martin, 1993)។ 
ងៅផទ៉ះអាឡហូា ងយើង នដ្ឋាំ
ជាចម្រមរ៉ះនន ាំណាំក លអាចងធវើ
ជាចាំណី្ ន ក លងយើងយក
មកឱ្យម្រជូកងដ្ឋយការកាត់្ និង
ម្របមូ (របូទី្៣.៦ តារាង ៣. ១)។ 
ងម្របៀបងធៀបងៅនឹងការចិញ្ច ឹម
្ត្វ ក លៗ ម្របជាជនអាច
ម្របមូលផល នលអងដ្ឋយម្របរង
ម្របយ័ត្ន ងហើយទុ្កឱ្យវាលា្់
ងឡើងវញិ។ ងយើង នដ្ឋាំងមម  Vetiver (Chrysopogon zizanioides) ្ម្រាប់
ទ្ប់នឹងការហូរងម្រច៉ះងលើ ីជម្រាល និងការម្រគប់ម្រគងរុកាជាតិ្ក លធន់ម្រទាំនឹង
ការហូរងម្រច៉ះ ងៅកនុងម្របព័នធម្របមូលទឹ្ករប្ង់យើង។ ងយើងក៏ងម្របើម្រ ្់វាជា
ចាំណី្្ត្វ ងយើងអាចម្របមូលងមម  Vetiver ខចីៗឱ្យ នញឹកញាប់ ងៅេាំឡុង
ងពលរ ូវងភែៀង ងហើយរកាទុ្កចាំណី្ងន៉ះឱ្យានគុណ្ភាពត្នមែកផនកអាហារួបត្ែមភ។ 
ងយើងក៏ងម្របើងមម  Pennisetum purpureum កាត់្ស្រ្្់ផងក រ ្ម្រាប់ជាចាំណី្
ម្រជូក និងងគា ម្រកបី។ 

 
 
 

 

របូទី្ ៣.៦៖ ការកាត់្ និងម្របមូល -  នងម្របើ
ម្រ ្់ងមម  vetiver រួចរាល់ងហើយ។ 
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តារាង៣.១៖ ្កាត នុពលននការកាត់្ និងម្របមូលងមម  - Chrysopogon 
zizanioides (vetiver) (Wikipedia) 

 ងមម  Vetiver ខចី ងមម  Vetiver លមម ងមម  Vetiver ច្់ 
ថាមពល (គីឡូកា
ឡូរ/ីគីឡូម្រកាម) 

៥២២ ៧០៦ ៩៦០ 

អាចរាំលាយ ន 
(%) 

៥១ ៥០ - 

ម្របូងត្េីុន (%) ១៣,១ ៧,៩៣ ៦,៦៦ 
ធាត់្ (%) ៣,០៥ ១,៣០ ១,៤០ 

 
ងៅផទ៉ះអាឡហូា ងយើងងម្របើម្រ ្់ម្របព័នធបងចចកវទិ្ា ីក្ិកមមងៅត្ាំបន់

 ីចាំងណត្ (SALT) តាាំងពីឆ្ន ាំ២០០១។ ម្របព័នធងន៉ះងគងម្របើពពួក្កណ្ត ក និងរុកា
ជាតិ្យូរឆ្ន ាំ ង ើមបីងធវើឱ្យ ីានលាំនឹងងៅតាមទី្ជម្រាលកូនភនាំ ងហើយក៏ដ្ឋាំរួម
ជាមួយនឹង ាំណាំម្របចាំឆ្ន ាំក រ។ ពពួក្កណ្ត កក លអាចផ្អអ ប់ ន ជាធនធាន
 ៏ានសារៈ្ាំខ្នន់្ម្រាប់ម្របូងត្េីុន និងវតីាមីន ក៏ ូចជាេង់្ុីម ក លជួយ
ជាំរុញកុាំឱ្យានការរ ាំលាយអាហារ (Watson, 1985)។ ជាងម្រចើនឆ្ន ាំកនែងមក 
ងយើងអាច្នេាំម្រគាប់ពូជពីេនកផលិត្ ងហើយពម្រងីកចប់ពីការ្តុកទុ្ករប្់
ងយើង។ ងយើងអាចដ្ឋាំជារង និងជួរននពពួក Ticktrefoil (Desmodium rensonii) 
Malabalatong (Flemingia congesta), Indigofera, Kakawate or Madre de 
Cacao (Gliricidia sepium), Ipil-Ipil (Leucaena leucocephala), and 
Mangium acacia។ ពពួកម្របងភទ្្កណ្ត កទាំងងន៉ះ អាចរក ន្ម្រាប់ការងធវើ
ចាំណី្ផ្អអ ប់ (Agroforestry.org, 2008)។ 
 
ការផ្កា រ់ពពួករកុខជាតិ្សែកឹនរត្ង  

កាក្ាំណ្ល់ ាំណាំម្រត្ូវ នងគងម្របើង ើមបកីាត់្បនែយការចាំណយងលើ
ធាតុ្ចូល។ ងៅផទ៉ះអាឡូហា ពពួក្កណ្ត ក  ូចជា ម្រត្ួយ្កណ្ត ក ី Gliricidia 
sepium, Leucaena leucocephala, Flemingia congesta, Desmodium 
rensonii, and Pueraria lobata (Kudzu) ម្រត្ូវ នងគងម្របើោ ងងជាគជ័យ។ ម្រមរាំ
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និងពពួករុកាជាតិ្បណ្ណងគជាតិ្េកណ្ត ត្ទឹ្កក៏ម្រត្ូវ នងម្របើម្រ ្់ផងក រ។ ងៅ
កនុងបណត ញក្ិកមមតាមធមមជាតិ្រប្កូ់ងរ   (KNF) ការរួមផេាំវត្ែុធាតុ្ងផេងៗ 
ម្រត្ូវ នងជៀ្វាងងៅកនុងចាំណី្ម្រជូក ងដ្ឋយសារកត្ផលប ៉ះពាល់ក លាន
ងម្រគា៉ះថាន ក់តាមក លងគម្រ ប់។ ងយើង នយកលាំនាាំម្របព័នធងន៉ះមកេនុវត្តងៅ
ផទ៉ះអាឡូហា  ូងចន៉ះមិនងម្របើម្រ ្់វលែិ្៍ កណ្ត ក ឬ្ែឹក ាំឡូងមីងទ្ ងម្រពា៉ះកត្ាន
រ យការណ៍្ពីផលប ៉ះពាល់មិនលអ នងកើត្ងឡើង។ ផលប ៉ះពាល់ងន៉ះមិនម្រត្ូវ
 នកត់្ម្រតាទុ្ក នលអងឡើយ កត្ងយើង នងជៀ្វាងវាតាមការកណ្នាាំជាមុន 
ងហើយងយើងានជងម្រមើ្ជាងម្រចើន។ ពិធីសារ្ម្រាប់កណ្នាាំងម្រគឿងផេាំៃមីងៅ
កនុងរូបមនត គឺម្រត្ូវងធវើងឡើងបនតិចមតងៗ ងហើយបកនែមងម្រគឿងផេាំៃមីមួយកនុងងពលកត្
មួយ ង ើមបីអាចម្រ ប់ នថា ងម្រគឿងផេាំមួយណានផលប ៉ះពាល់។ ្ូមកត់្
ម្រតាទុ្កនូវទ្មៃន់ក លទ្ទួ្ល ន ងហើយងម្របៀបងធៀបជាមួយនឹងទ្មៃន់ធមមតា។ 
ម្រប្ិនងបើានការរាគរូ្ងកើត្ងឡើង ្ូមយកងម្រគឿងផេាំក លពិងសាធងនា៉ះ
ងចញ ងហើយ្ូមវលិម្រត្ឡប់ងៅងម្របើម្រ ្់ធាតុ្ផេាំ ងម្រគឿងក ល នងម្របើពីមុនវញិ។ 
 
អ្នុ្ផ្លពីប្រេពា សុនី្កិន្ប្សូវ 

ង ើមបីបងងកើត្ការលាយចាំណី្ឱ្យ នងជាគជ័យ្ម្រាប់ម្រជូករប្់េនក 
េនកម្រត្ូវរកម្របភពធាតុ្ចូលក លានគុណ្ភាពខព្ ់ឱ្យ ន្មរមយ ភាគងម្រចើន
ជាញឹកញាប់ នមកពីងរាងា ្ុីនកិនស្រ្ូវងៅកនុងត្ាំបន់។ កនទក់ “D1” (ក ល
ានការពនយលពិ់សាត រខ្នងងម្រកាម) គឺម្រត្ូវ នចត់្ទុ្កថាានគុណ្ភាពខព្ ់
្ម្រាប់្ត្វ។ ចាំណត់្ថាន ក់េន់ជាងងន៉ះ (D2 to D4)  នម្រត្ូវងគងជៀ្វាង 
ងដ្ឋយសារកត្សារធាតុ្ម្របូងត្េីុនានកម្រមិត្ទប ងហើយភាគរយកាក្ាំណ្ល់
មិនរលាយានងម្រចើន (ឧទហរណ៍្  ូចជាក្លុយឡូ្) ខព្់ជាង។ ្ូម
ងមើលា ្ុីនស្រ្វូទី្១ងៅកនុងកាំណ្ត់្ម្រតាននង្ៀវងៅងន៉ះ្ម្រាប់ព័ត៌្ានបកនែម 
(Mikkelson, 2005)។ កនទក់ នទ្ងទ្ៀត្ (ងពាត្ ស្រ្វូសាលី។ល។) អាចម្រត្ូវ ន
ងម្របើម្រ ្់ក រ កត្ម្រត្ូវម្របយ័ត្នពីកម្រមិត្ម្របូងត្េីុនងៅ។ កនទក់ក លានគុណ្ភាព
ងលខ១គឺ ១២% ងៅ១៤% ននម្របូងត្េីុនងៅ ខណ្ៈក លងពាត្្ម័យៃមីងន៉ះ
ានម្រតឹ្មកត្ពាក់កណត លននចាំនួនម្របូងត្េីុនកត្ប ុងណណ ៉ះ។ 
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អាហារពីសាច់ ូង្ៃួត្ ជាេនុផលក ល នទញងម្របង ូងងចញ 
ងហើយទ្ទួ្ល នពីា ្ុីនចម្រាញ់ងម្របង។ អាហារពីសាច់ ូង្ៃួត្ងន៉ះផទុកម្របូ
ងត្េីុនងៅរហូត្ ល់ងៅ ២៤% កត្វាគួរម្រតូ្វ នកាំណ្ត់្ម្រតឹ្ម ១០%នន 
រូបមនតអាហាររប្់េនកងដ្ឋយការៃែឹង។ វាានម្របូងត្េីុនក លានគុណ្ភាព
ខព្់ កត្ក៏ានចាំនួនខ្នែ ញ់ខព្់ផងក រ (ស្រ្ង ៀងនឹងកូន ងកូវងមម )។ ជាតិ្ខ្នែ ញ់
ងម្រចើនងពកងៅកនុងរបបអាហារអាចបណត លឱ្យានការរាគរូ្ ងហើយវានឹង
 ត់្បង់នូវការងឡើងទ្មៃន់ងដ្ឋយការកាត់្បនែយការងម្របើម្រ ្់ននកាបូេីុម្រដ្ឋត្ 
និងម្របូងត្េីុន។ អាហារពីសាច់ ូង្ៃួត្ គឺងៅកត្ានត្នមែរួមទាំងរូបមនតរប្់
ងយើងកនុងកម្រមិត្ ១០% ជាេតិ្បរាិ ងម្រពា៉ះងៅកនុងត្ាំបន់រប្់ងយើងវាានចាំណុ្ច
ត្នមែមួយ ក លអាចទ្ទួ្លយក ន។ ការផ្អអ ប់ ( ូច នពិភាកាខ្នងងម្រកាម) 
ក៏ នជួយជាំរុញម្របូងត្េីុនពីអាហារសាច់ ូង្ៃួត្ក រ។ ម្រប្ិនងបើចាំណី្ពី
សាច់ ូង្ៃួត្មិនអាចរក នងទ្ ្មូបងងកើត្ចាំនួនចាំណី្ម្រតី្ក ល នងម្របើវញិ។ 

 

 
របូទី្៣.៧៖ ា ្ុីនកិនស្រ្ូវបឋម  (Mikkleson, 2005)។ 
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ភាពប្រឈ្នឹ្ងា សុនី្កិន្ប្សូវ 

ា ្ុីនកិនស្រ្ូវក លធាំ អាចផលិត្េងករ្ម្រមិត្ នកម្រមិត្ខព្់ (កត្ង
កត្ានសាែ ក្ញ្ជញ  “WMR” ានន័យថា េងករក ល នកិនមកគឺលអ) ងដ្ឋយ
ទុ្កនូវកាក្ាំណ្ល់េនុផល ក លានត្នមែ្ម្រាប់រូបមនតងធវើចាំណី្ (រូបទី្៣.៧)។ 
ងម្របៀបងធៀបនឹងផលិត្ផលស្រ្ូវ នទ្ងទ្ៀត្ កនទក់ D1 ងន៉ះ ានផទុកវតីាមីន សារ
ធាតុ្ខនិច និងម្របូងត្េីុនខព្ ់បាំផុត្។  

 
កនុងត្ាំបន់ជាងម្រចើន ានកត្ា ្ុីនតូ្ចៗ (ជួនកាលងគងៅថា “Satake 

Mills” គឺអាចរក ន។ ា ្ុីនងន៉ះមិន នស្រ្ិត្េងកររប្់ពួកងគឱ្យ ន
ម្របង្ើរងឡើយ ងហើយម្របកហលជាានសាែ កយីងហាថា “RMR” (េងករក ល ន
កិនងទ្ៀងទត់្)។ ា ្ុីនកិនស្រ្ូវ Satake ផលិត្ នម្រតឹ្មកត្ កនទក់ D2 វាាន
គុណ្ភាពទបជាងកនទក់ D1 កត្អាចម្រត្ូវ នងម្របើម្រ ្់វាងៅកនុងរូបមនតរប្់
ផទ៉ះអាឡូហា ងបើវាម្រត្ូវ នបកនែមចាំណី្ម្រតី្កនុងេម្រតាងកើនងឡើង ២៥% ជាងរូបមនត
ទ្មៃន់ជាមូលដ្ឋា ន។ 
 
រកុខជាតិ្រណណ ងគជាតិ្ 
អ្ខណត ត្ទឹ្ក 

 
រុ កា ជា តិ្ បណ្ណ ងគ ជា តិ្  

េកណ្ត ត្ទឹ្ក និងរុកាជាតិ្ ុ៉ះកនុង
ទឹ្កជាងម្រចើនានម្របូងត្េីុនខព្់។ 
រុកាជាតិ្ ុ៉ះកនុងទឹ្កអាចលូត្លា្់
 នោ ងលអងៅកនុងស្រ្៉ះក ល
ានជីជាតិ្ម្រគប់ម្រគាន់្ម្រាប់ផគត់្
ផគង់វា។ ងគអាចងម្របើវា្ម្រាប់ជា
ចាំណី្ម្រជូក និង្ម្រាប់ការ្នេាំ
នៃែង ើមបកនែម នម្របង្ើរបាំផុត្

 

របូទី្៣.៨៖ ផលិត្កមមអា្ូឡា និងចក  
ងៅផទ៉ះអាឡូហា 
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ជាំនួ្ឱ្យងៅងពលក លការទិ្ញចាំណី្ានត្នមែនៃែក លម្រត្ូវងម្របើម្រ ្់។ រុកា
ជាតិ្បណ្ណងគជាតិ្េកណ្ត ត្ទឹ្ក  ូចជា ពពួក Azolla spp. ចក យទ (ម្របងភទ្ 
និងពូជងផេងៗ) ងហើយ្មូបីកត្ពពួកចក Salvinia spp. អាចម្រត្ូវ នងម្របើ ងបើ
ម្រត្ូវ នដ្ឋាំ និងម្របមូលផលឱ្យានម្រប្ិទ្ធផល (រូបទី្ ៣.៨)។ ពពួក្ពាវ ្ី
្ត្វ  ូចជា ម្រជូក និង្ត្វសាែ ប វា ន្ុីអាហារពណ៌្នបត្ងកនុងបរាិណ្
ងម្រចើនក លជាម្របភពអាហាររប្់វា។ ជងម្រមើ្្ម្រាប់ផលិត្កមមរមួាន ស្រ្៉ះ
ងៅងដ្ឋយកឡកពីគាន  ធុងទឹ្ក ឬ្នូកក លាន្ាំណញ់ការពារជាមួយនឹងការ
ចិញ្ច ឹមម្រតី្។ គួរចាំថា  ាំណាំចាំណី្្ត្វមួយចាំនួនក ល ុ៉ះលតូ្លា្់ងៅកនុង
ស្រ្៉ះម្រតី្ ម្រត្ូវកត្ម្រត្ូវ នការពារ ឬឱ្យដ្ឋច់ងដ្ឋយកឡកពីម្រតី្ ងបើមិន ូងចន ៉ះងទ្ ម្រតី្
នឹង្ុីងមម  និងបាំផ្អែ ញ ាំណាំេ្់! ងលើ្ពីងន៉ះងទ្ៀត្ ងបើងគាលងៅមួយនន
ស្រ្៉ះម្រតី្ គឺការផលិត្ក្ែ ងនា៉ះរុកាជាតិ្ក ល ុ៉ះងៅពីងលើនផទទឹ្កនឹងបិទ្ពនែឺម្រព៉ះ
អាទិ្ត្យ និងការពារការលតូ្លា្់ននក្ែ និងរុកាជាតិ្ ុ៉ះកនុងទឹ្ក នទ្ងទ្ៀត្។ វា
ានការពិ កកនុងការផលិត្ទាំងម្របភពម្របូងត្េីុន (ឧទហរណ៍្ ក្ែ និងរុកាជាតិ្
ទឹ្ក) ឱ្យាន្កាត នុពលងពញងលញកនុងបរងិវណ្ទឹ្កកត្មួយជាមួយគាន ។ 

 
កនុងការពិងសាធងៅម្របងទ្្ឥណឌ  ក ល នងម្របៀបងធៀប ចក យ

ទ (Lemna minor) ម្រត្កួន ឬរុកាជាតិ្ ពវណ្ណរងេី (Ipomoea  reptans) ម្រកចប់ 
(Trapa natans) និងចក Salvinia cucullata (ជាញឹកញាប់ម្រចឡាំនឹង Azolla) 
ទាំងចក យទ និងរុកាជាតិ្ ពវណ្ណរងេី ានេម្រតាននការបាំកបែងចាំណី្ ៏លអ និង
ានម្របូងត្េីុនខព្ ់ៈ ២៨% និង៣២% (Kalita, 2007)។ ទាំងពីរងន៉ះអាចជា
 ាំណាំចាំណី្្ត្វ ៏លអម្របង្ើរ។ អា្ូឡា (Azolla caroliniana)  នបងាហ ញ
កម្រមិត្ម្របូងត្េីុនពី ១៩ងៅ៣០% គឺជារកុាជាតិ្បណ្ណងគជាតិ្េកណ្ត ត្ទឹ្កក ល
លូត្លា្់ងលឿនមួយងផេងងទ្ៀត្ ក លខ្ុាំចង់ ន ម្រត្ូវ នបញ្ចូ លងៅកនុងការ
្ិកាងៅម្របងទ្្ឥណឌ ។ 

 
្ូមម្របយ័ត្នកុាំម្របមូលផលវាហួ្កម្រមិត្ ងបើមិន ូងចន៉ះងទ្ផលិត្កមមនឹង

មិនាននិរនតភាពងឡើយ។ តាមកបួនចាប់ទូ្ងៅ (ងម្រកាមងគាលការណ៍្ននគាំនិត្) 
េនកគួរកត្ម្របមូលផលមិនងលើ្ ពីពាក់កណត លននចាំនួនជីវា ្េកណ្ត ត្ទឹ្ក
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កនុងមួយអាទិ្ត្យងទ្ (ឬ១/៧ ននជីវា ្្រុបកនុងមួយនៃៃ)។ តាមងគាលការណ៍្
គឺម្រត្ូវរការុកាជាតិ្ងន៉ះកនុង ាំណក់កាលននការលតូ្លា្់ងលឿន  ូងចន៉ះងហើយ
េនកម្រត្ូវកត្ម្រត្ួត្ពិនិត្យថា វធីិម្របមូលផលមួយណ គឺានផលតិ្ភាពងម្រចើនជាង
កនុងម្របព័នធរប្េ់នក។ អា្ឡូាធន់ម្រទាំនឹងចលនាទឹ្កហូរជាងចក យទ។ 
ចក Salvinia លូត្លា្់ងលឿនជាងងគបាំផុត្ កត្វាម្រគប ណ្ត ប់ងលើងគ។ 
 
ចំណីខដលបាន្សនូ្ជាប្ារ់ 

ងបើេនកងធវើម្របពលវបបកមមចិញ្ច មឹម្រជូក ងដ្ឋយងម្របើចាំណី្ផេាំក លាន
តុ្លយភាពអាហារូបត្ែមភ គឺជាការម្របង្ើរបាំផុត្ក លម្រត្ូវពិចរណ។ ងទ៉ះជា
ោ ងណក៏ងដ្ឋយ ចាំណី្ពីទី្ផារ គឺានត្នមែនៃែ កាំណ្ត់្ម្រតាបងចចកងទ្្រប្់
ងេកូងលខ៦៤ ងៅងលើក្ិដ្ឋា នចិញ្ច ឹមម្រតី្ (Murnyak, 2010)  នងធវើបញ្ា ី
ម្របងភទ្ចាំណី្បកនែមមួយក លងគងម្របើជាទូ្ងៅាន ូចជាៈ កនទក់ កាក្ាំណ្ល់
ពីា ្ុីនកិនស្រ្វូ កងណ្ត ៀរ កាក្ាំណ្ល់អាហារ កនទក់ងពាត្ និង្ែឹករុកាជាតិ្
នបត្ង នទ្ជាងម្រចើនងទ្ៀត្ (Murnyak, 2010)។ ចាំណី្ក ល ន្នូជាម្រគាប់គឺ
មិនចាំ ច់ងទ្ ងទ៉ះបីជាេនកទី្ផារក លផលតិ្វាជាលកាណ្ៈ “ទ្ាំងនើប” ឬ “កបប
វទិ្ាសាស្រ្ត” ក៏ងដ្ឋយ។ ត្នមែបកនែមងលើការម្រគប់ម្រគង និងកាែ ាំងពលកមម ង ើមបី
ផលិត្ចាំណី្ក ល្ូនជាម្រគាប់ ងម្រចើនជាងការលូត្លា្់ក លទ្ទួ្ល ន។ 
ម្រជូកនឹង្ុីចាំណី្ោ ងងម្រចើន ឬចាំណី្ក លផ្អអ ក់ោ ងជក់ចិត្ត។ 
 
រញ្ហា នផ្េងៗខដលបាន្ចងប្កងជាឯកសារជា្ួយនឹ្ងដំណ ំ
សខណត កនសៀង និ្ងដំណ ំGMO ដនទ្នទ្ៀត្ 

 
ងៅផទ៉ះអាឡូហាគឺ ជាកកនែងម្របតិ្បត្តិក លមិនងម្របើម្រ ្់ ាំណាំ្កណ្ត ក

ង្ៀងងទ្ ងម្រពា៉ះកត្ានផលប ៉ះពាល់កផអក្ុខភាពោ ងខ្នែ ាំងពី្កណ្ត កង្ៀង។ 
Phytoestrogens និងេង់្ុីមក លានងៅកនុង្កណ្ត កង្ៀង គឺជាបញ្ជហ
្ម្រាប់ទាំង្ត្វ និងមនុ្េ។ កតី រមភក ល នចងម្រកងជាឯកសារជាមួយ
នឹង្កណ្ត កង្ៀង គឺានរួមបញ្ាូ ល ូចជា៖ 
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• កម្រមិត្ខព្់ននអា្ុីត្ហវីទិ្ចងៅកនុង្កណ្ត កង្ៀង កាត់្បនែយ
ការស្រ្ូបយកនូវកាល់្យូម ា ងញ ្យូម ទ្ង់ក ង ក ក និង
្័ងក្ីកនុងរាងកាយ។ អា្ុីត្ហវីទិ្ចកនុង្កណ្ត កង្ៀង គឺមិន
ម្រត្ូវ នងធវើឱ្យណឺ្ត្ងដ្ឋយវធីិងរៀបចាំតាមកបបបូរាណ្ងឡើយ  ូច
ជា ការម្រតាាំ ការបណ្តុ ៉ះ និង ការចមអិនយឺត្រយៈងពលយូរ។  របប
អាហារក លានសារធាតុ្អា្ុីត្ហវីទិ្ចខព្់ បណត លឱ្យកុារ
ានបញ្ជហ  លក់ារលូត្លា្់ ។ 

• សារធាតុ្ម្រទី្ព្ុនីងៅកនុង្កណ្ត កង្ៀង បងាអ ក់ ល់ការ ាំលាយ 
ម្របូងត្េីុន និងអាចបណត លឱ្យានបញ្ជហ  ល់លាំកពង។ ងៅកនុង
ការងធវើងត្្ត្ត្វ ការ្ុី្កណ្ត កង្ៀងក លានផទុកសារធាតុ្
ម្រទី្ព្ុីនងន៉ះ  នផតល់ជាលទ្ធផលម្រកិន។ 

• Phytoestrogens ពី្កណ្ត កង្ៀង (ឧទហរណ៍្ ងេស្រ្តូកជនពី
រុកាជាតិ្)  នបងាអ ក់មុខងារេង់ ូម្រគីន ងហើយអាចបណត លឱ្យ
េត់្កូន និងបណត លឱ្យានមហារកីងដ្ឋ៉ះ ល់ស្រ្តីងពញវយ័។ 

• Phytoestrogens ពី្កណ្ត កង្ៀង គឺជាភាន ក់ងារម្របឆ្ាំងនឹង
ម្រកងពញទី្រ  ូេីុត្ោ ងខ្នែ ាំងកាែ  ក លអាចបណត លឱ្យានកងវ៉ះ
ម្រកងពញទី្រ  ូេីុត្ និងបណត លឱ្យានមហារកីម្រកងពញទី្រ  ូេីុត្។ 
ចាំងពា៉ះទរក ការទ្ទួ្លទនអាហារពី្កណ្ក កង្ៀង អាចផារ
ភាា ប់ងៅនឹងភាពសុាាំនឹងជាំងឺទី្រ  ូេីុត្ងដ្ឋយ្័វយម្របវត្តិ។ 

• វតីាមីន B12 ក លានងៅកនុង្កណ្ត កង្ៀង មិនម្រត្ូវ នស្រ្ូប
យក ងហើយតាមពិត្វាបងងកើនត្ម្រមូវការននរាងកាយ្ម្រាប់ 
វតីាមីន B12 (Nienhiser, 2003)។ 

 
GMOs (្ររីាងគបនតពូជក លងធវើឱ្យានការកកកម្រប្ររីាងគកាយ) ក៏ជា

បញ្ជហ  ៏ាន្កាត នុពលផងក រ។ ៃមីៗងន៉ះ ការ្ិកាៃមីមួយជាប់ទក់ទ្ងងៅ
នឹងជាំងឺមហារកីកនុង្ត្វម្រជូក ក ល នងម្របើម្រ ្់ចាំណី្្កណ្ត កង្ៀង GMOs 
និងងពាត្ (Carman, n.d.)។ ជាមួយនឹង ាំណាំ នទ្ងទ្ៀត្ជាងម្រចើន ក លម្រត្ូវ
ងម្រជើ្ងរ ើ្  ងយើង នងម្រជើ្ងរ ើ្ កនុងការបងញ្ា ៀ្ GMOs ងៅផទ៉ះអាឡហូា។ 
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[កាំណ្ត់្ម្រតារប្់េនកនិពនធ: ្ូមងមើល “ឯកសារងោងកផនក្កណ្ត កង្ៀង” 
្ម្រាប់ព័ត៌្ានជាងម្រចើនងទ្ៀត្។] 

 
ការផ្លតិ្ចំណីប្ជូកនៅកាងុកសដិ្ឋា ន្ និ្ងររូ្ន្តចំណី 

ជាមួយនឹងពិងសាធន៍ និងការកត់្ម្រតាោ ងយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់ ក្ិករ
ចិញ្ច ឹមម្រជូកអាចផលិត្ចាំណី្ក លានគុណ្ភាពខព្ ់ងដ្ឋយខែូនឯង ន។ ងៅ
កនុងម្របងទ្្ជាងម្រចើន ក្ិករអាចទិ្ញងម្រគឿងផេាំក លអាចរក ន្ម្រាប់
ផលិត្កមមចាំណី្ក ល្នេាំ ា្ំនចនៃែង ើម ន។ ងទ៉ះជាោ ងណក៏ងដ្ឋយ 
ងម្រគឿងផេាំចាំណី្ក ល នបងងកើត្ងឡើងពីកនុងក្ិដ្ឋា ន បងងកើត្ជាចាំណី្ម្រជូក
ក លានលកាណ្ៈង្ ាកិចចងម្រចើន! ងៅផទ៉ះអាឡូហា មនុ្េពីរនាក់អាចផលិត្ 
 ន ២០០គីឡូម្រកាមននចាំណី្ង្ើមកនុងរយៈងពលមិន ល់មួយងា ងងទ្។ 

 
ផ្លប្រនោជន៍្នន្ការផ្កា រ់អាហារ 

្កមមភាពផ្អអ ប់ននមីម្រកូសារធាតុ្ានម្របងោជន៍មួយចាំនួន កនុងេាំឡុង
ងពល ាំងណ្ើ រការផលិត្កមម អាចពម្រងឹងការរ ាំលាយអាហារ និងជីវតិ្ផ្អទ ល់នន
ចាំណី្ម្រជូក។ ងោងងៅងលើការ្ិកាមួយ ការងម្របើម្រ ្់មីម្រកូសារធាតុ្  ន
បងងកើនម្របូងត្េីុនងៅងៅកនុងអាហារពីសាច់ ូង្ៃួត្ពី ១៧.២៤% ងៅ ៣១.២២%។ 
្ាំណុ្ាំ អាមីណូ្អា្ុីត្ក៏ម្រត្ូវ នរកង ើញក រ ក លនឹងម្រត្ូវងគបងងកើនោ ងនម្រក
កលង (Cruz, 1997)។  

 
ងៅងពលក លផ្អអ ប់ចាំណី្រប្់េនក ម្រត្ូវម្រ ក ថា េនកងម្របើម្រ ្់

ម្របងភទ្ននលកាណ្ៈក ល នបងាហ ញ ក លមិន ែងពីពពួកភាន ក់ងារចមែងជាំងឺ
ខ្នងងម្រៅងទ្។ ងយើងងម្របើម្រ ្់ EM-1 ផលតិ្ផលពាណិ្ជាកមមក លានការងធវើ
ងត្្តពីមនទីរពិងសាធន៍ និងម្រត្ូវ នេនុញ្ញតិ្ឱ្យងម្របើ្ម្រាប់ប្ុ្ ត្វ និងវារ ី
វបបកមម ងដ្ឋយមនទីរក្ិកមម និងការោិល័យជលផល និងធនធានទឹ្កងៅ
ម្របងទ្្ហវីលីពីន។ EM-1 ម្រត្ូវ នបងងកើត្ងឡើយងដ្ឋយបណ្ឌិ ត្ Teruo Higa  
ងៅសាកលវទិ្ាល័យ Ryukyus េូគីណវា ម្របងទ្្ជប ុន ងហើយវាអាចរក ន
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ងៅជាង ១០០ម្របងទ្្។ ងពលងន៉ះងៅម្របងទ្្នៃងម្របើម្រ ្់ EM-1 ងម្រចើនជាង
ម្របងទ្្ជប ុនងៅងទ្ៀត្។ 

 
EM-1 ានការបណ្តុ ៉ះឱ្យាន lactobacilli  ៏រងឹាាំ  ក់ងត្ររី្មី

្ាំងោគ ងមងឡើងក លានគុណ្ម្របងោជន៍ និងជាងម្រចើនងទ្ៀត្។ ចាំណី្មីម្រកូ
្ររីាងគងៅងលើ្ ករ និងកាបូេីុម្រដ្ឋត្ នទ្ងទ្ៀត្ ខណ្ៈងពលក លកាំពុងបងងកើត្ 
ងមតាបូលី្ទី្ពីរ ក លបងងកើនកម្រមិត្អាហារូបត្ែមភ ល់ចាំណី្។ គុណ្ត្នមែនន
probiotic ានកម្រមិត្ខព្់។ ង្ៀវងៅរប្់ខ្ុាំ គឺម្របព័នធក្ិកមមចម្រមរ៉ះកបបធមម
ជាតិ្មួយ្ម្រាប់ក្ិកមមម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាពងៅត្ាំបន់ម្រត្ូពិច គឺការកណ្នាាំ
្ម្រាប់េនកងម្របើម្រ ្់មួយ កនុងបងចចកវទិ្ា EM។ វាអាចរក នតាមេនឡាញ 
ងដ្ឋយទញយកមិនគិត្នៃែ ឬក៏ទ្ទួ្ល នតាមរយៈបណណ ល័យរប្់ងេកូ 
ECHOcommunity.org។ 

 
ម្រប្ិនងបើ EM-1 មិនអាចរក ន ្ូមពាោមងម្របើកាក្ាំណ្ល់ពី

 ី្ ឬទឹ្កងដ្ឋ៉ះងគាជូរ ម្របភពពីកកនែងលក់ ឬផលិយកម្រកម ឬទឹ្កងដ្ឋ៉ះងគាងៅ
កនុងត្ាំបន់។ ចប់ងផតើមតិ្ចតួ្ចជាមួយនឹងការដ្ឋក់វាងៅកម្រមិត្ ូចគាន ងៅនឹង 
EM-1 ងៅកនុងរូបមនតខ្នងងម្រកាម ងហើយបកនែមជាងរឿយៗជាងម្រចើន ងបើវាមិនាន
ផលប ៉ះពាលេ់វីងទ្។ ការផ្អអ ប់ ៏លអអាចបងងតើត្ឱ្យានកែិនជូរ និងកផអមកនុងរយៈ
ងពលពីរអាទិ្ត្យងម្រកាយមក (របូទី្៣.៩)។ ម្រប្ិនងបើានកែិន្អុយ ូច្ តុ្
រលួយ (្ ុលហាវ ត្) ឬផេតិ្ងមម ងកើត្ងឡើង កុាំយកវាងៅងធវើជាចាំណី្ម្រជូករប្ ់
េនក។ ផទុយងៅវញិ បកនែមងលើពិងសាធន៍ក លេនកទ្ទួ្លបរាជ័យងន៉ះ ងដ្ឋយ
ដ្ឋក់វាចូលងៅកនុងគាំនរជីកាំប ុ្តិ៍ ងហើយងម្របើវាជាជីវញិ។ 

 
ជងម្រមើ្មួយងទ្ៀត្្ម្រាប់ EM-1 គឺការងម្របើម្រ ្់មីម្រកូសារ្ររីាងគង ើម 

(IMOs)។ ងៅកនុងម្របព័នធ KNF (ក្ិកមមតាមកបបធមមជាតិ្រប្កូ់ងរ  ) “្ាភ រៈ
ម្រត្ូវ នលាយជាមួយ្ករ េាំបិល និង្ូលុយ្យុងមីម្រកូសារ្ ររីាងគង ើម (IMOs)” 
[កាំណ្ត់្ម្រតារប្់េនកនិពនធៈ ្ម្រាប់ព័ត៌្ានបកនែមងលើការបងងកើត្ និងការងម្របើ
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ម្រ ្់មីម្រកូសារ្ររីាងគង ើម IMOs ងន៉ះ ្ូមងមើលបទ្បងាហ ញពី “ការកណ្នាាំ
មួយ្តីពីក្ិដ្ឋា នកបបធមមជាតិ្ងៅអា្ុ”ី តាមគហទ្ាំព័រ ECHOcommunity.org]។ 
 
ររូ្ន្តដំរូងសប្ារ់ការចារ់នផ្តើ្ផ្លតិ្ចំណីប្ជូក  

តារាង ៣.២ ខ្នងងម្រកាមងន៉ះ ជារូមនតផេាំចាំណី្ ៏លអមួយ ក លចប់ងផតើម
ពីចាំណុ្ច្ម្រាប់ការបងងកើត្ចាំណី្ម្រជូកងដ្ឋយខែូនេនក ន។ ្មូចា្់ថា េនក
 នរកាតាមកាំណ្ត់្ម្រតាងន៉ះ និងានការកក្ម្រមួលងម្រគឿងផេាំងដ្ឋយកផអកងៅ
តាមចាំណី្ក លអាចរក ន និងការក្តងងចញននចាំណី្ក ល នបងងកើត្ងៅ
កនុងក្ិដ្ឋា នរប្់េនក! បញ្ា ីត្នមែធាតុ្ចូលក ល នងធវើ គឺានទ្ាំនាក់ទ្ាំនងកនុង
មូលដ្ឋា នរប្់ងយើង ងហើយវាអាចខុ្គាន ងៅកកនែងងផេងក រ។ 

 

 
របូទី្ ៣.៩៖ ក្ិករហវីលីពីន នងវចខចប់ចាំណី្ EM ចូលងៅកនុងម្របេប់បិទ្ជិត្ក ល
គាម នខយល់ងចញចូល ន ងដ្ឋយការពារការចមែងងរាគ។ វាជាការងស្រ្ចបនាទ ប់ពីផ្អអ ប់វា
េ្់រយៈងពលពីរ្ ត ហ៍។ 
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ការលាយលាយចំណីតា្លដំ្ឋរ់នដ្ឋយ និ្ងាន្ផ្ទុកសនំណើ ្ 

្ូមធានាថា េនកាននផទរាបង្មើសាអ ត្លអមួយ ្ម្រាប់ការលាយ
ចាំណី្រប្់េនក។ ងៅងពលក លងយើងផ្អអ ប់ចាំណី្ម្រជូក  ាំបូងងយើងម្រត្ូវលាយជា
មុននូវ្ាភ រៈ្ៃូត្រប្់ងយើង (កនទក់ អាហារសាច់ ូង្ៃួត្។ល។)។ បនាទ ប់
មកងយើងលាយវាងៅកនុងភាពនបត្ងស្រ្្់ (ឧទហរណ៍្ ចក Salvinia អា្ូ
ឡា និងពពួករកុាជាតិ្ងឡហគមូ) និងកាក្ាំណ្ល ់ាំណាំ  ូងចន៉ះវត្ែុធាតុ្្ៃតួ្ងធវើ
ឱ្យាន្ាំងណ្ើ មពណ៌្នបត្ង។ បនាទ ប់មកងយើងបកនែម ១០០មលនន EM-1 និង
្កររងូ ងដ្ឋយលាយជាមួយទឹ្ក១០លីម្រត្។ ងយើងចង់ នជាតិ្្ាំងណ្ើ មនន
លាយងៅចងនាែ ៉ះពី ៣០ពី៥០% េនកអាចបកនែមទឹ្កកៃមងទ្ៀត្ ង ើមបី្ ន
 ល់ចាំណុ្ច្ាំងណ្ើ មក លងយើងចង់ ន។ 

 
ការងធវើងត្្តងៅទី្វាល ៏សាមញ្ញមួយ្ម្រាប់ជាតិ្្ាំងណ្ើ មកនុងកម្រមិត្ 

៣០ងៅ៥០% គឺជា “Ball Test”។ ចប់យកចាំណី្ដ្ឋក់កនុងន ទាំងពីរ ងហើយលុញ
វាឱ្យងៅជា ុាំមូលងដ្ឋយ្ងកត់្វាៃនមៗ។ ងបើវា្អិត្ជាប់គាន មិនដ្ឋច់ងចញពីគាន  
ងនា៉ះ វា្ែតិ្ងៅកនុងកម្រមិត្ក លចង់ នងហើយ។ ងបើម្រគាប់មូលក លពូត្ងនា៉ះ
មិន្អិត្ជាប់គាន  ងនា៉ះមកពីលាយងន៉ះ្ៃួត្ងពក។  ូងចន៉ះ្មូបនតក់ទឹ្កបនតិច 
មតងៗងដ្ឋយម្របរងម្របយ័ត្ន ងហើយងធវើងត្្តមតងងទ្ៀត្។ ងបើវាង្ើមហួ្កម្រមិត្
្ាំងណ្ើ មក លងយើងចង់ ន ងនា៉ះេនកម្រត្ូវបកនែមវត្ែុធាតុ្ង ើម្ៃួត្ឱ្យាន
តុ្លយភាពតាមរបូមនតកាំណ្ត់្ ង ើមបីបនែយ្ាំងណ្ើ ម។ កុាំម្រគាន់កត្បកនែមកនទក់
្ម្រាប់ជាភាន ក់ងារ្មៃួត្ងនា៉ះ ពីងម្រពា៉ះេនកនឹងេនុវត្តតាមរូបមនត ងបើមិន ូងចន ៉ះ
ងទ្ វាក៏មិន ាំងណ្ើ រការលអក រ។ 

 
បនាទ ប់ពីលាយងម្រគឿងផេាំក លផទុក្ាំងណ្ើ មចប់ពី ៣០ងៅ៥០% ទាំង

េ្់រួចរាល់ងហើយ ងយើងញាត់្វាចូលងៅកនុងធុងក លគាម នខយល់ និងផ្អអ ប់ទុ្ក
ពីរអាទិ្ត្យ (របូទី្៣.៩ ទ្ាំព័រទី្៨២)។ ងធវើ ូចងន៉ះវានឹងធានាឱ្យ្ាភ រៈានផទុក
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្ាំងណ្ើ មកៃមងទ្ៀត្ និងទ្ទួ្ល នលអជាងមុននូវផលិត្ផល្ងម្រមចម្របង្ើរ
ជាងលាយចាំណី្ស្រ្្់ងៅងទ្ៀត្។ 
 
ររូ្ន្តចំណីសប្ារ់ពូជប្ជូកទំ្នន្ើរ 

ងៅងពលក លេនកផលិត្ចាំណី្រប្់េនក ្មូធានាថាង ើមបីវា្់្ ទង់ 
និងៃែឹងធាតុ្ផេាំរប្់វានីមួយៗឱ្យ នម្រតឹ្មម្រត្ូវ និងកត់្ម្រតាទុ្កនូវ ាំងណ្ើ រការ
លាយចាំណី្ក លសាកលបងងន៉ះ។ ទុ្កម្រជូករប្់េនកមួយចាំនួនឱ្យងម្របើម្រ ្់
ម្របព័នធចាំណី្ៃមីៗងន៉ះ ( ូចជាការម្រត្ួត្ពិនិត្យងលើពិងសាធន៍មួយ)  ូងចន៉ះេនកាន
បចច័យ្ម្រាប់ការងម្របៀងធៀប។ មួយកខងម្រកាយមក ងម្របៀបងធៀបទ្មៃន់ម្រជូក 
ក ល នងម្របើម្រ ្់ចាំណី្ៃមី និងម្រជូកក លទុ្កម្រត្តួ្ពិនិត្យ (ម្រជូកកេិណ្)។ 

 
ងយើង្ូមងលើកទឹ្កចិត្តេនក ឱ្យងម្របើម្រ ្់ងម្រគឿងផេាំក លេនករក ន

ងៅកនុងត្ាំបន់រប្់េនក។ ងរៀនងធវើឱ្យ នលអចាំងពា៉ះការលាយចាំណី្រប្់េនក 
ងដ្ឋយកផអកងលើការងធវើងត្្តឱ្យ នងទ្ៀងទត់្។ ការងរៀបចាំកត់្ម្រតាទុ្ក គឺាន
ម្របងោជន៍ណ្់្ម្រាប់ការកកត្ម្រមូវធាតុ្ផេាំ និងរូបមនតងធវើចាំណី្រប្់េនក។ 
ជាងម្រចើនកខងម្រកាយមកននការកត់្ម្រតាទុ្កងន៉ះ េនកនឹងអាចវាយត្នមែពីផល
ម្របងោជន៍ននចាំណី្ក លផលិត្ងៅកនុងក្ិដ្ឋា នរប្់េនក។ ម្របូងត្េីុនងៅ គឺជា
ចាំណុ្ចចប់ងផតើម ៏លអ ងយើងរកង ើញថា ងបើងយើងលាយលាយចាំណី្រប្់
ងយើងងដ្ឋយកផអកងៅងលើម្របូងត្េីុនងៅ េវីងផេងងទ្ៀត្នឹងកៃរកាងដ្ឋយខែួនវា។ 

 
កាលពី ាំបូង ខ្ុាំ នពិភាកាពីរុកាជាតិ្បណ្ណងគជាតិ្េកណ្ត ត្ទឹ្ក និងការ

ងម្របើម្រ ្់វាជាចាំណី្ស្រ្្់ ឬ្ម្រាប់ការផ្អអ ប់។ រុកាជាតិ្ងន៉ះានម្របងោជន៍
្ម្រាប់ជាជីវចម្រមរ៉ះ ងហើយអាចបងងកើត្ឱ្យានកម្រមិត្ននធាតុ្ចូល ៏ទូ្លាំទូ្លាយ
ផលក រ។ េនកអាចងម្របើម្រ ្់ការបញ្ាូ លគាន រវាងចក យទ អា្ូឡា និងចក 
salvinan ជាធាតុ្ផេាំ ្ ម្រាប់ឱ្យេនកចាំណយតិ្ច ានគុណ្ភាពចាំណី្ម្រជូកខព្់។ 
្ូមងរៀនងធវើងម្រគឿងផេាំទាំងងន៉ះ។ ការទិ្ញចាំណី្ គឺនៃែណ្់!  ូចជាសារាយ្ពី
រ  ូលីណ (cyanobacterium ក លងគសាគ លថ់ាជាសារាយ្មុម្រទ្ពណ៌្នបត្ង) 
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គឺជាជងម្រមើ្មួយងទ្ៀត្ចាំងពា៉ះរុកាជាតិ្បណ្ណងគជាតិ្េកណ្ត ត្ទឹ្ក។ ផលិត្កមម្ពីរ  ូ
លីណជាង ៣០% ងៅទូ្ទាំងពិភពងលាក  នផលិត្ងចញជាចាំណី្ក លមិន
កមន្ម្រាប់មនុ្េ (Belay, 1996)។ ការជាំនួយមួយងទ្ៀត្ក៏ម្រត្ូវ នរកង ើញ
ជាមួយលទ្ធផលចម្រមរ៉ះ រួមទាំងកាំង ែ ក ងៅម្របងទ្្នីងហេរោី  (Igbinosun, 
1988)។ ខ្ុាំមិនទន់ នពិងសាធងទ្ជាមួយនឹងកាំង ែ កងន៉ះ និងមិនងធវើការ
កណ្នាាំវាងទ្ ងម្រពា៉ះវាានលទ្ធផលទបកនុងការ្ិកាងន៉ះ កត្ម្រប្ិនងបើេនក
 នពិងសាធវា ្ូមងផ្ើលទ្ធផលឱ្យងយើងផល! 
 
វីតា្ីន្ និ្ងសារធាតុ្ែនិ្ជ  

ងមស ៃមក ល នកាំងទ្ចម ត់្លអពីងរាងា ្ុីនកិនម្រកួ្  នឹងានសារ
ធាតុ្ករ  ជាងម្រចើន ង ើមបីបាំងពញបកនែមរាល់ចាំណុ្ចខវ៉ះខ្នត្ក លានងៅកនុងរុកា
ជាតិ្នបត្ង ឬពពួករុកាជាតិ្បណ្ណងគជាតិ្េកណ្ត ត្ទឹ្ក (Murnyak, 2010)។ ងយើង
ងម្របើរុកាជាតិ្ម្រមរាំ្ររីាងគរប្់ងយើងផ្អទ ល់ចាំនួន ១% ងដ្ឋយការៃែឹងននលាយ ងបើ
ងយើងមិនានងមស ៃម។ ៃមកាំង រម ត់្លអ្ម្រាប់្ត្វក៏អាចម្រត្ូវ នងម្របើម្រ ្់
ក រ ង ើមបីបកនែមការគាាំម្រទ្ ល់ការលតូ្លា្់នន អឹង។ 

 
កាលវិភាពសប្ារ់ការឱ្យចំណីប្ជូក និ្ងការខកប្្ូវប្រូនត្អីុ្ន្ 

ម្របូងត្េីុន គឺជាកផនកមួយ ៏ានត្នមែ្ម្រាប់ការម្របតិ្បត្តិននចាំណី្ក ល
ានលកាណ្ៈជាម្របពល ងហើយេនកមិនម្រត្ូវងម្របើម្រ ្់វាឱ្យងលើ្ពីត្ម្រមូវការ
ងនា៉ះងឡើយ។ ងបើ្ិនជារុកាជាតិ្ងៅនបត្ងស្រ្្មិ់នម្រត្ូវ នងម្របើម្រ ្់  ូចជា
ការកាត់្ និងម្របមូលងនា៉ះងទ្ បនាទ ប់មកងធវើតាមកាលវភិាគននការកាត់្បនែយ 
ម្របូងត្េីុន ងដ្ឋយកផអកងលើ ាំណក់កាលននការលូត្លា្់រប្់ម្រជូក ង ើមបី
ងម្របើម្រ ្់ចាំណី្ក លានត្នមែនៃែឱ្យ នតិ្ចតួ្ច (តារាង៣.២ ទ្ាំព័រទី្៨៣)។ ងយើង
 នងធវើតាមងគាលការកណ្នាាំពីអាហារូបត្ែមភ្ម្រាប់ម្រជូក ក ល នបងងកើត្
ងឡើងងដ្ឋយសាកលវទិ្ាលយ័ Missouri (Rea, 1993)។ ម្រជកូម្រត្ូវការចាំនួន 
ម្របូងត្េីុនងផេងគាន  ងដ្ឋយកផអកងៅងលើ ាំណក់កាលននការលូត្លា្់រប្់
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វា។ ង ើមបីកាត់្បនែយចាំណយ ្ូមម្រ ក ថា េនក នយកងចញនូវ 
ម្របូងត្េីុនក លានត្នមែបាំផុត្រួចងហើយ ងម្រពា៉ះកម្រមិត្ចាំណី្ម្រត្ូវ នងគកកត្ម្រមូវ
រួចងហើយ។ កនុងករណី្រប្់ងយើង ចាំណី្ម្រតី្ានត្នមែនៃែណ្ ់ ងហើយជាេវី
ក លងយើងម្រត្ូវកាត់្បនែយ ងដ្ឋយកផអកងៅងលើត្ម្រមូវការេភិវឌ្ឍរប្់្ត្វ។ 
ចាំណី្ ាំបូង (តារាង៣.២ ទ្ាំព័រទី្៨៣) ម្រត្ូវ នងម្របើម្រ ្់ចប់ពីការផ្អត ច់ងដ្ឋ៉ះ
 ល់ងៅ១៨គ.ម្រក ងហើយផទុកជាតិ្ម្របូងត្េីុន ១៨%។ ចាំណី្ក លានម្របូងត្េីុន
ខព្់ងន៉ះ  នការពារពីការម្រកិនកនុង ាំណក់កាល ាំបូងននការលូត្លា្់រប្់
្ត្វ។ ម្របូងត្េីុនម្រតូ្វ នកាត់្បនែយមកងៅម្រតឹ្ម ១៦% ្ម្រាប់ម្រជូកងៅ 
“ ាំណក់កាល កាំពុងលូត្លា្”់  (១៨-៥០គ.ម្រក) ងយើងបនែយចាំណី្ម្រតី្ឱ្យ ន 
៣គ.ម្រកងៅកនុង ាំណក់កាលងន៉ះ។ ង ើមបី្នេាំ្ាំនចការចាំណយងលើការ 
ផលិត្ ម្រជូកងៅ “ ាំណក់កាលចុងងម្រកាយ” (៥០គ.ម្រក ម្រត្ូវលក់) ម្រត្ូវការម្រតឹ្ម
កត្ ១៤% ននម្របូងត្េីុនងៅ។ ចាំណី្ ាំណក់កាលចុងងម្រកាយ អាចម្រត្ូវ នកក
្ម្រមួលងដ្ឋយកាត់្បនែយចាំណី្ម្រតី្ឱ្យ ន ២គម្រកងទ្ៀត្ ងៅកនុងរូបមនតរប្ ់
ងយើង។ ងម្រគឿងផេាំ នទ្ងទ្ៀត្ងៅកត្ ក ល។ ការ្នេាំ្ាំនច ៏ងម្រចើន និង្ុខ
ភាព្ត្វ ៏ម្របង្ើរ អាចម្រត្ូវទ្ទួ្ល នជាមួយនឹងការផលិត្ចាំណី្ងៅកនុង 
ក្ិដ្ឋា នននចាំណី្ម្រជូកក លផ្អអ ប់ ងបើងម្របៀបងធៀបងៅនឹងចាំណី្ពាណិ្ជាកមម 
(តារាង៣.២ ទ្ាំព័រទី្៨៣) ។ 
 
តារាង៣.៣៖ កាលវភិាគ្ម្រាប់ការងម្របើម្រ ្់ចាំណី្ផ្អអ ប់ជាមួយកាក្ាំណ្ល់
 ាំណាំ (“Ad lib” ានន័យថា ចាំណី្គឺអាចរក នជាបនតបនាទ ប់្ម្រាប់ម្រជូក)។ 
ម្របភពៈ http://www.slideshare.net/mik1999/sustainable-livestock-1-cattle-and-hogs 

 

ការផ្តលចំ់ណីនៅដំណក់កាលលតូ្លាសន់ផ្េងៗ 
េាំឡុងងពល ចាំណី្ក ល នផ្អអ ប់

ជាមួយ EM 
ការកាត់្ និងម្របមូល
កាក ា្ំណ្ល់ ាំណាំ 

ចាំនួនម្របចាំនៃៃនន 
ចាំណី្ EM 

០ ងៅ ៤៥នៃៃ (រហូត្
 ល់ផ្អត ច់ងដ្ឋ៉ះ) 

មុនចប់ងផតើម គាម ន Ad Lib (បនតរហូត្
 ល់ ៥ pm) 

៤៦នៃៃ រហូត្ ល់ 
១៨គ.ម្រក 

ចប់ងៃតើម ១២:០០ នៃៃម្រត្ង់ Ad Lib (បនតរហូត្
 ល់ ៥ pm) 

http://www.slideshare.net/mik1999/sustainable-livestock-1-cattle-and-hogs
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១៨-៥០ គ.ម្រក លូត្លា្់ ៣ x រាល់នៃៃ ១-២+គ.ម្រក ចាំណី្ 
EM 

៥០+គ.ម្រក ចុងងម្រកាយ Ad Lib ១គ.ម្រក 
ងមម្រជូក កៃរកា ៣x ២-៣គ.ម្រក 
ងមម្រជូក ាននផទងពា៉ះ Ad Lib ៣គ.ម្រក 
ងមម្រជូក បាំងៅងដ្ឋ៉ះកូន Ad Lib ៣គ.ម្រក-១/២គ.ម្រក/

កូនម្រជូក 

 
ងៅផទ៉ះអាឡហូា ងយើងងម្រជើ្ងរ ើ្ យកការរកាងៅចាំណុ្ចចប់ងផតើម 

រហូត្ ល់មួយជីវតិ្ម្រជូករប្់ងយើង ងហើយកាត់្បនែយជាតិ្ម្របូងត្េីុនទាំងេ្់ 
ងដ្ឋយបងងកើនចាំនួនចាំណី្ពីរុកាជាតិ្ក លងយើងផតល់ឱ្យ។ តារាង៣.៣ ទ្ាំព័រទី្៨៧ 
 នបងាហ ញពីកាលវភិាគ្ម្រាប់ ាំណក់កាលលតូ្លា្់ននម្រជូក ក ល ន
ងម្របើងៅកនុងក្ដិ្ឋា នរប្់ងយើង។ ម្រជូកក លផ្អត ច់ងដ្ឋ៉ះ មិនចូលរមួកនុងម្របព័នធ
ននការកាត់្ និងម្របមូលងទ្។ ចាំងពា៉ះម្រជូកងពញវយ័ ពួកងគម្រត្ូវ នផតល់ចាំណី្
ងម្រចើន “អាហារងដ្ឋយង្រ”ី ពីក្ិដ្ឋា នកនុងទ្ម្រមង់ជាកាក្ាំណ្ល ់ាំណាំ និង
ការកាត់្ និងម្របមូល។ 

 
នសចកតីសន្ាិដ្ឋា ន្ 

ផលិត្កមមចាំណី្ម្រជូកកនុងម្រទ្ង់ម្រទយតូ្ច ងគអាចងរៀបចាំចត់្កចង ន
ងដ្ឋយការងម្របើម្រ ្់ធាតុ្ចូលក លានងៅកនុងក្ិដ្ឋា ន ងហើយក លអាចរក
 នងៅកនុងត្ាំបន់។ ចូរងរៀបចាំកផនការផលិត្កមមឱ្យ នពីរអាទិ្ត្យមុន វានឹង
ធានានូវការផគត់្ផគង់ ៏ពិត្ម្រ ក ននចាំណី្ផ្អអ ប់ ក លងពារងពញងដ្ឋយអាហា 
រូបត្ែមភ។ ងបើេនកផគត់្ផគង់ងដ្ឋយខែួនឯងជាមួយនឹងធាតុ្ចូលក លានគុណ្ភាព
ខព្់តាមរយៈការផលិត្ និងងការម្របមូលផលក លានម្រប្ិទ្ធផល និងផលិត្
ចាំណី្ងដ្ឋយខែួនឯង េនកនឹងទ្ទួ្ល នផលចាំងណ្ញងម្រចើនកៃមងទ្ៀត្ងដ្ឋយសារ
កត្ការចាំណយងលើធាតុ្ចូលតិ្ច៕ 
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ចំណីនដើ្នចកសតកុទ្ុកនៅឯ្ជឈ្ណឌ លធ្ន្ធាន្កសដិ្ឋា ន្ខ្នា ត្ត្ូច
នអ្កអូាសុ។ី 
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“ចំណីាន្់សតកុទ្ុក” នៅកសដិ្ឋា ន្ EM  សារា ក់រូរ ីប្រនទ្សនៃ។ 
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ជំពូកទី្៤ 

ប្រព័ន្ធចប្្រុះនន្ការចិញ្ច ឹ្ សត្វសាែ រនៅកាងុ 
កសដិ្ឋា ន្ខ្នា ត្ត្ចូ ន្ិងការរនងកើត្ចំណីសត្វសាែ រ 

  
នសចកតីនផ្តើ្ 

ការផលិត្ចាំណី្ងៅកនុងក្ិដ្ឋា ន  នរួមចាំកណ្កងៅ ល់ម្របព័នធ
ក្ិកមមម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាពោ ងងម្រចើន។ កាក្ាំណ្ល់ ាំណាំ និងលាមក
្ត្វ គឺជាកផនកមួយននវ ដជីជាតិ្ ី្ម្រាប់ផលិត្កមម ាំណាំ និងអាចកាត់្បនែយ
នៃែចាំណយតាមរយៈការងម្របើម្រ ្់ជីកាំប ុ្តិ៍ក លាន ក់ងត្រាីនម្របងោជន៍ 
ជីអាចម៍ជងនែន ផលិត្កមមជីស្រ្្ ់(bokashi) និងឬលាមក្ត្វស្រ្្់។ ចាំណី្
ក ល នផលិត្ងៅកនុងក្ិដ្ឋា ន ក៏អាចកាត់្បនែយផងក រនូវការចាំណយ 
ងម្រពា៉ះក្ិករអាចម្រគប់ម្រគង និងងម្របើម្រ ្់ធនធានក លានស្រសាប់្ម្រាប់
ពួកងគ។ ជាពិង្្ការចិញ្ច ឹមាន់កនុងលកាណ្ៈម្រទ្ងម្រទយតូ្ចងដ្ឋយផតល់
ចាំណី្ពាណិ្ជាកមមក លទិ្ញពីខ្នងងម្រៅ គឺានត្នមែនៃែ និងម្រត្ូវចាំណយេ្់
ងម្រចើន។ ងៅកនុងកាំណ្ត់្ម្រតារប្់ងេកូអា្ុីងន៉ះ ងយើងនឹងក្វងរកជងម្រមើ្ពូជ
ាន់ងផេងៗ្ម្រាប់ចាំណី្ ល់ហវូង្ត្វតូ្ចៗ។  

 
ងម្រគឿងផេាំចាំណី្្ម្រាប់ាន់ ខុ្គាន ពីត្ាំបន់មួយងៅត្ាំបន់មួយងៅ 

ទូ្ទាំងពិភពងលាក។ ការងម្រជើ្ងរ ើ្  គឺកផអកងៅងលើភាពអាចរក ន គុណ្ភាព 
និងត្នមែ។ ខណ្ៈងពលក លការងម្របើម្រ ្់្ាភ រៈខែ៉ះៗ គឺកផអកងៅងលើងគាល
ការណ៍្កបបវទិ្ាសាស្រ្ត  ូចជា ម្របូងត្េីុនងៅខុ្គាន នឹងម្របូងត្េីុនក លអាច
រ ាំលាយ ន ផលម្របងោជន៍ននអាហារូបត្ែមភពី្ាភ រៈទាំងងន៉ះ គឺមិនទន់ម្រត្ូវ
 នស្រសាវម្រជាវ ឬបងាហ ញ នលអងឡើយ។ ាន់គឺជា្ពាវ ្ី្ត្វ ងហើយរ្់
 នលអងៅវាលងមម  ដ្ឋក់កនុងម្រទ្រង ឬ្ូមបីកត្កលងកនុងនម្រពឱ្យានង្រភីាព។ 
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ងៅកនុងេត្ែបទ្ងន៉ះ ខ្ុាំនឹងកចករ ាំកលកវធីិកនុងការកាត់្បនែយចាំណី្ក លផលិត្
ងៅកនុងក្ិដ្ឋា ន្ម្រាប់្ត្វាន់ គឺចិញ្ច ឹមងៅវាលងមម  ងដ្ឋយានជងម្រមើ្
ងម្រចើនកនុងការងម្របើម្រ ្់ចាំណី្តាមកបបធមមជាតិ្ ក ល្មស្រ្ប្ម្រាប់  
សាែ នភាពរប្េ់នក។ ងៅខ្នងចុងេត្ែបទ្ងន៉ះ ខ្ុាំនឹងពណ៌្នាពីរងបៀបង ើមបីងធវើ
ពិពិធកមមេម្រតាចាំណី្ កនុងករណី្ក លេនកានទី្ធាែ ចិញ្ច ឹមាន់តូ្ចមួយ ឬវាម្រត្ូវ
 នដ្ឋក់កនុងម្រទ្រង។  

 

 
របូទី្៤.១៖ ាន់ចិញ្ច ឹមងៅផទ៉ះអាឡូហារកីរាយ 
 
វាលនមេ  

វាលងមម អាចជាម្របងភទ្ងផេងៗពីពពួកងឡហគូម ៏ម្របណិ្ត្ និងម្រកា្ ់
ងហើយងមម  ុ៉ះចម្រមរ៉ះជាមួយនឹងម្របងភទ្ងមម ឥត្ម្របងោជន៍ងផេងៗក ល ុ៉ះកនុង
ទី្វាល។ ្មូយក្ត្វសាែ បរប្់េនកងចញឱ្យម្រត្វូពនែឺនៃៃ ងន៉ះជាវធីិ ៏លអបាំផុត្
ង ើមបីបងងកើនវតីាមីន D ្ម្រាប់្ខុភាពាន់ និងងធវើឱ្យម្របង្ើរងឡើងនូវ ង់្ុី
ងត្អាហារូបត្ែមភ្ ម្រាប់្ ុត្ និងសាច់។ ងយើងមិនចង់  “ផតល់ចាំណី្ងម្រចើនឱ្យ
្ត្វសាែ ប” ឬដ្ឋក់ាន់ងៅកនុងម្រទ្រង មិនឱ្យវាម្រត្ួវកាំងៅនៃៃ ងហើយរ្់ងៅកនុងទី្
ងងឹត្ងឡើយ (រូបទី្៤.១)។  
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បញ្ជហ ម្រប មមួយននរបបអាហារពីវាលងមម តាមកបបធមមជាតិ្ងៅ
ត្ាំបន់អា្ុីអាងគនយ៍ គឺការការពារ្ត្វសាែ បពីពពួក្ម្រត្ូវ (្ត្វ្ុី្ ត្វជា
អាហារ)។ វាលងមម  ឬនម្រពង ើអាច្មបូរម្របូងត្េីុនពីពពួក្ត្វលអិត្ ប ុកនតវាក៏
ានហានិភ័យពីពពួក្ម្រត្ូវ និងងចរក រ។ ម្រទ្រងាន់ (ក លអាចឱ្យាន់
ចល័ត្ចុ៉ះងឡើង ន) គឺជាវធីិមួយកនុងការការពារការវនិិងោគរប្់េនក។ វាជា
ម្រទ្រងក លអាចចល័ត្ចុ៉ះងឡើង ន ក ល នសាង្ង់ងឡើង្ម្រាប់ដ្ឋក់
ហវូង្ត្វតិ្ចតួ្ចៈ ម្រទ្រងរប្់ងយើងគឺ  ១,២មx៣ម ក លអាចទុ្កាន់សាច់ ន 
១០ងៅ១៥កាល ឬពាក់កណដ ល ងៅតាមថាន ក់ងម្រចើន។ ម្រទ្រងាន់ងន៉ះានការ
ផគត់្ផគង់ទឹ្ក និងថា្ចាំណី្។ ងយើងផ្អែ ្់កកនែងវាមដង ឬពីរ ងកនុងមួយនៃៃ 
អាស្រ្័យងលើ ង់្ុីងត្ាន់ និងចាំណុ្៉ះរប្់វា។ វាស្រសាលលមម្ម្រាប់ងយើង
ងលើកផ្អែ ្់ទី្ នស្រ្ួលងដ្ឋយមនុ្េកត្ាន ក់ (របូទី្៤.២)។ ងយើងង ើញថា 
ានកង់ងម្រចើនក៏មិនម្រ  កថាអាចផ្អែ ្ទី់្ងៅងលើ ីរងឹរ ិបរ ុប នក រ  ូងចន៉ះ
ងយើង នរចនា  “ម្រទ្រងាន់ងៅអាឡហូា” ក លជាជងម្រមើ្មួយជាំនួ្ឱ្យម្រទ្រង
ក លានកង់ជាមូលដ្ឋា ន (រូបទី្៤.៣)។ 

 
ងៅងពលក លងយើងងធវើបាំលា្់ទី្ម្រទ្រងាន់ចល័ត្ ្ូមម្របយ័ត្នកនុងការ

រុញរ ពីងម្រកាយ កនុងការការពារកុាំឱ្យាន់រត់្ម្របង្ចម្របសាចងពញម្រទ្រង។ ាន់
អាចនឹងរត់្ងចញ នងៅងពលក លងយើងរ ាំខ្ននវា  ូងចន៉ះងហើយម្រប្ិនងបើេនក
ទញវាពីខ្នងមុខវានឹងរត់្ងៅខ្នងងម្រកាយ ងហើយវាអាចរងរបួ្ ន។  

 
ចាំងពា៉ះការចិញ្ច ឹមខ្នន ត្ធាំជាងងន៉ះ ្ាំណញ់ងរាម្ត្វេគគិ្នីក ល

ងម្របើម្រ ្់្ូឡាអាចចល័ត្ ន អាចម្រត្ូវ នងម្របើម្រ ្់ង ើមបីការពារពីពពួក
្ម្រត្ូវ ន (្ត្វ្ុី្ត្វជាអាហារ)។ “ចាំណី្រ្ន់ានាក លពួកវា [ាន់] ក្វង
រក  ូចជា រុកាជាតិ្ ុ៉ះលូត្លា្់ពណ៌្នបត្ង ម្រគាប់រុកាជាតិ្នម្រព ជងនែន ្ត្វេត់្
 អឹងកង និងពពួក្ត្វលអិត្ នទ្ងទ្ៀត្  គឺជាគុណ្ភាពមួយ ក លងយើងមិនរ ាំពឹង
 ល់ ងបើងយើងងម្របៀបងធៀបនឹងចាំណី្កនុងង្ាង” ្រង្រងដ្ឋយ ងលាក Harvey 
Ussery កនុងការ “ម្រគប់ម្រគង្ត្វសាែ បងៅងលើវាលងមម ជាមួយនឹង្ាំណញ ់
េគគិ្នី” (Ussery 2005)។ ម្របកហលជាេនកចង់ ឹង ម្រប្និងបើេនកកកកម្របរបង
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េគគិ្នីមួយៗ្ម្រាប់្ត្វពាហនៈយកមកងម្របើ្ម្រាប់ាន់វញិ។ ងៅផទ៉ះអាឡូ
ហា ងយើងានម្របដ្ឋប់សាកៃមពី្ូឡាក ល នសាង្ង់ងឡើង ជាឯកតាម្រត្ួត្
ពិនិត្យជាមួយនឹងអាគុយ
ម្្រាប់ងធវើជារបងេគគិ្នី 

ក លម្រត្ូវ នងម្របើ្ម្រាប់
ម្រគប់ម្រគងវាលងមម ក ល
 នងរៀបចាំកផនការ្ ម្រាប់
្ត្វពាហនៈ។ ការងធវើ
របង គឺពិង្្្ម្រាប់
្ត្វចិញ្ច ឹម  ូងចន៉ះ ម្រតូ្វ
ធានាថារបងរប្់េនកវា
ជាក់លាក់លអ ម្្រាប់្ត្វ
សាែ ប ងយើងមិនផដល់េនុ
សា្ន៍ឱ្យងធវើរបង ម្្រាប់
្ ត្វ ពាហ នៈ ម ក ងម្របើ
ម្្រាប់ ត្្វសាែ បងឡើយ។ 

ផទុយ ងៅវិញ ងយើងផដល់
េ នុ សា ្ ន៍ ឱ្យ ងម្របើ
្ាំណញ់ងរាម្ត្វ  ឬ
“ ្ាំណញ់ េ គគិ ្ នី ”  
ក ល នរចនាងឡើង
ជាក់លាក់ពិង្្ ម្្រាប់
្ត្វសាែ បវញិ។  

 
ងបើត្ាំបន់រប្់េនកមិនអាចម្រគប់ម្រគង ននូវបងចចកវទិ្ាេគគិ្នីងទ្ 

ោ ងងហាចណ្់េនកគួរកត្ធានាថា ្ត្វសាែ បរប្់េនក នទ្ទួ្លនូវទី្ធាែ
ក លអាចកលងវា នៈ ទី្ធាែ តូ្ចលមម ានរបងព័ទ្ធជុាំវញិ ការពារ្ម្រត្ូវ ន 
ជាមួយនឹងពនែឺម្រព៉ះអាទិ្ត្យម្រគប់ម្រគាន់។ ទី្ធាែ ងន៉ះងគអាចកកលមអ នផងក រ

 

របូទី្៤.២៖ ម្រទ្រងាន់អាឡូហា គឺស្រសាលលមម្ម្រាប់
ផ្អែ ្់ទី្ងដ្ឋយមនុ្េកត្ាន ក់។ 

 

 

របូទី្៤.៣៖ ម្រទ្រងាន់អាឡូហាគឺជាជងម្រមើ្រប្់ងយើង
ក លរចនាងឡើងងដ្ឋយគាម នកង់ 

 

ចាំងហៀង 

១/២េុីង្ាំអាត្ងមម  ខ្នងមុខ 
 ង់្ីុងត្ ៣ងៅ៦កាល
នន្ត្វសាែ បយកសាច់ 
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ជាមួយនឹងការបកនែមងមម ក លកាត់្ កាក្ាំណ្ល់ ាំណាំពីចាំការរប្់េនក និង
ឬក៏ងមម  នទ្ងទ្ៀត្។ ខ្ុាំានមិត្តាន ក់ងៅឌូ្នបក លងម្របើម្រ ្់ងមម ក លកាត់្
្ម្រាប់ជាអាហារបាំប នបកនែមក៏ ូចជា្ម្រាប់ងធវើកកនែងង ក។ ានម្របភព
ងពញងលញ ងហើយេនកអាចរកង ើញរ ាំហូរ "កាក្ាំណ្ល់" ជាងម្រចើនក លអាច
្មស្រ្ប្ម្រាប់ចាំណី្ហវូង្ត្វរប្់េនក! 

 
កកនែង្ម្រាប់ាន់រកចាំណី្កាន់កត្ធាំទូ្លាយ គឺកាន់កត្លអ។ ងៅកនុង

ម្របងទ្្ហវីលីពីន ងយើងដ្ឋាំ្កណ្ដ កម ុងហគូ (្កណ្ដ ក យ ឬ Vigna radiata - 
available ក លអាចរក នពីធនាគារម្រគាប់ពូជងេកូអា្ុី) ងៅងលើវាលងមម

ឆ្ែ ្់គាន ្ម្រាប់ជាជងម្រមើ្
 ល់ាន់រប្់ងយើង។ ងយើង 
ពាោមកាំណ្ត់្វាជា ាំណាំ
ចាំណី្្ត្វ និងទុ្កឲ្យវាងចញផ្អក
បនាទ ប់ ម កឲ្យា ន់្ុី វា មុ ន
្កណ្ដ កងចញកផែងឡើង។ ងបើ
េនកចង់ដ្ឋាំ  និងម្របមូលផល
្កណ្ក ក េនកអាចងធវើ ន ប ុកនត
អាហារូបត្មែមភងៅកនុងចាំណី្ គឺ
តិ្ចជាងងៅងពល ាំណក់កាល
ក លវាងចញផ្អក ។ ងៅងពល

ក លកកនែងមួយេ្់ងហើយ វាម្រត្ូវ នបិត្ងចល ងហើយដ្ឋាំជាៃមីងៅងពលាន់
ម្រត្ូវ នផ្អែ ្់ងៅ្ុីចាំណី្កកនែងមួយងទ្ៀត្។ ខ្ុាំ្ូមផដល់ជាេនុសា្ន៍
ឱ្យានកកនែងចាំណី្ងន៉ះចាំនួនបី ឬងម្រចើនជាងងន៉ះងបើអាច។  
 
ចំណីកិន្រំខរក 

េនកអាចបកនែមរបបអាហារងៅវាលងមម  ល់ាន់រប្់េនក ងដ្ឋយការ
 ចម្រគាប់ធញ្ញជាតិ្ងៅកនុងថាន ល ចារ ាំណាំ ឬវាលងមម ។ ក្ិករភាគងម្រចើន

 

របូទី្៤.៤៖ ឧទហរណ៍្ននចាំណី្កិនបាំកបកក ល
អាចរក នងៅផារននត្ាំបន់ផ្អឡាវា ន់ 
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ានរងបៀបកនុងការងៅ្ត្វរប្់គាត់្ឱ្យមកទ្ទួ្លចាំណី្បកនែមងន៉ះ ងនា៉ះគឺម្រត្ូវ
 ន ចងៅកនុងងមម  ឬពម្រងាយវាងម្រៅបនតិចងៅកនុងថាន ល (ង ើមបីឱ្យខយល់ចូល
ងៅកនុង ីងៅងពលក លាន់កកាយរកម្រគាប់ធញ្ញជាតិ្)។ ការបកនែមចាំណី្កបប
ងន៉ះ គឺង ើមបីជាំរុញាន់ឱ្យក្វងរកចាំណី្ ងហើយងលើកទឹ្កចិត្តវាឱ្យផ្អែ ្់ទី្ងចញ
ពីកកនែងមួយងៅរកកកនែងមួយងទ្ៀត្ ក លវាមិនទន់ នងៅ ល់។  វាក៏អាច
ងធវើឲ្យក្ិករងធវើការកត់្ម្រតា និងរាប់ចាំនួនាន់ នក រ។  

 
ងពាត្ក ល នកិនបាំកបក គឺជាចាំណី្បកនែម ៏លអម្របង្ើរក លាន់

ចូលចិត្ត ប ុ កនតវាមិនកត្ងកត្ានម្រប្ិទ្ធភាពនៃែង ើមងឡើយ។ តាមពិត្ងៅ 
្កណ្ដ កងផេងៗគាន ជាងម្រចើនម្របងភទ្ ម្រគាប់ពូជ និងពពួកធញ្ញជាតិ្ អាចងធវើឱ្យ
ម្របង្ើរងឡើងនូវការលូត្លា្់ និងការរ្់ងៅ ល់្ត្វសាែ បរប្់េនក។ 
កាំណ្ត់្្ាគ ល់ងន៉ះមិនទូ្លាំទូ្លាយងឡើយ ប ុកនតងៅកកនែងណក៏ងដ្ឋយក ល
ាន់ម្រត្ូវ នចិញ្ច ឹមងៅទូ្ទាំងពិភពងលាក ក្ិករ នសាកលបងងមើលនូវ
ចាំណី្បកនែមជាងម្រចើនម្របងភទ្ៈ   ូចជា ងពាត្ក ល នកិនបាំកបក ្កណ្ដ កពីល ី
្កណ្ដ កម ុងហគ ូ(្កណ្ត ក យ) ្ កណ្ដ កម្រកហម (ម្រគាប់ធាំៗ) ្ កណ្ដ ក ី។ល។ 
(រូបទី្៤.៤)។ ងៅងពលក លងធវើការងម្រជើ្ងរ ើ្ ចាំណី្ក លកិនបាំកបក ្មូងធវើ
ការ ចចាំណី្ងដ្ឋយន ក លរាយ  យ នលអ ក លានងៅកនុងត្ាំបន់ 
ងហើយានម្រប្ទិ្ធភាពត្នមែផងក រ។  
 

ផ្លប្រនោជន៍្នន្រសសុត្វខដលផ្តលន់មេ ជាចំណី 

វ ិធី ក លចាំណយេ្់តិ្ច និងងាយស្រ្ួលបាំផុត្កនុងការចិញ្ច ឹម
ប្ុ្ត្វ គឺផតល់ឱ្យពួកងគនូវលទ្ធភាពទ្ទួ្ល នវាលងមម  ឬផតល់ឱ្យពួកងគនូវ
អាហារនបត្ងតាមរយៈម្របព័នធននការកាត់្ និងម្របមូល។ ម្របភពម្របូងត្េីុនងផេងៗ
គាន ជាងម្រចើនម្របងភទ្ពីជុាំវញិក្ិដ្ឋា ន  ូចជាពពួកអា្ូឡា ឬ ងកូវទ័្ពងមម អាច
ម្រត្ូវ នងម្របើង ើមបីបកនែម លង់មម  និងរុកាជាតិ្នបត្ង។ 
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ប្ុ្ត្វក ល នផតល់ចាំណី្ងដ្ឋយងមម  ផដល់នូវេត្ែម្របងោជន៍ខ្នង
អាហារូបត្ែមភជាងម្រចើន  ូចជា៖ 

 
• វាានវតីាមីនខ្នែ ញ់រលាយជាងម្រចើន (A, D, E, K) ងៅកនុងខ្នែ ញ ់
• អា្ុីត្ Conjugated Linoleic (CLA) ខព្់ក លបាំកបែង ងហើយវាម្របឆ្ាំង

នឹងជាំងឺមហារកី និង្ា្ធាតុ្ងធវើឱ្យស្រ្កទ្មៃន់ ងៅកនុងខ្នែ ញ់ 
• សារធាតុ្ខនិជងម្រចើន ភាគងម្រចើនងៅកនុងខ្នែ ញ ់

 
ជាមួយនឹងម្រគាប់ធញ្ញជាតិ្បនតិចបនតួច និងរុកាជាតិ្នបត្ងជាងម្រចើនងទ្ៀត្ 

គួបផេាំជាមួយនឹង្ត្វលអិត្ ម្រតី្ សាច់ ូង។ល។ អាម្រតាននអា្ុីត្ខ្នែ ញ់េូងមកា៣ 
និងេូងមកា៦ ងៅកនុងការផតល់ចាំណី្ងដ្ឋយងមម  គឺជារបបអាហារានងម្រចើន 
តាមកបបបូរាណ្ និងផតល់្ខុភាពលអ ល់េនកងម្របើម្រ ្់វា ម្របង្ើរជាងការ
ហូបាន់ក លងគចិញ្ច ឹមកបបទ្ាំងនើប។ ប្ុ្ត្វក លចិញ្ច ឹមងដ្ឋយម្រគាប់
ធញ្ញជាតិ្ ានកម្រមិត្អា្ុីត្ខ្នែ ញ់េូងមហាគ ៦ ខព្ ់។ ជាំនួ្ឱ្យការបកនែមជាតិ្
អា្ុីត្ពីេូងមកា៣ងៅ ល់ាន់ ្ូមកាត់្បនែយជាតិ្អា្ុីត្ខ្នែ ញ់េូងមកា៦ 
ងដ្ឋយការកាត់្បនែយម្រគាប់ធញ្ញជាតិ្ ងហើយងម្របើម្រ ្់្ត្វលអិត្ និងអាហារពី
ម្រតី្្ម្រាប់តុ្លយភាពអាហារបូត្ែមភ។ ងលាកបណ្ឌិ ត្ Weston Price  នរក
ង ើញអាម្រតាននជាតិ្អា្ុីត្ខ្នែ ញ់េូងមកា៣:៦ ងៅកនុងរបបអាហារមនុ្េ្ងឹ
កត្ង្មើគាន  ងដ្ឋយ្រុបងៅមិនងលើ្ពី ៥ងៅ៦%ននការស្រ្ូបចូលយកងដ្ឋយ
កាល់ឡូរងីឡើយ ង ើមបីឱ្យ នលអបាំផុត្ងនា៉ះ (របូទី្៤.៥) (Fallonet al., 2000)។ 
្ម្រាប់សាច់ ្ ុត្ និងគុណ្ភាពខ្នែ ញ់ ឱ្យានតុ្លយភាពគាន ្ម្រាប់ការងម្របើ
ម្រ ្់រប្់មនុ្េ និង្ុខភាព្ត្វសាែ ប ងយើងចង់ឱ្យានតុ្លយភាពរវាង
ជាតិ្អា្ុីត្ខ្នែ ញ់េូងមកា៣ និង៦ ងៅកនុងចាំណី្។  

 
 
 
 
 



98 
 

ការផ្លតិ្ចំណីាន់្នៅកាងុកសដិ្ឋា ន្ រ ួ្ ទងំររូ្ន្តនធ្វើចំណី 

ជាមួយនឹងការពិងសាធន និងការកត់្ម្រតា ៏ម្របរងម្របយ័ត្ន ក្ិករចិញ្ច ឹម
ាន់អាចផលិត្ចាំណី្ងដ្ឋយខែួនឯងក លានគុណ្ភាពខព្់។ កនុងម្របងទ្្ជា
ងម្រចើន ក្ិករអាចទិ្ញងម្រគឿងផេាំក លអាចរក ន និងង ើមបីផលិត្ចាំណី្ងដ្ឋយ
ន្េាំ្ាំនចនៃែចាំណយ។ 

កត្ងទ៉ះជាោ ងណ 
ងម្រគឿងផេាំក លផលិត្
ងៅកនុងក្ិដ្ឋា ន ងធវើឲ្យ
ចាំណី្ាន់កាន់កត្ាន
លកាណ្ៈង  ្ាកិចចខព្់! 
ងៅ ក្ិដ្ឋា ន រ ប ្់
ងយើង ក្ិករពីរនាក់
អាចផលិត្ចាំណី្ស្រ្្់
 ល់ងៅ ២០០គ.ម្រក កនុង 
រយៈ ងពល តិ្ចជាង  
១ងា ង។ វត្ែជុាងម្រចើន
អាចម្រត្ូវ នងម្របើម្រ ្់
 ៏ាន្កាដ នុពលកនុង
ការផលិត្ចាំណី្ឱ្យានេម្រតាតុ្លយភាពមួយ។  ាំបូនាម ន ៏លអបាំផុត្ក លខ្ុាំអាច
ផដល់ឲ្យ នគឺ ម្រត្ូវបត់្កបនងៅតាមបរបិទ្រប្េ់នក ងហើយេវីក លអាចរក ន
ានត្នមែងថាកជាង (ឬមិនចាំណយ!)។ ្ូមរកាជងម្រមើ្រប្េ់នក ងបើកចាំហ 
និងងធវើការស្រសាវម្រជាវខែ៉ះៗ! ខ្នងងម្រកាមងន៉ះ ខ្ុាំពណ៌្នាពីជងម្រមើ្នានាក ល
អាចរក នងៅអា្ុីអាងគនយ៍។ 
 
 
 

 

របូទី្៤.៥៖ ’’អា្ីុត្ខ្នែ ញ់ក លចាំ ច់ងៅកនុងរបប
អាហារពីមុន និង្ម័យទ្ាំងនើប”  ម្របភពៈ Weston A. 
Price Foundation ្ឺរ ី ’’របបអាហារកបបបូរាណ្ និង
ងម្របងរប្់អាងមរចិ’’ ការបងាហ ញ ’’របបអាហារកបប
បូរាណ្ III’’។ 

 



99 
 

រកុខជាតិ្រណណ ងគជាតិ្អ្ខណដ ត្ទឹ្ក និ្ងចកបាយទជាជនប្ ើ្សនន្
ចំណីសត្វ 

 
បណ្ណងគជាតិ្េកណ្ត ត្ទឹ្ក និងរកុាជាតិ្កនុងទឹ្កជាងម្រចើន ានសារធាតុ្ 

ម្របូងត្េីុនខព្់។ រុកាជាតិ្កនុងទឹ្កទាំងងនា៉ះអាច ុ៉ះលតូ្លា្់ោ ងលអងៅកនុងស្រ្៉ះ
ក លានជីម្រគប់ម្រគាន់្ម្រាប់ចិញ្ច ឹមវា។ វាអាចម្រត្ូវ នងម្របើ្ម្រាប់ជាចាំណី្
ាន់  និ ងលអណ្់
ម្្រាប់ជាអាហារបកនែម

ក ល្នេាំ ្ាំ នច នៃែ
ធា តុ្ ចូល  ងៅ ងពល
ក លចាំ ណី្ ក ល ងគ
ទិ្ញានត្នមែនៃែ។ រុកា
ជាតិ្បណ្ណងគជាតិ្  ូច
ជាពពួក Azolla spp. 
and Salvinia spp.  
អាចម្រត្ូវ នងម្របើម្រ ្់
ម្រប្ិ ន ងបើ វា នដ្ឋាំ  
និងម្របមូលផលោ ង
ានម្រប្ិទ្ធផល (រូបទី្៤.៦ ទ្ាំព័រ៩៩)។ ចក យទ (ជាំពូក និងម្របងភទ្ងផេងៗ) 
ក៏អាចម្រត្ូវងម្របើម្រ ្់ នក រ។ ម្រជូក និង្ត្វសាែ បទាំងឡាយ (រាប់ទាំង្ពាវ
្ី្ត្វ) វា្ុីចាំណី្ោ ងងម្រចើនននពពួករុកាជាតិ្នបត្ងទាំងងន៉ះក លជាម្របភព
មួយននចាំណី្។ ជងម្រមើ្្ម្រាប់ការផលិត្ានទាំងកបូនការពារងដ្ឋយ្ាំណញ់
កនុងការចិញ្ច ឹមម្រតី្ ឬស្រ្៉ះក លងៅដ្ឋច់ងដ្ឋយកឡក ឡាាំង ឬ្នូក។ ម្រត្ូវចងចាំ
ថា  ាំណាំចាំណី្្ត្វណមួយក លដ្ឋាំកនុងស្រ្៉ះម្រតី្ ម្រត្ូវកត្ការពារ ឬឱ្យដ្ឋច់
ឆ្ៃ យពីម្រតី្ ងបើមិន ូងចន ៉ះងទ្ ម្រតី្នឹង្ុីងមម ហួ្កម្រមិត្ ងហើយវាបាំផ្អែ ញ ាំណាំ
ងទ្ៀត្។ ងៅកនុងរូបទី្៤.៦ ម្រតី្ម្រត្ូវ នរកាទុ្កងៅកនុងធុងងដ្ឋយកឡក ងហើយ
ចកអា្ូឡាកាំពុងកត្ ុ៉ះលូត្លា្់ពីជីជាតិ្ក ល នស្រ្ូប និងទឹ្ក ម្រពម
ទាំងវលិងៅរកម្រតី្វញិងដ្ឋយ នលាង្ាំអាត្ទឹ្ក និងបងងកើត្ជាេុក្ុីក្ន។ 

 

របូទី្៤.៦៖ ផលិត្កមមអា្ូឡា និងចក Salvinia ងៅផទ៉ះ
អាឡូហា  
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[កាំណ្ត់្ម្រតារប្់េនកនិពនធ្ ម្រាប់ព័ត៌្ានបកនែមងទ្ៀត្ ននការងម្របើម្រ ្់រុកា
ជាតិ្បណ្ណងគជាតិ្េកណ្ដ ត្ទឹ្ក និងចក យទ្ម្រាប់ចាំណី្ម្រតី្ និងម្រជកូ ្ូម
ងមើលឯកសាររប្់ងេកូអា្ុីជាំពូក ២ និង៣]។ 

 
បចច័យននការពិងសាធន៍សាកលបង នងធវើងឡើងងៅម្របងទ្្ឥណឌ  

ងដ្ឋយការងម្របៀបងធៀប Lemna minor (ចក យទទូ្ងៅ) Ipomoea reptans 
(ម្រត្កួន ឬរុកាជាតិ្ ពវណ្ណរងេ ីTrapa natans (ម្រកចប់) និង Salvinia cucullata 

(ជាញឹកញាប់ម្រចឡាំនឹងអា្ូឡា)។ ទាំងចក យទ និងរុកាជាតិ្ ពវណ្ណរងេ ី
ានេម្រតាននការផ្អែ ្់បតូរចាំណី្ នលអ និងានម្របងត្េីុនខព្់ៈ ២៨% និង
៣២% (Kalita, 2007)។ ទាំងពីរងន៉ះអាចជាចាំណី្្ត្វ ៏លអបាំផុត្។ ខ្ុាំ្ងឃឹមថា
អា្ូឡា (Azolla caroliniana) ម្រត្ូវ នបញ្ចូ លងៅកនុងការ្ិកាងៅម្របងទ្្
ឥណឌ  វាជារុកាជាតិ្បណ្ណងគជាតិ្ក ល ុ៉ះលូត្លា្់ នោ ងងលឿន ងហើយងបើ
តាមរ យការណ៍្ គឺានម្របូងត្េីុន ល់ងៅ ១៩ងៅ៣០%។ 

 
្ូមម្របយ័ត្នកុាំម្របមូលផលពពួករុកាជាតិ្បណ្ណងគជាតិ្េកណ្ដ ត្ទឹ្ក និង

រុកាជាតិ្កនុងទឹ្ក នទ្ងទ្ៀត្ងម្រចើនងលើ្លប់ងពក ងបើមិន ូងចន ៉ះងទ្ផលិត្កមមនឹង
មិនាននិរនតរភាពងឡើយ។ តាមចាប់ទូ្ងៅ (ងៅងម្រកាមលកាខណ្ឌ ) េនកមិនគួរ
ម្របមូលផលវាឱ្យងលើ្ពីចាំ នួនពាក់កណដ លននជីវា ្រប្់វាកនុងមួយ
អាទិ្ត្យងឡើយ (ឬ១/៧ននជីវា ្រប្់វា្រុបកនុងមួយនៃៃ)។ ងគាលគាំនិត្ គឺ
ម្រត្ូវរការុកាជាតិ្ងន៉ះឱ្យងៅកនុង ាំណក់កាលក លវាលូត្លា្់ងលឿន។ ង ើមបី
ងធវើ ូងចន៉ះ ន េនកនឹងម្រត្ូវានការម្រត្ួត្ពិនិត្យថា វធីិសាស្រ្តមួយណននការ 
ម្របមួលផលក លានម្រប្ិទ្ធភាពបាំផុត្ងៅកនុងម្របព័នធរប្់េនក។ អា្ូឡា
ធន់ម្រទាំនឹងចលនាទឹ្កជាងចក យទ។ ចក Salvinia  ុ៉ះលូត្លា្់ងលឿន 
ប ុកនតវាអាចជារុកាជាតិ្ក លទ្ញ្រនាទ នងគខ្នែ ាំង។ ការ្ិកាងពញមួយឆ្ន ាំរប្់
ងយើង  នវា្់កវងទិ្ននផលអា្ូឡាងៅកនុងលកាខណ្ឌ វារវីបបកមមចម្រមរ៉ះ ងហើយ
 នបងាហ ញថា ទិ្ននផលានកម្រមិត្ពី ៣១០ម្រកាមងៅ ៤៩០ម្រកាមកនុងមួយនៃៃ 
ងដ្ឋយកផអកងៅងលើកតាត ងផេងៗ។  
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ការប្រ្ូលផ្លនដ្ឋយសវយ័ប្រវត្តិនូ្វការផ្លតិ្ដឹកនឌឿនដ្ឋយ
រយុនមេ  (Hermetiaillucens)  

 
កាក្ាំណ្ល់ពីផទ៉ះ យ ឬលាមក្ត្វ អាចម្រត្ូវ នងម្របើ្ម្រាប់ការ

ផលិត្ ឹកងឌ្ឿងដ្ឋយរុយងមម  (BSF) (Hermetia illucens)  ង ើមបីបកនែមជារបប
អាហារធមមជាតិ្ ល់ាន់រប្់េនក។  ងកូវក លងកើត្ងចញពីពងរយុងមម ងន៉ះ គឺ
ានសារធាតុ្ចិញ្ច ឹមខព្ណ់្់ ងហើយអាចលតូ្លា្់ នោ ងលអងៅងលើ
កាក្ាំណ្ល់។ អាហារ ឹកងឌ្ឿ ៏្កមមងន៉ះ វានឹងងធវើឱ្យងកើត្ានងឡើងនូវការ
រុញម្រចនរុយតាមធមមជាតិ្មួយ ក លងៅ synomone (សារធាតុ្មួយក លងគ
ងម្របើ្ម្រាប់ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងធាតុ្ជគីមីងៅកនុងេនតរម្របងភទ្) ក លវាពញ្ជញ ក់ និង
ង ញ ល់ម្របងភទ្រុយ នទ្ងទ្ៀត្ឱ្យងៅឆ្ៃ យពីអាហារ ងម្រពា៉ះរុយងមម ានវត្តាន
ងៅទី្ងន៉ះងហើយ។ ការរចនាជាងម្រចើន្ម្រាប់ការម្របមូលផលងដ្ឋយ្វ័យម្របវត្តិ
ននរុយងមម ានងៅតាមេនឡាញ។ ទ្ងងវើទាំងងន៉ះ វាងម្របៀប ូចជាឃ្ែ ាំងមួយ
្ម្រាប់ផលិត្កមម ឹកងឌ្ឿ ងៅងពលក លងគ នម្រគប់ម្រគង ឹកងឌ្ឿងពញវយ័
ោ ងម្រតឹ្មម្រត្ូវ ផ្អែ ្់ទី្ពីធុងក លងម្រទ្ត្ម្របាណ្ ៣៥ ឺងម្រក ងហើយទ្ាែ ក់ពង
ចូលងៅកនុងធុងក លម្របងហាង ធាែ ក់ចូលងៅកនុងស្រ្៉ះម្រតី្ងដ្ឋយផ្អទ ល់ ឬចូល
ងៅកនុងម្រទ្រងាន់ (រូបទី្៤.៧ និង៤.៨)។ 

 
ផ្លប្រនោជន៍្នន្ការផ្កា រ់នូ្វផ្លតិ្ក េ្ចំណីនៅកសដិ្ឋា ន្ 

្កមមភាពននការផ្អអ ប់េតិ្្ុខុមម្រ ណ្ក លានផលម្របងោជន៍
ជាក់លាក់ េាំឡុងងពល ាំងណ្ើ រការផលិត្អាចជាំរញុការរ ាំលាយអាហារ និងជីវតិ្
ផ្អទ ល់ននចាំណី្ាន់។ ងោងងៅតាមការ្ិកាមួយ ការងម្របើម្រ ្់េតិ្្ុខុម
ម្រ ណ្  នបងងកើននូវម្របូងត្េីុនងៅងៅកនុងសាច់ ូង្ៃួត្ពី ១៧.២៤% ងៅ ល់
៣១.២២%។ អាមីណូ្អា្ុីត្មួយក៏ម្រត្ូវ នរកង ើញកនុងការងធវើឱ្យម្របង្ើរងឡើង
នូវបរាិណ្ (cruz, 1997)។ 
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្ូមកត់្្ាគ លថ់ា មិនកមនហវូង្ត្វទាំងេ្់្ ុទ្ធកត្ចូលចិត្តចាំណី្
ង្ើមងនា៉ះងទ្។ េនកអាចលាយចាំណី្ងដ្ឋយមិនចាំ ច់ផ្អអ ប់វាងៅងពលម្រពឹក 
ងហើយងម្របើម្រ ្់វាភាែ មៗ ងបើាន់រប្់េនកមិនចូលចិត្តចាំណី្ផ្អអ ប់ ពីងម្រពា៉ះ
ចាំណី្ងនា៉ះម្របកហលជាង្ើម។ កនុងការបកនែមងៅនឹងចាំណី្ាន់ េនកអាចផ្អអ ប់
ចាំណី្រប្់េនកផងក រ្ម្រាប់ម្រជូក ទ និងម្រតី្ ជាមួយនឹងជាំនួយពីម្រករម 
Probiotic បាំកបែងននមីម្រករប។ កត្ងទ៉ះជាោ ងណក៏ងដ្ឋយ ក៏ងយើងមិនផតលជ់ា
េនុសា្ន៍្ម្រាប់ការផ្អអ ប់ចាំណី្ ្ម្រាប់ជាចាំណី្្ត្វទ្ាំពាងេៀងងនា៉ះងឡើយ 
(ងោងងៅងលើជាំពូក ៥)។ 

   
របូទី្៤.៧៖ រូបភាពននរុយងមម  (BSF) ក ល នងម្របើងៅផទ៉ះអាឡូហា 
 

 
របូទី្៤.៨៖  ាម្រកាមននរុយងមម  (BSF) ក ល នងម្របើងៅផទ៉ះអាឡូហា 
 

ការផ្លតិ្ដកឹនឌឿនដ្ឋយរយុនមេ  

ធុងចាំងហៀងម្រត្ង
ងដ្ឋយ្វ័យម្របវត្តិបនត
ម្របមូលផល ឹកងឌ្ឿ 

ធ្ំធាត្់នដ្ឋយចំណីររសអ់្ាក 

ការផតល់ចាំណី្ោ ង្កមម ល់ ឹកងឌ្ឿនឹងលាក់ ាំង
នូវការម្រចនងចញននរុយធមមជាតិ្មួយ ក លងៅថា 
Synomone (េនតរម្របងភទ្មួយ ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងគីមី) 
ក លដ្ឋ្់ និងម្រពាន ល់ម្របងភទ្រុយងផេងៗងចញ
ឱ្យឆ្ៃ យពីចាំណី្ តាាំងពី BSF  នបងាហ ញ។ 

ងម្របើ្ម្រាប់ទឹ្កកត្ 
១. ការម្រចនងចញរុយក លកខវក់ពីធមមជាត្ិ 
២. ការទក់ទញងដ្ឋយ្ត្វញី្ម្រាប់ចប់ងផតើមម្រគប ណ្ត ប់ 
៣. ជី្ម្រាប់រុកាជាត្ិទ្ឹក (លាយទ្ឹក ២០:១) 

ម្រ ក ថាម្រទ្រងរប្់េនកានម្រគប់កផនកេ្់ងហើយងបើេនកចង់ម្របមូលផលងដ្ឋយខែួនឯង 
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ងៅងពលក លផ្អអ ប់ចាំណី្ ម្រត្ូវម្រ ក ថា ង ើមបីងម្របើម្រ ្់វត្ែុក ល ន
បងាហ ញរួចងហើយននម្រករម Probiotic នន ក់ងត្រ ី ងមងឡើង និងមីម្រករបក លវាមិន
 ែងជាំងឺជាមួយនឹងពពួកភាន ក់ងារចមែងជាំងឺពីនម្រព។ ងៅផទ៉ះអាឡហូា ងយើងងម្របើ 
EM-1 ក លជាផលិត្ផលពីទី្ផារ ក ល ែងកាត់្ការពិងសាធសាកលបងពីបនទប់
ពិងសាធន៍ និងម្រត្ូវ នេនុមត្តិឱ្យងម្របើ្ម្រាប់្ត្វចិញ្ច ឹម និងវារវីបបកមម ងដ្ឋយ
មនទីរក្ិកមម និងការោិល័យជលផល និងធនធានទឹ្កងៅម្របងទ្្ហវីលីពីន។ 
EM-1 ម្រត្ូវ នបងងកើត្ងឡើយងដ្ឋយបណ្ឌិ ត្ Teruo Higa  ងៅសាកលវទិ្ាលយ័ 
Ryukyus េូគីណវា ម្របងទ្្ជប ុន ងហើយវាអាចរក នងៅជាង ១០០ម្របងទ្្។ 
ងពលងន៉ះងៅម្របងទ្្នៃងម្របើម្រ ្ ់EM-1 ងម្រចើនជាងម្របងទ្្ជប ុនងៅងទ្ៀត្។ 

 
EM-1 ានការបណ្តុ ៉ះឱ្យាន lactobacilli  ៏រងឹាាំ  ក់ងត្ររី្មី

្ាំងោគ ងមងឡើងក លានគុណ្ម្របងោជន៍ និងជាងម្រចើនងទ្ៀត្។ ចាំណី្មីម្រកូ
្ររីាងគងៅងលើ្ ករ និងកាបូេីុម្រដ្ឋត្ នទ្ងទ្ៀត្ ខណ្ៈងពលក លកាំពុងបងងកើត្ 
ងមតាបូលី្ទី្ពីរ ក លបងងកើនកម្រមិត្អាហារូបត្ែមភ ល់ចាំណី្។ គុណ្ត្នមែនន
probiotic ានកម្រមិត្ខព្់។ ង្ៀវងៅរប្់ខ្ុាំ គឺម្របព័នធក្ិកមមចម្រមរ៉ះកបបធមម
ជាតិ្មួយ្ម្រាប់ក្ិកមមម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាពងៅត្ាំបន់ម្រត្ូពិច គឺការកណ្នាាំ
្ម្រាប់េនកងម្របើម្រ ្់មួយ កនុងបងចចកវទិ្ា EM។ វាអាចរក នតាមេនឡាញ 
ងដ្ឋយទញយកមិនគិត្នៃែ ឬក៏ទ្ទួ្ល នតាមរយៈបណណ ល័យរប្់ងេកូ 
ECHOcommunity.org។ 

 
ម្រប្ិនងបើ EM-1 មិនអាចរក ន ្ូមពាោមងម្របើកាក្ាំណ្ល់ពី

 ី្ ឬទឹ្កងដ្ឋ៉ះងគាជូរ ម្របភពពីកកនែងលក់ ឬផលិត្ផលកម្រកម ឬទឹ្កងដ្ឋ៉ះងគា
ងៅកនុងត្ាំបន់។ ចប់ងផតើមតិ្ចតួ្ចជាមួយនឹងការដ្ឋក់វាងៅកម្រមិត្ ូចគាន ងៅ
នឹង EM-1 ងៅកនុងរូបមនតខ្នងងម្រកាម ងហើយបកនែមជាងរឿយៗជាងម្រចើន ងបើវាមិន
ានផលប ៉ះពាល់េវីងទ្។ ការផ្អអ ប់ ៏លអអាចបងងតើត្ឱ្យានកែិនជូរ និងកផអមកនុង 
រយៈងពលពីរអាទិ្ត្យងម្រកាយមក (រូបទី្៣.៩)។ ម្រប្ិនងបើានកែិន្អុយ ូច្ តុ្
រលួយ (្ ុលហាវ ត្) ឬផេតិ្ងមម ងកើត្ងឡើង កុាំយកវាងៅងធវើជាចាំណី្ម្រជូករប្ ់
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េនក។ ផទុយងៅវញិ បកនែមងលើពិងសាធន៍ក លេនកទ្ទួ្លបរាជ័យងន៉ះ ងដ្ឋយ
ដ្ឋក់វាចូលងៅកនុងគាំនរជីកាំប ុ្តិ៍ ងហើយងម្របើវាជាជីវញិ។ 

 
ជងម្រមើ្មួយងទ្ៀត្្ម្រាប់ EM-1 គឺការងម្របើម្រ ្់មីម្រកូសារ្ ររីាងគង ើម 

(IMOs)។ ងៅកនុងម្របព័នធ KNF (ក្ិកមមតាមកបបធមមជាតិ្រប្កូ់ងរ  ) “្ាភ រៈ
ម្រត្ូវ នលាយជាមួយ្ករ េាំបិល និង្ូលុយ្យុងមីម្រកូ រ្រីាងគង ើម (IMOs)” 
[កាំណ្ត់្ម្រតារប្់េនកនិពនធៈ ្ម្រាប់ព័ត៌្ានបកនែមងលើការបងងកើត្ និងការងម្របើ
ម្រ ្់មីម្រកូសារ្ររីាងគង ើម IMOs ងន៉ះ ្ូមងមើលបទ្បងាហ ញពី “ការកណ្នាាំ
មួយ្តីពីក្ិដ្ឋា នកបបធមមជាតិ្ងៅអា្ុ”ី តាមគហទ្ាំព័រ ECHOcommunity.org]។ 

 
អាហារក លផេាំពីម្រតី្ជាម្របភព ៏លអមួយននម្របូងត្េីុន។ អាហារផេាំម្រតី្ពី

្មុម្រទ្ និងអាហារម្រតី្ទី្ឡាប់ោ  ម្រត្ូវ នងម្របើម្រ ្់កនុងងគាលបាំណ្ងងផេងគាន
ជាមួយនឹងលទ្ធផល ៏លអ។ ការងម្របើអាហារក លផេាំពីម្រតី្ងន៉ះ ជាធមមតាម្រត្ូវ ន
កម្រមិត្ម្រតឹ្ម ៥ងៅ១០% ននរបបអាហាររប្់្ត្វសាែ ប។ ងយើងងម្របើងម្រចើនជាង
ងន៉ះងៅកនុងេម្រតាាន់រប្់ងយើង។ ការម្រគប់ម្រគងហវូង្ត្វតាមកបបធមមជាតិ្
រប្់ងយើង រួមទាំងងមម  រុកាជាតិ្នបត្ង ចាំណី្ និងសារធាតុ្ខនិជ ក លជា
ជងម្រមើ្ងដ្ឋយង្រ ី ជាមួយនឹងជងម្រមើ្ជាងម្រចើនក លាន ្ត្វសាែ បអាច
ងម្រជើ្ងរ ើ្  និងងធវើឱ្យានតុ្លយភាពពីរបបអាហារងដ្ឋយខែួនវា ន ការកក
ត្ម្រមូវងដ្ឋយធមមជាតិ្ ឬបកនែមង ើមបីទ្ទួ្ល នចាំនួនអាហារូបត្ែមភ ៏ម្រតឹ្មម្រត្ូវ។ 
្ូមកត់្្ាគ លថ់ា ចាំណី្ម្រតី្អាចកម្របម្របលួគួរឲ្យកត់្្ាគ ល់ងដ្ឋយគុណ្ភាព 
និងអាចាន្កាត នុពលននម្របភព្ម្រាប់ការ ែងជាតិ្ពុល Salmonella  ងៅ
ងពលក លរួមបញ្ចូ លកនុងរបបអាហារ្ត្វសាែ ប។ ជាមួយគាន ងន៉ះក រ កម្រមិត្
ខព្់ននចាំណី្ផេាំពីម្រតី្កនុងរបបអាហាររប្់្ត្វសាែ បអាចហុចជាលទ្ធផលងៅ
 ល់សាច់ និង្ ុត្ក លានរ្ជាតិ្ឆ្អ ប (Ponceet al.,2002)។ 
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រញ្ហា នផ្េងៗខដលបាន្ចងប្កងជាឯកសារជា្ួយនឹ្ងដំណ  ំ
សខណត កនសៀង និ្ងដំណ ំGMO ដនទ្នទ្ៀត្ 
 

ងៅផទ៉ះអាឡូហាគឺ ជាកកនែងម្របតិ្បត្តិក លមិនងម្របើម្រ ្់ ាំណាំ្កណ្ត ក
ង្ៀងងទ្ ងម្រពា៉ះកត្ានផលប ៉ះពាល់កផនក្ុខភាពោ ងខ្នែ ាំងពី្កណ្ត កង្ៀង។ 
Phytoestrogens និងេង់្ុីមក លានងៅកនុង្កណ្ត កង្ៀង គឺជាបញ្ជហ
្ម្រាប់ទាំង្ត្វ និងមនុ្េ។ កតី រមភក ល នចងម្រកងជាឯកសារជាមួយ
នឹង្កណ្ត កង្ៀង គឺានរួមបញ្ាូ ល ូចជា៖ 

 
• កម្រមិត្ខព្់ននអា្ុីត្ហវីទិ្ចងៅកនុង្កណ្ត កង្ៀង កាត់្បនែយការស្រ្ូប

យកនូវកាល់្យូម ា ងញ ្យូម ទ្ង់ក ង ក ក និង្័ងក្ីកនុងរាងកាយ។ 
[កាំណ្ត់្ម្រតារប្់េនកនិពនធៈ  ្ូមងមើលការងចញផាយ EDN#103 
“ឱ្នភាពននធាតុ្ផូ្វ័រ (និងធាតុ្ងផេងៗងទ្ៀត្) ងៅកនុងរបបអាហារក ល
ានធាតុ្ផូ្វ័រខព្ ់” ្ មូ្ិកាបកនែមពីបញ្ជហ ងន៉ះជាមួយនឹងអា្ុតី្ភីទិ្ច]។  

• អា្ុីត្ភីទិ្ចងៅកនុង្កណ្ដ កង្ៀង គឺមិនម្រត្ូវបាំកបែងងៅជាណឺ្ត្ងដ្ឋយ
ការងរៀបចាំតាមវធីិសាស្រ្តបូរាណ្  ូចជា ការម្រតាាំ ការបណ្ដុ ៉ះ និងការចមអិន
យឺត្ៗរយៈងពលយូរងនា៉ះងទ្។ 

• របបអាហារក លានសារធាតុ្អា្ុីត្ភីទិ្ចខព្ ់  នបណដ លឱ្យាន
បញ្ជហ  ល់ការលតូ្លា្់រប្់កុារ។ 

• សារធាតុ្ម្រទី្ព្ុនីងៅកនុង្កណ្ត កបងាអ ក់ ល់ការរ ាំលាយម្របូងត្េីុន និង
អាចបណត លឱ្យានបញ្ជហ  ល់លាំកពង។ ងៅកនុងការងធវើងត្្ត្ត្វ ង ើញ
ថា ការ្ុី្កណ្ត កក លានផទុកសារធាតុ្ម្រទី្ព្ុីនងន៉ះ បណត លឱ្យម្រកិន។ 

• Phytoestrogens ពី្កណ្ត កង្ៀង (ឧទហរណ៍្ ងេស្រ្តូកជនពីរុកាជាតិ្) 
 នបងាអ ក់មុខងារ endocrine ងហើយអាចបណត លឱ្យេត់្កូន និងបណត ល
ឱ្យានមហារកីងដ្ឋ៉ះ លស់្រ្តីងពញវយ័។ 

• Phytoestrogens ពី្កណ្ត កង្ៀង គឺជាភាន ក់ងារម្របឆ្ាំងនឹងម្រកងពញទី្រ  ូេីុត្
ោ ងខ្នែ ាំងកាែ  ក លអាចបណត លឱ្យម្រកងពញទី្រ  េីុូត្ាន្កមមភាពៃយ
ចុ៉ះ និងបណត លឱ្យានមហារកីម្រកងពញទី្រ  ូេីុត្។ ចាំងពា៉ះទរក ការទ្ទួ្លទន
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អាហារពី្កណ្ត កង្ៀងតាាំងពីកាំងណ្ើ ត្ អាចផារភាា ប់ងៅនឹងភាពសុាាំ
នឹងជាំងឺទី្រ  ូេីុត្ងដ្ឋយ្័វយម្របវត្តិ។ 

• វតីាមីន B12 ក លានងៅកនុង្កណ្ត កង្ៀង មិនម្រត្ូវ នស្រ្ូបយក
ងដ្ឋយរាងកាយងទ្ ងហើយតាមពិត្វាបងងកើនត្ម្រមូវការ វតីាមីន B12 ងៅកនុង
រាងកាយងទ្ៀត្ផង (Nienhiser, 2003)។ 

[កាំណ្ត់្ម្រតារប្់េនកនិពនធ: ្មូងមើលកផនក ”្កណ្ដ កង្ៀង” កនុងឯកសារ
ងោង្ម្រាប់ជាព័ត៌្ានបកនែម]។ 
 

GMOs (្ររីាងគបនតពូជក លងធវើឱ្យានការកកកម្រប្ររីាងគកាយ) ក៏ជា
បញ្ជហ  ៏ាន្កាត នុពលផងក រ។ ៃមីៗងន៉ះ ការ្ិកាៃមីមួយជាប់ទក់ទ្ងងៅ
នឹងជាំងឺមហារកីកនុង្ត្វម្រជូក ក ល នងម្របើម្រ ្់ចាំណី្្កណ្ត កង្ៀង GMOs 
និងងពាត្ (Carman, n.d.)។ ជាមួយនឹង ាំណាំ នទ្ងទ្ៀត្ជាងម្រចើន ក លម្រត្ូវ
ងម្រជើ្ងរ ើ្  ងយើង នងម្រជើ្ងរ ើ្ កនុងការបងញ្ា ៀ្ GMOs ងៅផទ៉ះអាឡហូា។ 
ម្រប្ិទ្ធភាពននការផតល់ចាំណី្ងដ្ឋយ្កណ្ដ កម្រកហម (Phaseolus vulgaris) 
ក ល នកកនចន ជាំនួ្ឱ្យការងម្របើម្រ ្់អាហារក លងធវើពី្កណ្ដ កង្ៀង គឺ
មិនានការភាា ប់កនុងការកាត់្បនែយគុណ្ភាព្ ុត្ននាន់ងមងឡហគនពណ៌្្
ងនា៉ះងឡើយ (Husseinet al., 2015)។ ម្របូងត្េីុនពី្កណ្ដ កង្ៀងានត្នមែទប 
កត្អាចនឹងមិនានជាតិ្អាមីណូ្អា្ុីត្លអបាំផុត្ ្ម្រាប់ការលូត្លា្់រប្់
្ត្វសាែ បងនា៉ះងឡើយ ងបើងម្របៀបងធៀបងៅនឹងចាំណី្ក លងធវើពីម្រតី្។ ចាំណី្ងធវើពី
ម្រតី្អាចលអបាំផុត្ ងដ្ឋយសារកត្កនុងការវាយត្នមែការបកនែមជាតិ្ម្របូងត្េីុនពី
ចាំណី្ម្រតី្ងៅនឹងចាំណី្ពីទី្ផារ ្ម្រាប់ាន់ពង និងគុណ្ភាព្ ុត្ងៅកនុង
ត្ាំបន់ម្រត្ូពិចងៅដ ងហើយង្ើម ការ្ិកាមួយ នបងាហ ញពីការភាា ប់ ៏្ាំខ្នន់
ងៅនឹងការក លអាចងម្របើម្រ ្់ នននអាមីណូ្អា្ុីត្ពីចាំណី្ម្រតី្ (Omekeet 
al., 2013)។ 
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ចំណី EM ផ្កា រ់នៅផ្ទុះអាឡហូា 

“ចាំណី្ EM ផ្អអ ប់ ងៅជុាំវញិផទ៉ះអាឡហូា” រប្ង់យើង ផទុកម្របូងត្េីុនងៅ
១៩% ងហើយានត្នមែ ០.៣៦ ុលាែ /គម្រក ងៅកនុងត្ាំបន់ផ្អឡាវា នម្របងទ្្ហវលីី
ពីន (តារាងទី្៤.១)។ ងយើងានការផតល់ចាំណី្ទ្ទួ្ល នងជាគជ័យលអ  ល់កូន
ាន់ និងាន់ពង។ ៃមកាំង រក្ិកមមម ត់្ (<០,៥មម)  នបញ្ចូ លងៅកនុងអាម្រតា
ងន៉ះ គឺានសារៈ្ាំខ្នន់្ម្រាប់ការលូត្លា្ ់ល់ អឹង។ ាន់ពងក៏ម្រត្ូវការ 
ទ្ទួ្ល នធាតុ្កាល់្យូមផងក រ ក លនឹងម្រត្ូវ នពិភាកាបនតងទ្ៀត្ងៅ
កផនកបនាទ ប់។ 

 
រូបមនតងធវើចាំណី្ងៅកនុងតារាងទី្៤.១ (ទ្ាំព័រ១១០) គឺជាចាំណុ្ចចប់ងផដើម

 ៏លអ្ម្រាប់ការបងងកើត្ចាំណី្្ត្វសាែ បក ល នងធវើងៅកនុងក្ិដ្ឋា ន ក ល
្នេាំងពលងវលា និងកកនចនងឡើងវញិនូវធាតុ្ចូល។ ម្រប្ិនងបើេនកអាចម្រគប់ម្រគង
 នកៃមងទ្ៀត្នូវតារាងកាលវភិាគ ៏សាាំញុាាំមួយ ្ម្រាប់ត្ម្រមូវការម្របូងត្េីុន
ននហវូង្ត្វរប្់េនក តាមការេភិវឌ្ឍរប្់្ត្វសាែ ប េនកអាចកកត្ម្រមូវេម្រតា
ម្របូងត្េីុនរប្់េនក ងដ្ឋយការកកត្ម្រមវូបរាិណ្ននចាំណី្ងធវើពីម្រតី្។ 
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ចំណីរំរ ន្សែុភាពកនូ្ាន់្ចារ់នផ្ដើ្ពីអាយុ្ ួយនៃៃ 

េនកអាចបងងកើន្មត្ែភាពការឲ្យចាំណី្ ល់កូនាន់ មិនចាំ ច់ងម្របើ
ម្រ ្់េ័រម ូន ងដ្ឋយងម្របើម្រ ្់ចាំណី្បាំប នបកនែម្ុខភាពកបបធមមជាតិ្វញិក ល
អាចម្រត្ូវ នបងងកើត្ងឡើងពីធាតុ្ចូលងៅកនុងក្ិដ្ឋា ន (តារាងទី្៤.២ ទ្ាំព័រ១១០)។ 
ចាំណី្បកនែមងន៉ះនឹងឱ្យកូនាន់ានការលូត្លា្់ធាំធាត់្ និងេភិវឌ្ឍន៍ ម្រពម
ទាំងបងងកើនភាពធន់ម្រទាំនឹងជាំងឺរប្់វា ន។ ព័ត៌្ានលាំេិត្្ម្រាប់ចាំណី្
បាំប នងន៉ះនឹងម្រត្ូវផតល់ជូន។ 

 
សែកឹឫសេ ីនិ្ងអាហាររខន្ែ្ពីអ្ងករសរំរូ 
្ម្រាប់ាន់ងទ្ើបញា្់ នមួយនៃៃ ងយើងជញ្រញ្ជច ា្ំ ែឹកឫ្េីឱ្យម ត់្លអ 

និងលាយវាជាមួយងមស េងករ្ ាំរូបឱ្យង្មើគាន ។ ងៅនៃៃ ាំបូងកុាំ រមភថា កូនាន់
មិន្ុី កូនាន់រ្់ នងដ្ឋយអាហារពី្ ុត្រប្់វា ងហើយនឹងមិនម្រត្ូវ ន
កាំណ្ត់្មកវញិងដ្ឋយជាតិ្្រន្រខព្់ងឡើយ។ ផទុយងៅវញិ ការពា លងន៉ះ
ានរយៈងពលកវងរប្់ពួកងគ  G.I. និងផតល់ឱ្យពួកងគនូវ្មត្ែភាព្ុីចាំណី្
បកនែម។ [កាំណ្ត់្ម្រតារប្់េនកនិពនធៈ គឺខណ្ៈងពលក លកាំពុងឱ្យចាំណី្ងមស 
េងករ និង្ែឹកឫ្េីក ល នជញ្រញ្ជច ាំ្ម្រាប់កូនាន់ានអាយុ១នៃៃ វាគឺជាការ
េនុវត្តរួមមួយ វាមិនានការ្ិកាតាមកបបវទិ្ាសាស្រ្តងនា៉ះងឡើយ]។ េនក 
ផតល់ចាំណី្ភាគងម្រចើនសារភាពថា “កូនាន់មិនចាំ ច់ឱ្យចាំណី្ ឬទឹ្កងទ្កនុង 
៤៨ងា ង ាំបូងបនាទ ប់ពីញា្់ (Hamre, 2013)។ 

 
នចកខដលបាន្ជស្រញ្ហច  ំនិ្ងការរខន្ែ្ឪឡកឹ 
ផតល់ចាំណី្ ល់កូនាន់រប្េ់នក ងដ្ឋយងចកក ល នជញ្រញ្ជច ាំ និង

ឪឡឹកក លានចាំនួនង្មើគាន  អាចបកនែមចាំណី្ នទ្ងទ្ៀត្  ូចជា កនទក់ ឬងមស 
ងពាត្។ ងម្រជើ្ងរ ើ្ យកមួយណក៏ ន តាមក លអាចរក ន ងៅកនុងការ
ម្របរងម្របយ័ត្ន និងបាំកបកឱ្យដ្ឋច់ងចញពីចាំណី្ នទ្ងទ្ៀត្រប្់េនក។ 
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ការរខន្ែ្ទឹ្កខដលាន្រសជាតិ្នដើ្ ជី 
្ូមងធវើការជញ្រញ្ជច ាំម្របទលកនទុយម្រកងពើទ្មៃន់ ១០០ម្រកាម និងខ្ី ១០០ម្រកាម 

ងហើយលាយជាមួយនឹង្កររងូ ១០០ម្រកាម និង្ូលុយ្យុង EM1 ចាំណុ្៉ះ
១០០មល។ ផ្អអ ប់វាកនុងទឹ្កចាំណុ្៉ះ ២លីម្រត្ ្ម្រាប់រយៈងពល ២អាទិ្ត្យ។ 
ងម្រច៉ះលាយផ្អអ ប់ងន៉ះ ងហើយលាយជាមួយទឹ្កកនុងេម្រតា ១:១។ ទឹ្កងខម៉ះធមមជាតិ្
ក៏អាចបកនែមផងក រកនុងកម្រមិត្ ១-៣% ងៅងពលក លេនកឱ្យវាងៅកូនាន់
រប្់េនក្ុី។ 

 
 
ទឹ្ក EMAS 
ទឹ្ក “្ូលយុ្យុង្កមមននេតិ្្ុខុមម្រ ណ្ក លានម្រប្ិទ្ធភាព” 

(EMAS) ក៏ជួយកនុងការរ ាំលាយអាហារ ងដ្ឋយនាាំងៅ ល់ ាំងណ្ើ រការេង់្ុីម។ 
ង ើមបីបងងកើត្ EMAS ងយើងលាយ EM ជាមួយទឹ្ក ២០០ភាគ ង ើមបីបងងកើត្ ន
ជាេម្រតា ១:២០០។ ងយើងផតល់ទឹ្កចាំណី្ EMAS តាមត្ម្រមូវការ។ 
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យទុ្ធសាស្រសតន្ាន់្ពង 

ងៅផទ៉ះអាឡហូា ងយើងកត្ងកត្រកាការផគត់្ផគង់ងមម  ម្រត្កួន ឬរុកាជាតិ្
នបត្ង នទ្ងទ្ៀត្ ង ើមបគីាាំម្រទ្ លក់ារផលិត្ពងាន់។ ងយើងេនុវត្តរបបននការ
ឱ្យចាំណី្តាមរងបៀបនៃ្ម្រាប់្ត្វសាែ បងពញវយ័រប្់ងយើង ក លងយើង ន
ងរៀនពីងខត្តសារា បូរ ីងគងៅថា “បកនែចម្រមរ៉ះ្ម្រាប់ាន់”។ ងយើងបកនែមរកុាជាតិ្
នបត្ងក ល នជញ្រញ្ជច ាំងហើយ (រួមទាំងអា្ូឡា) ដ្ឋក់ពីងលើ ្ម្រាប់ការឱ្យ
ចាំណី្ងៅងពលម្រពឹក (រូបទី្៤.៩)។ ាន់ពង គឺជា្ត្វសាែ បធាំៗ ក លរក្ុងីៅ
វាលងមម  ងហើយជាញឹកញាប់ គឺម្រត្ូវការបកនែមរកុាជាតិ្នបត្ងងទ្ៀត្។ ការឱ្យ
ចាំណី្ ល់ហវូង្ត្វរប្់េនកនូវ “បកនែចម្រមរ៉ះ្ម្រាប់ាន់” ផតល់ឱ្យពួកវានូវការ
ផគត់្ផគង់ ៏ងទ្ៀងទត់្មួយននអាហារូបត្ែមភងម្រៅពីចាំណី្ក លផ្អអ ប់។ 

 
ការម្រគប់ម្រគងហវូង្ត្វរប្់ងយើងតាមលកាណ្ៈធមមជាតិ្ រួមានការផតល់

ចាំណី្នូវរុកាជាតិ្នបត្ង ការរកចាំណី្ ចាំណី្ក ល នកាំណ្ត់្រួច (ចាំណី្ផ្អអ ប់ ឬ
លាយបញ្ចូ លគាន ) និង (ចប់ងផតើមពី ១៨អាទិ្ត្យ  ូចក ល នបងាហ ញខ្នង
ងម្រកាម) ជាម្របភពជងម្រមើ្ងដ្ឋយង្រនីនធាតុ្កាល់្យូម ក ល្ែិត្កនុងទ្ម្រមង់
ជាម្រគាប់ កាំងទ្ចកាំទី្ៃមកាំង រ (១.៥មមងៅ៣.៥មម)។ ានន័យថាងយើង កាំណ្ត់្
យកជងម្រមើ្ក លានភាពចម្រមរ៉ះ រួមានម្របភពននកាល់្យូម។ វាានសារៈ
្ាំខ្នន់ណ្់កនុងការកត់្្ាគ ល់ថា ងមាន់ពង ជាធមមតាវាពងងៅងពលម្រពឹក 
ងហើយបញ្ច ប់ការបងងកើត្ជា្ាំបកពងងៅងពលវាង ក វាទញយកកាល់្យូមពី
បាំពង់រ ាំលាយអាហារជាពិង្្ពីងកា៉ះរប្់វា។ វាម្រត្ូវការជាតិ្កាំង រ ឬកាល
្យូមកាបូណត្ នទ្ងទ្ៀត្  ូចជាងលៀ្្មុម្រទ្ (១,៥មម–៣,៥មម)។ ខណ្ៈ
ងពលក លេម្រតាននការចប់ងផតើមពីភាពងម្រគើម ៧០%ងៅ៣០% ននៃមកាំង រ
ប្ុ្ត្វម ត់្លអ (<០,៥មម) គឺម្រត្ូវ នកណ្នាាំពីចាំណី្ពាណិ្ជាកមម ងដ្ឋយ
កផអកងៅតាម Leiterman “កបួនចាប់ងមន ទូ្ងៅ គឺម្រត្ូវានោ ងងហាចណ្់
កនុងអាម្រតា ៥០:៥០ ននភាពងម្រគើម ង ើមបីក្វងរកនូវទ្ាំហាំលអិត្ៗននកាល្យូមងៅ
កនុងរបបអាហារ។ ងដ្ឋយាន់ពង្ុីចាំណី្តិ្ចងៅងពលងងឹត្ វាានសារៈ
្ាំខ្នន់ខ្នែ ាំង្ម្រាប់េភិវឌ្ឍន៍្ាំបកពងឱ្យ នលអ ក លានចាំនួន្មស្រ្ប
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មួយននកាល់្យូមក លានងៅកនុងងកា៉ះាន់េាំឡុងងពលងងឹត្ ងៅងពល
ក ល្ាំបកពងម្រត្ូវ នបងងកើត្ងឡើង” (Leiterman, 2013)។ ្ត្វសាែ បងម្រជើ្
ងរ ើ្  និងងធវើឱ្យានតុ្លយភាពរបបអាហារផ្អទ ល់រប្់វា ពីការងម្រជើ្ងរ ើ្ យក
នូវេវីក លវាចូលចិត្ត ក លងយើង នផតលឱ់្យងៅផទ៉ះអាឡូហា។ ជាមួយនឹងេវី
អាចរក នបកនែម ៃមកាំង រភនាំងម្រគើមៗ ការផលិត្ពងាន់រប្់ងយើងង្ទើរកត្ពីរ
 ង ងហើយងយើងអាចង ើញការងកើនងឡើងននគុណ្ភាព្ាំបកពង និងកាែ ាំង
រប្់វា។ 

 
 

  
របូទី្៤.៩៖ (ពីង វងងៅសាត ាំ): ការងរៀបចាំ និងការផតល់ចាំណី្្ត្វសាែ បងៅផទ៉ះអាឡូហា  
"រុកាជាតិ្នបត្ង្ម្រាប់ាន់ចម្រមរ៉ះ" 
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រូបទី្៤.១០៖ ាន់ និងទកា   Muscovy ្ ុីចាំណី្ងៅវាលងមម ជាមួយគាន ងៅផទ៉ះអាឡូហា 

 
ទ និ្ងហ្វូងសត្វចប្ រ្ុះ 

ងៅផទ៉ះអាឡហូា ងយើងចិញ្ច ឹមទកា   Muscovy ងៅងលើវាលងមម
ជាមួយាន់រប្់ងយើង (រូបទី្៤.១០)។ ពួកវាហាក់ ូចជារកចាំណី្ងផេងពីគាន  
ប ុកនតាន្កមមភាពលអជាមួយគាន ។ ងយើងផតល់ចាំណី្ឱ្យទរប្់ងយើងងដ្ឋយ 
េម្រតាចាំណី្ជាមូលដ្ឋា ន ប ុកនតក៏ផតល់ឱ្យផងក រនូវបាំពង់ដ្ឋក់ទឹ្កមួយ្ម្រាប់ 
េនាម័យ ង ើមបីឱ្យពួកវាអាច្ាំអាត្ងដ្ឋយខែួនឯង ន។ ទកា   Muscovy 
មិនកមនជាទក លចូលចិត្តកហលទឹ្កងនា៉ះងទ្ ប ុកនតវារ្់ងៅ នលអងៅងលើ
វាលងមម ! ពួកវាក៏ងច៉ះងហើរងលើអាកា្ផងក រ។ ាន់ turkeys (ឬាន់ដ្ឋាំង ុង) 
ក៏អាចរ្់ងៅ នលអជាមួយនឹងាន់សាច់រប្់ងយើង ប ុកនតទកា   Muscovy 
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ងៅ  ឡាវា ន ក លងយើង នសាកលបង ជាទូ្ងៅគឺមិន្ូវាន្កមមភាពលអ
ងទ្។ ងយើងនឹងសាកលបងមតងងទ្ៀត្ ងៅងពលក លងយើង នពូជបងាក ត់្ម្របង្ើរ
ជាងងន៉ះ។ 

 
 ទសាច់រប្់ងយើង (Peking) និងទពង (Malard) ាន្កមមភាព

 នោ ងលអជាមួយនឹងស្រ្៉ះទឹ្កតូ្ចមួយក លានទឹ្កសាអ ត្។ ងយើង ន
ផ្អែ ្់ទឹ្កតាមរយៈកកនែងដ្ឋាំ ុ៉ះ ាំណាំ ជាមួយនឹងា ្ុីនបូមទឹ្កតូ្ចមួយងៅ
កនុងម្របព័នធ "ចិញ្ច មឹទកនុងទឹ្ក (duckponic)" បញ្ចូលទឹ្កបិទ្ជិត្មួយ។ រុកាជាតិ្
ងម្របើម្រ ្់ជីជាតិ្ងៅកនុងទឹ្ក (ពីអាចម៌ទ) ្ាំអាត្វាជាបនតបនាទ ប់ ងៅងពល
ក លទកហលទឹ្ក ងធវើឱ្យខយល់ងចញចូល ងហើយផតល់ជី ល់ ាំណាំជាមួយនឹង
កាក្ាំណ្ល់រប្់វាក ល នធាែ ក់ចុ៉ះងៅកនុងទឹ្ក។ រុកាជាតិ្ទាំងេ្់ ុ៉ះលូត្
លា្់ងៅកនុងម្របព័នធ គឺម្រត្ូវ នងម្របើង ើមបផីតល់ចាំណី្ ល់ម្រជូក វាមិន្មស្រ្ប
្ម្រាប់មនុ្េងម្របើម្រ ្់ងទ្។ ងយើង នរួមបញ្ាូ លរុកាជាតិ្ ពវណ្ណរងេ ី
(morning glory or Ipomoea reptans) ពពួកបកនែ ុ៉ះកនុងទឹ្ក (water cress)  
អា្ូឡា និងចក យទងៅកនុងម្របព័នធ duckponic (ចិញ្ច ឹមទកនុងទឹ្ក) រប្់
ងយើង។ 
 
នសចកតីសន្ាិដ្ឋា ន្ 

ជងម្រមើ្ននការចិញ្ច ឹម្ត្វសាែ ប និងម្របភពចាំណី្ានស្រសាប់ងៅត្ាំបន់
អា្ុីអាងគនយ៍។ ្ូមេរគុណ្ោ ងខ្នែ ាំង ត្នមែននការផលិត្ចាំណី្្ត្វសាែ បអាច
ម្រត្ូវ នកាត់្បនែយ ងដ្ឋយការងម្របើម្រ ្់ម្របងភទ្ងផេងៗននជងម្រមើ្ម្របភព
ចាំណី្ ងហើយទាំងងនា៉ះអាចម្រត្វូ នបងងកើត្ងឡើងងៅកនុងក្ិដ្ឋា ន ឬងៅកនុងត្ាំបន់។ 
ការផតល់ចាំណី្ ៏បរបូិណ៌្ ាន់ ទ និងាន់ turkeys (ឬាន់ដ្ឋាំង ុង) ជាម្របភព
ានសារៈ្ាំខ្នន់មួយននវតីាមីនរ ាំលាយជាតិ្ខ្នែ ញ់ ន ម្របូងត្េីុន ខ្នែ ញ់ និង
សារធាតុ្ខនិជ្ម្រាប់របបអាហាររប្ម់នុ្េ។ ងៅផទ៉ះអាឡូហា ងយើង ន
ទ្ទួ្លងជាគជ័យ ៏លអជាមួយនឹងការម្រគប់ម្រគង្ត្វតាមកបបធមមជាតិ្រប្់ងយើង 
ក លរួមបញ្ចូ លទាំងរុកាជាតិ្នបត្ង ការក្វងរកចាំណី្ ចាំណី្ក ល នកាំណ្ត់្ 
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និងជងម្រមើ្កាល់្យូមងដ្ឋយង្រ ី្ ម្រាប់្ត្វសាែ ប។ ងយើងក៏ផតល់លទ្ធភាព
ទ្ទួ្ល នវាលងមម  និងពនែឺនៃៃម្រគប់ម្រគាន់។ ជារមួ យុទ្ធសាស្រ្តទាំងងន៉ះនឹង
ធានា ននូវការផលិត្ម្របកបងដ្ឋយគុណ្ភាពខព្ ់ និង នម្រ ក់ចាំងណ្ញ 
្ម្រាប់ម្រគួសារ និងេតិ្ៃិជនរប្់េនក៕ 
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ប្រព័ន្ធចិញ្ច ឹ្ ទកាងុទ្ឹកនៅផ្ទុះអាឡហូា 
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ពខពញរីីកាលនៅកសដិ្ឋា ន្អាឡហូា 
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ជំពូកទី្៥ 

ប្រព័ន្ធចប្្រុះនន្ការចិញ្ច ឹ្ សត្វទ្ំពានអ្ៀងនៅកាងុ 
កសដិ្ឋា ន្ខ្នា ត្ត្ចូ ន្ិងការរនងកើត្ចំណី 

សត្វទ្ពំានអ្ៀង 
 

នសចកតីនផ្តើ្ 

ភាពេសាច រយននពហុរ ាំលាយអាហារ (ម្រកព៉ះ) រប្់្ត្វទ្ាំពាងេៀងអាច
ានទ្ម្រមង់ងម្រចើន ក លវា នកម្របម្របួលងៅតាមត្ម្រមូវការអាហារូបត្ែមភ។ ្ត្វ
ទ្ាំពាងេៀងានម្រាមងជើងមួយគូ ម្រកចកកបកជាពីរ ានងជើងបួន ជាម្របងភទ្្ត្វ
ចតុ្ ត្ទ្ាំពាងេៀង្ែិត្កនុង
លាំដ្ឋប់រងនន Ruminantia (ងៅ
កនុងម្របងភទ្ Artiodactyla)។ 
្ត្វចតុ្ ត្ាន ូចជាៈ  
ម្រកបី ពកព និងងគានម្រពមួយ
ចាំ នួ នជា្ត្វ ទ្ាំ ពា ងេៀ ង
ក លងគរកង ើញងៅអា្ុី
អាងគនយ៍។ 

 
្ត្វទ្ាំពាងេៀងអាច

រ ាំលាយអាហារ និងទញ
យកសារធាតុ្ចិញ្ច ឹមពីអាហារ

 

របូទី្៥.១៖ ងគាក ល នចងង ើរងៅវញិងៅមកជុាំ
វញិ ន្ឹង្ីុអាហារ (ងមម ) Gotu Kola និង Salvania។ 
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ក លានរុកាជាតិ្ជាមូលដ្ឋា ន ងដ្ឋយការបាំកបកវាងៅកនុងម្រកព៉ះជាមួយនឹង
ជាំនួយពីមីម្រកូ្ររីាងគក លានម្របងោជន៍មុនងពលរ ាំលាយអាហារ (រូបទី្៥.១)។ 
បនាទ ប់ពីការបាំកបក ាំបូង អាហារក ល នបាំកបកងហើយងៅៃត្ននម្រកព៉ះទី្មួយ
ម្រត្ូវ នកកអរងចញមក និងទ្ាំពាមតងងទ្ៀត្។  ាំងណ្ើ រការននការទ្ាំពាមតងងទ្ៀត្នូវ
ចាំណី្ក ល នកកអរងចញងនា៉ះ (ង ើមបីបាំកបកសារធាតុ្រុកាជាតិ្ និងជាំរុញការ
រ ាំលាយអាហារ) ម្រត្ូវ នងគងៅថាការទ្ាំពាងេៀង។ កាក្ាំណ្ល់ពីការទ្ាំពា
ងេៀង គឺានសារ្ាំខ្នន់្ម្រាប់ងធវើជាជី ងៅកនុងការងធវើផលិត្កមម ាំណាំ ន
ោ ងម្របង្ើរនន ាំណាំចាំណី្្ត្វ្ម្រាប់្ត្វ្ុជីាអាហារ។ ជីលាមក្ត្វគួរ
ម្រត្ូវ នងម្របើងៅងលើក្ិដ្ឋា នង ើមបីកៃរកាជីជាតិ្ ី។ ផលម្របងោជន៍មួយនន
ការចិញ្ច ឹម្ត្វចម្រមរ៉ះ នឹងងធវើឱ្យរកុាជាតិ្ាន្ុខភាព និងទិ្ននផលម្របង្ើរ ក ល
ជាការត្ប្នងងៅវញិ នូវការបាំកបែងងឡើងវញិននសារធាតុ្ចិញ្ច ឹមកនុង ីងៅ 
ក្ិដ្ឋា ន។ 

 
 ជងម្រមើ្ជាងម្រចើនក លាន្ម្រាប់ការផតល់ចាំណី្អាហារ ល់្ត្វ
ទ្ាំពាងេៀងងៅងលើក្ិដ្ឋា នតូ្ចៗ។ មុនងពលងម្រជើ្ងរ ើ្ យុទ្ធសាស្រ្តននការផតល់
ចាំណី្្ម្រាប់សាែ នភាពរប្់េនក ម្រត្ូវម្រ ក ថា េត្ែម្របងោជន៍ានងម្រចើនជាង
គុណ្វបិត្តិ។ រាល់ក្ិដ្ឋា នគឺានលកាណ្ៈកត្មា ង ូចគាន  ងហើយក្ិករម្រត្ូវកត្
កាំណ្ត់្បងចចកងទ្្្មស្រ្បបាំផុត្ និងបងចចកងទ្្ម្របកបងដ្ឋយម្រប្ិទ្ធភាព
ត្នមែ្ ម្រាប់ត្ម្រមូវការរប្ពួ់កងគ។ 
 
សែុភាពប្រនសើររំផុ្ត្នន្ហ្វូងសត្វទំ្ពានអ្ៀង 

 ពនែឺម្រព៉ះអាទិ្ត្យ និងងមម  គឺជាម្របភព ៏លអបាំផុត្ននសារធាតុ្ចិញ្ច ឹម
្ម្រាប់្ត្វងគា ម្រកបី និងងចៀម ប ុកនតអាចមិនផតល់របបអាហារងពញងលញ
្ម្រាប់្ត្វទ្ាំពាងេៀងងផេងងទ្ៀត្ងទ្។ ងទ៉ះជាោ ងណក៏ងដ្ឋយ ្ត្វទ្ាំពា
ងេៀងទាំងេ្់នឹងទ្ទួ្ល នេត្ែម្របងោជន៍ពីវាលងមម ខែ៉ះ ងៅងពលក លម្រត្ូវ
 នម្រគប់ម្រគងឱ្យ នម្រតឹ្មម្រត្ូវ ម្របកហលជាម្រត្ូវ នរួមបញ្ចូ លជាមួយចាំណី្្ត្វ
 នទ្ងទ្ៀត្  ូចជាពពួករុកាជាតិ្ងឡហគូម (ពពួក្កណ្ត ក) ឬ្ូមបីកត្អា្ូឡា។ 
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ភាគងម្រចើនននេត្ែបទ្ងន៉ះនឹងពិភាកាងលើម្របធានបទ្ចាំនួនពីរកនុងចាំងណម
ម្របធានបទ្បីក ល នរាយងៅកនុងតារាងទី្៥.១ (វាលងមម ្ៃួត្ និងវាលងមម
ធមមជាតិ្)។ ងយើងនឹងមិនរួមបញ្ចូ លចាំណី្្ត្វក ល្តុកទុ្កទាំងស្រ្្ ់ឬម្រគាប់
ធញ្ញជាតិ្្ម្រាប់ចាំណី្្ត្វងនា៉ះងទ្ ងលើកកលងកត្ចងអុលបងាហ ញងៅកនុងតារាង
ទី្៥.២ នូវគុណ្្មបត្តិ និងគុណ្វបិត្តិរប្់វាជាមួយនឹងឯកសារងោង ូច
ខ្នងងម្រកាម។ 
 
សត្វពាហ្ន្ៈ (នា-ប្ករី) 

 ធមមជាតិ្ននងគាយកសាច់ និងងគាយកទឹ្កងដ្ឋ៉ះងៅត្ាំបន់អា្ុីអាងគនយ ៍
គឺពូជកាត់្ក លរកីលូត្លា្់ងៅកនុងបរសិាែ នងផេងៗពីហុីា នឡោ នរហូត្ ល់
ត្ាំបន់ម្រត្ូពិចង្ើម។ ពូជបងាក ត់្ខែ៉ះម្រត្ូវ នកណ្នាាំងដ្ឋយេនកមករ្់ងៅៃមីងៅ
េឺរ  ុប ឬម្របជាជនក លផ្អែ ្់ទី្លាំងៅ។ ងៅម្របងទ្្ហវីលីពីន ងគា "ង ើម" ម្រត្វូ
 នកណ្នាាំងដ្ឋយម្របងទ្្ងេ្ា ញ ពួកងគ ននាាំយកពូជជាងម្រចើនងៅត្ាំបន់
ៃមីក លងគ នងធវើអាណនិគមជាង ៤០០ឆ្ន ាំមុន។ បណត ម្របងទ្្ជាងម្រចើនាន
ពូជបងាក ត់្តាមកខេស្រ្ឡាយច្់្ម្រាប់ម្របងទ្្ ងហើយក ល នបនាុាំនឹង
អាកា្ធាតុ្ និងបរបិទ្កនុងត្ាំបន់។ ងយើងនឹងពិនិត្យងមើលជងម្រមើ្្ម្រាប់
ចាំណី្ងគាយកសាច់ជាមុន ងហើយបនាទ ប់មកកណ្នាាំវធីិង ើមបីបងងកើនទិ្ននផលទឹ្ក
ងដ្ឋ៉ះ្ម្រាប់ហវូងងគាយកទឹ្កងដ្ឋ៉ះ។ 
 
ទឹ្ក និ្ងអំ្រិលែនិ្ជ  

 ទឹ្កម្រត្ូវកត្ានជាម្របចាំ ង ើមបីកៃរកា្ុខភាពហវូង្ត្វពាហនៈ។ 
េាំបិល (្ ូ យូមកែរួ NaCl) ក៏ជាសារធាតុ្ចិញ្ច ឹមចាំ ច់្ម្រាប់ងគាម្រកបីផងក រ។ 
ជាមធយមងគាម្រកបីគួរងម្របើម្រ ្់េាំបិលពី ១១ ងៅ ១៥ម្រកាមកនុងមួយនៃៃ ង ើមបី
បាំងពញត្ម្រមូវការអាហារូបត្ែមភ។ ទាំង្ូ យូម និងកែរ អាចម្រត្វូ នងម្របើម្រ ្់
ងដ្ឋយងគាម្រកបីកនុងបរាិណ្ខព្់ងដ្ឋយមិនានផលប ៉ះពាល់េវជិាានងនា៉ះងទ្ 
ប ុកនតកម្រមិត្ននរបបអាហារ NaCl មិនគួរងលើ្ពី ៨ភាគរយននរបបអាហារ
ម្របចាំនៃៃងដ្ឋយទ្មៃន់ងនា៉ះងឡើយ (Ward និង Lardy 2005) ។ ងៅតាមត្ាំបន់
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ក លករ  ខនិជានត្នមែនៃែងពក េាំបិល្មុម្រទ្អាចម្រត្ូវ នផតលជ់ា “ជងម្រមើ្” 
(ឧទហរណ៍្ េាំបិលម្រត្ូវ នទុ្កងចល ងហើយ្ត្វអាចបរងិភាគ នតាមត្ម្រមវូ
ការក លម្រត្ូវការ) ។ ងោងងៅតាមងលាក Troy Smith ្ ូ យូមងៅកនុងេាំបិល គឺ
ជាសារធាតុ្ករ  កត្មួយគត់្ ក ល្ត្វពាហនៈ នងម្របើម្រ ្់ជា “អាហារូបត្ែមភ” 
គាត់្និោយថាពួកងគនឹងទ្ទួ្លយក នងម្រចើនតាមត្ម្រមូវការ ងៅងពលក ល
ផតល់ជងម្រមើ្ងដ្ឋយឥត្គិត្នៃែ ងដ្ឋយមិនចាំ ច់ងម្របើម្រ ្់ងម្រចើនងពក (២០០៨) ។ 
 
 ការងរៀបចាំបែុកងដ្ឋយបងាហ ប់ ីជាស្រ្ទប់ៗ ្ែិត្ងៅកនុង ាំណក់កាល
ពិងសាធន៍ និងជាការសាកលបងងៅងឡើយ។ ្ា្ធាតុ្ននស្រ្ទប់នីមួយៗ
គឺជាលាយ ីឥ ាពណ៌្ម្រកហមងបៀកការពារងដ្ឋយ ីខាច់ពីខ្នងងម្រៅ ម្របាណ្ 
ពី ២ងៅ៣គីឡូម្រកាម រួមនឹង ្ កររងូ ម្របាណ្ ១០០ម្រកាមងៅ៥០០ម្រកាម េាំបិល
ម្របាណ្ ១០០ងៅ២០០ម្រកាម កាំង ររាវ ឬ្ុីម ង់ម្របាណ្ ១គីឡូម្រកាម លាយ
នឹងេាំបិល្មុម្រទ្ម្របាណ្ ៣គីឡូម្រកាម។ ងយើងកាំពុងងធវើការវភិាគងលើកម្រមិត្
រងឹាាំរប្់លាយងន៉ះ (Liu et al. 1995)។ ងទ៉ះជា បែុកជាងម្រចើនម្រត្ូវ នងរៀបចាំ
ងឡើងងដ្ឋយលាយសារធាតុ្េ ុយងរ កត្បែុកក លងយើងកាំពុងងរៀបចាំ និងសាក
លបងងន៉ះមិនានវត្តានសារធាតុ្េ ុយងរងនា៉ះងឡើយ។ ពពួកេតិ្្ុខុមម្រ ណ្
ក លានងៅកនុងៃត្ទី្១ននម្រកព៉ះ្ត្វ មិនអាចងធវើ្ាំងោគពពួកអាមីុណូ្អា្ុតី្
 នលអម្រគប់ម្រគាន់តាមត្ម្រមូវការងនា៉ះងឡើយ ក លវាជាកតាត ងធវើឲ្យានកងវ៉ះអា
ហារូបត្ែមភចាំងពា៉ះ្ត្វក លចិញ្ច ឹមងដ្ឋយចាំណី្េ ុយងរ (Chalupa, 1968)។ 
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 ងខាយ  

មធយម 
 

លអ 
 លអ

ណ្ ់
 របូទី្៥.២៖ មគគងទ្្ម្របងភទ្វាលងមម ននេនកងម្រជើ្ងរ ើ្ វាលងមម ។ ានងៅៈ 
https://www.tropicalgrasslands.asn.au/pastures/pasturepicker.htm 

 

 
វាលនមេ  

 ការេភិវឌ្ឍវាលងមម ម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាព គឺអាចងធវើងៅ នងដ្ឋយ
ម្រត្ូវងធវើ កផនការជាមុនមួយចាំនួន និងងម្របើម្រ ្់ការេងងកត្ជាក់លាក់។ “េនក
ងម្រជើ្ងរ ើ្ វាលងមម ” គឺជាចាំណុ្ចចប់ងផតើម ៏លអមួយ ង ើមបីកាំណ្ត់្ថា ងត្ើងមម
ម្រត្ូពិចណនឹងទ្ទួ្លងជាគជ័យ។ កកនែង “េនកងម្រជើ្ងរ ើ្ វាលងមម ” ក លទក់
ទញ ានមូលដ្ឋា នងលើង្ៀវងៅមគគងទ្្ក៍ងៅកាន់វាលងមម  ៏ម្របង្ើរ្ ម្រាប់
ត្ាំបន់ម្រត្ូពិច និងេនុត្ាំបន់ម្រត្ូពិច ងដ្ឋយងលាក L. R. Humphreys និង I. J. 
Partridge (១៩៩៥) វាេនុញ្ជញ ត្ឱ្យេនកបញ្ចូ លលកាខណ្ឌ រប្់េនក ង ើមបីទ្ទួ្ល
 នេនុសា្ន៍លអបាំផុត្ (រូបទី្៥.២)។ [កាំណ្ត់្្ាគ ល់រប្់េនកនិពនធៈ ្ូម
ងមើលេត្ែបទ្ AN#២៣ និងតាមដ្ឋនេត្ែបទ្មួយងៅកនុង AN#២៥ េាំពី្កាត នុ
ពលននម្របងភទ្ចាំណី្្ត្វទាំងងន៉ះខែ៉ះ នឹងកាែ យងៅជាងមម ចនម្រង។ ងៅងពល
កណ្នាាំម្របងភទ្ងមម ៃមីៗងៅកាន់ត្ាំបន់មួយ ្ូមងមតាត ងម្របើម្រ ្់្ញ្ជញ ម្របរង
ម្របយ័ត្ន ងហើយសាកលបងវាងដ្ឋយខែួនឯងជាមុនង ើមបីម្រ ក ថា “ ាំងណ៉ះ
ស្រសាយ” មិនកាែ យជាបញ្ជហ ងផេងមួយងទ្ៀត្ងទ្!]។ 

https://www.tropicalgrasslands.asn.au/pastures/pasturepicker.htm
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ការកាត់្ និ្ងប្រ្ូលនមេ  និ្ងរកុខជាតិ្នឡហ្គូ្ (ពពួកសខណត ក) 

 ផទ៉ះអាឡូហាដ្ឋាំ ុ៉ះ ាំណាំចាំណី្្ត្វក លានជីវចម្រមរ៉ះោ ងទូ្លាំ
ទូ្លាយ ក លងយើងនាាំយកងៅឱ្យពកព និងងគារប្់ងយើង  ូចជា “ការកាត់្ 
និងម្របមូល”។ មនុ្េម្របង្ើរជាងប្ុ្ ត្វ កនុងករណី្ម្របមូលផលងដ្ឋយម្របរង
ម្របយ័ត្ននូវម្របងភទ្ងមម ខព្់ ង ើមង ើ និងគុងាព ត្នម្រព ងៅងពលក លវាខព្់
ងពញងលញលអ។ ងោងងៅតាម Martin (១៩៩៣) “ម្របកហល ៧៥% ននចាំណី្
្ត្វក ល នងម្របើម្រ ្់ងៅត្ាំបន់ម្រត្ូពិចគឺងមម ”។ ងមម អាចម្រត្ូវ នម្របមូល 
និងផតល់ជាចាំណី្ ល់ប្ុ្ត្វ ម្រប្ិនងបើវធីិសាស្រ្តានម្រប្ិទ្ធភាពម្រត្ូវ ន
ងគងម្របើ។ 
 
 ងយើងដ្ឋាំងមម វទីី្វុ ឺ(Chrysopogon zizanioides) ្ ម្រាប់ការម្រគប់ម្រគងទី្
ជម្រាលម្របកបងដ្ឋយង្ែរភាព ងៅកនុងម្របព័នធម្របមូលទឹ្ករប្់ងយើង។ ងលើ្ពី
ងន៉ះ វាជួយកាត់្បនែយការហូរងម្រច៉ះ ងមម វទីី្វុក៏ឺជាម្របងភទ្ងមម មា ងក លាន
រ្ជាតិ្ឆ្ៃ ញ់្ម្រាប់្ត្វ្ ុីជក់ាត់្ (Vetiver) (រូបទី្៥.៣)។ ងយើងអាច
ម្របមូលផលវទីី្វុងឺៅខចីញឹកញាប់កនុងេាំឡងុរ ូវវ្ា និងរកាត្នមែអាហារូបត្ែមភ
្ម្រាប់ជាចាំណី្្ត្វ (តារាង៥.៣)។ 
 
តារាងទី្៥.៣៖ គុណ្ភាពអាហារូបត្ែមភននងមម វទីី្វុងឺៅវគគននវ តលូត្លា្់ងផេងៗគាន  

 ងមម វទីី្វុខឺចី ងមម វទីី្វុងឺពញវយ័ ងមម វទីី្វុចឺ្់ 
ថាមពល (kcal/ kg) ៥២២ ៧០៦ ៩៦៩ 
ការរ ាំលាយ (%) ៥១ ៥០ - 
ម្របងូត្េីុន (%) ១៣,១ ៧,៩៣ ៦,៦៦ 
ធាត់្ (%) ៣,០៥ ១,៣០ ១,៤០ 
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 ងយើងក៏ នងម្របើម្រ ្់ងមម  Pennisetum purpureum (Napier) កាត់្វា
ស្រ្្់្ម្រាប់ជាចាំណី្ងគា ម្រកបី និងងចៀម។ ្ត្វងគានឹង្ុីងមម ងន៉ះោ ង
ងាយស្រ្ួល ងៅងពលក លងយើងយកងៅឱ្យពួកវា្ុី ងៅកកនែងក លវាលងមម
មិនានងមម  ុ៉ះលអ ង ើមបីបាំងពញបកនែមេវីក លខវ៉ះខ្នត្។ ងមម  Napier គឺ 
េសាច រយណ្ ់ ពីងម្រពា៉ះវាអាចម្រត្ូវ ន ុ៉ះដ្ឋលកផនក្ររីាងគលូត្លា្់ ន
ោ ងលអ (ឧទហរណ៍្ ពួកវា
បនតពូជងដ្ឋយឥត្ងភទ្ តាម 
រយៈការកាត់្ង ើមដ្ឋាំ)។ ងយើង
កាំ ពុងបណ្តុ ៉ះបណត ល្ហ
ករណ៍្ចាំនួនបីងៅកនុងត្ាំបន់
រប្់ងយើង ង ើមបីងម្របើពូជមួយ
ននបងចចកងទ្្កាត់្ដ្ឋាំ (ផាាំ 
បាំងៅ) ង ើមបងីមើលថា ងត្ើាន
ម្រប្ិទ្ធភាពបាំ ផុត្្ម្រាប់
គងម្រាងចិញ្ច ឹមម្រកបីយកទឹ្ក
ងដ្ឋ៉ះរប្់ពួកងគ ងដ្ឋយាន
ការម្របរងម្របយ័ត្ន! េនកអាចកាត់្ងមម  Napier ងដ្ឋយផ្អទ ល់ ឬម្រប្ិនងបើងៅ 
រ ូវម្រ ាំង ម្រត្ូវ នកាត់្ងហើយចប់ងផតើមបណ្តុ ៉ះ និងបនាទ ប់មកដ្ឋាំវាងៅរ ូវ 
វ្ា។ ងយើងងធវើការកាត់្កាំពកពីរ ឬបីថាន ាំងជាមួយេតិ្្ុខុមម្រ ណ្ក លាន
ម្រប្ិទ្ធភាព (EM1) ងហើយបនាទ ប់មកម្រជលក់វាចូលងៅកនុង្ូលុយ្យុង 
Vesicular-Arbuscular Mycorrhiza (VAM) ក លអាចរក នពីសាកលវទិ្ាលយ័
ហវីលីពីន Los Banyos។ 
 
 ផទ៉ះអាឡូហា (Aloha House) ក៏ នងម្របើម្រ ្ម់្របព័នធបងចចកវទិ្ា ី 
ក្ិកមមងៅត្ាំបន់ទី្ជម្រាល (SALT) ចប់តាាំងពីឆ្ន ាំ ២០០១ មក។ ម្របព័នធងន៉ះ
រួមបញ្ចូ លទាំងង្ែរភាព ីរាងជារងវង់ងកាងជាមួយង ើមងឡហគូម (ពពួកផតល់
ធាតុ្អា្ូត្) និងគុងាព ត្រុកាជាតិ្ានអាយុយរូឆ្ន ាំក៏ ូចជា ាំណាំតាមចងនាែ ៉ះជួរ
ម្របចាំឆ្ន ាំផងក រ។ ង ើមង ើងឡហគូម (ពពួកផតលធ់ាតុ្អា្ូត្) និងគុងាព ត្រុកា

 

របូទី្៥.៣៖ ពកពរកីរាយ្ីុ ែ្ឹកងមម វទីី្វុខឺចីងៅងលើ
បងគងខ័ណ្ឌ ចាំណី្មួយ  
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ជាតិ្អាចផតល់ជងម្រមើ្ចាំណី្្ត្វ ៏លអ្ម្រាប់្ត្វទ្ាំពាងេៀង។ រុកាជាតិ្ងឡហគូម 
(ពពួកផតល់ធាតុ្អា្ូត្) រួមចាំកណ្កផតល់ម្របូងត្េីុន្ម្រាប់ការ្ម្រមួលការ
រ ាំលាយអាហារ និងផទុកវតីាមីនក៏ ូចជាកាតាលីករក លជាំ រុញការរ ាំលាយ
អាហារផងក រ (Watson 1985)។ ប ុនាម នឆ្ន ាំមកងន៉ះ ងយើងអាចរកាទុ្កម្រគាប់
ពូជពីរុកាជាតិ្ងឡហគូម ក លានអាយុយូរឆ្ន ាំ។ ងយើង នបងងកើត្ចម្រមឹងរុកាជាតិ្ 
និងដ្ឋាំរុកាជាតិ្ជារងវង់ងកាងននរុកាជាតិ្កនុងម្របងភទ្ Desmodium rensonii 
(ង ម្ ៉ះកនុងស្រ្រក: Ticktrefoil), Flemingia congesta (Malabalatong), 
Indigofera, Gliricidia sepium (Kakawate ឬ Madre de Cacao), Leucaena 
leucocephala (Ipil-Ipil) និង Mangium acacia ។ រុកាជាតិ្ននម្របងភទ្ទាំងងន៉ះ គឺ
្មស្រ្បទាំងេ្់្ម្រាប់វធីិសាស្រ ត្ម្របព័នធបងចចកវទិ្ា ីក្ិកមមងៅត្ាំបន់ទី្
ជម្រាល (SALT) និងជាម្របភព ៏ានត្នមែ្ម្រាប់ចាំណី្ពកព (Elvitch and 
Wilkinson 2008)។ 

 
របូទី្៥.៤៖ វ តជីវតិ្រប្់ ងកូ វ បប បឺ ូល អាចានងៅៈ 
https://www.pinterest.com/pin/452541462542767238/ 

ពកពក ល្ីុ
ងមម បាំកបក L3 

 ងកូវងពញវយ័វាយលុក ឬរាត្ត្ាត្
ៃត្ទី្បួនននម្រកព៉ះ្ត្វទ្ាំពារងេៀង 

ពង ងកូវលូត្លា្់ងៅកនុង
លាមក្ត្វ ងៅជាកូន ងកូវ 

L3 កនុងរយៈងពលបីនៃៃ 

ម្រប្ិទ្ធិភាពកូន ងកូវ L3 ចកងចញ
ពីលាមក្ត្វ និងផ្អែ ្់ទី្ងៅងលើ
្ែឹកងមម ម្របកវងពី ២ងៅ៣េីុងងៅ

កនុងទឹ្ក ឬទឹ្ក្ងនេើម 

ពង ងកវូ ែង
កាត់្លាមក

្ត្វ 

វដដជីវិត្នន្ដងកូវ Haemonchus contortus ដងកូវបាររ ៊ឺរ ូល 

https://www.pinterest.com/pin/452541462542767238/
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ការរង្កក រនន្រញ្ហា បា រា សុតី្ជា្ួយនឹ្ងការកាត់្ និ្ងប្រ្ូល 

 ងៅតាមត្ាំបន់គងាវ ល្ត្វចតុ្ ត្ ងគាម្រកបីមិនម្រប មនឹងការគម្រាម
កាំកហងននការ ែង  រា ្ុីត្ពីបរសិាែ នងនា៉ះងទ្ ពីងម្រពា៉ះពួកវាានភាពសុាាំនឹង
កតាត ចនម្រងខែ៉ះៗននត្ាំបន់ម្រត្ូពិចក លញាាំញីងលើ្ត្វពកព។ ងទ៉ះជាោ ងណក៏
ងដ្ឋយ ពកពងាយនឹងទ្ទួ្ល ែងជាំងឺក លបងកងដ្ឋយ  រា ្ុីត្ងផេងៗ ងហើយ
ម្របង្ើរបាំផុត្ងនា៉ះ វាម្រត្ូវ នងគម្រពកលងឱ្យ្ុីងមម ងៅងលើវាលងមម ្ៃួត្បនាទ ប់
ពីទឹ្ក្ងនេើម នហួត្ ឬ្ៃតួ្ងម្រកាយពីងភែៀងរួច ពីងម្រពា៉ះការងម្រជៀត្ចូលនន
 ងកូវបនាែ ម្រត្ូវ នជួយ្ម្រមលួងដ្ឋយងមម ង្ើម (រូបទី្៥.៤)។ ការកាត់្ និង
ម្របមូលនូវរុកាជាតិ្ងឡហគូម ក លកត្ងកត្ាន្ម្រាប់្ត្វពកពរប្់ងយើង 
ជានិចច ងហើយអាចម្រតូ្វ នផតល់ជាចាំណី្ងដ្ឋយគាម នហានិភ័យននពពួក  រា 
្ុីត្ក ល ែង ល់ពកពមតងងទ្ៀត្ងទ្ ងម្រពា៉ះ ងកូវងពា៉ះងវៀនរ្់ងៅកត្កនុងងមម
ង្ើមប ុងណណ ៉ះ។ វាានសារៈម្របងោជន៍ណ្់កនុងការម្រគប់ម្រគងការកាត់្ 
និងម្របមូល ង ើមបីការពារម្របឆ្ាំងនឹងពពួក  រា ្ុតី្ងន៉ះងៅត្ាំបន់ម្រត្ូពិចជាងម្រចើន។ 
 
ការនប្រើប្បាសន់មេ ខដលបាន្នប្ាងទ្ុក ការប្គ្រ់ប្គ្ងកសដិ្ឋា ន្ ការេជួរ
ដីតា្ខររឃឡីាញនៅប្សទរ់ដីនប្កា្ ន្ិងររងអ្គ្គីសន្ីការពារ
ខដលអាចចលត័្បាន្ 
 

P.A. Yeomen  នបងងកើត្គាំនិត្មួយ ក លងគងៅថាការងធវើកផនការ
 ីឡាញ (Keyline) ងដ្ឋយកផអកងលើ្ណា ន ីធមមជាតិ្នននផទ ី វាងម្របើទ្ម្រមង់ 
និង្ណា ននផទ ីង ើមបីកាំណ្ត់្គាំនូ្ម្រពាង (បែង់) និងទី្តាាំងននទ្ាំនប់ ត្ាំបន់ធា
រាសាស្រ្ត ផែូវ របង អាគារ និងជួរង ើមង ើ (Ecologia 2012)។ ការភាួររា្់តាម
កបប ីឡាញ (Keyline) ម្របកបងដ្ឋយភាពនចនម្របឌិ្ត្រប្់គាត់្ ាន្មត្ែភាព
ងធវើការ ងលើ ីស្រ្ទប់ងម្រកាមងដ្ឋយមិនម្រត្ឡប់ទ្ម្រមង់ ី (ពុាំនុ៉ះកាត់្ទ្ទឹ្ងរប្់ ី) 
(រូបទី្៥.៥)។ កនុងរយៈងពលពីងម្រចើនកខងៅមួយឆ្ន ាំ វាលងមម អាចម្រត្ូវ នងធវើឱ្យ
ម្របង្ើរងឡើងងដ្ឋយការរា្ ី់ជាមួយនឹងការភាួររា្់ងម្រៅៗ ជាបនតបនាទ ប់ចប់
ពី ១០្.មងៅ ២០្.ម ងៅ ៣០្.ម។ ជាមួយនឹងបញ្ជហ ខយល ់និងឫ្ ម្រត្ូវ
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 នដ្ឋក់បញ្ចូ លកនុង ី ងៅតាមគនែងនងគ័លងម្រៅ ្កមមភាពេតិ្្ុខុមម្រ ណ្ 
 ៏ធាំអាចម្រត្ូវ នកៃរកាតាមរយៈ
ការងម្របើម្រ ្់វាលងមម ក ល ន
ងម្រគាងទុ្ក។ ងលាក Abe Collins 
 នចងម្រកងជាឯកសារនន ាំងណ្ើ រ
រប្់គាត់្ និងង ៉ះពុមភការរក
ង ើញរប្់គាត់្តាមរយៈមងធា 
 យងផេងៗ។ ការកកលមអ ី
ឡាញរប្់គាត់្ម្រត្ូវ នពិភាកា
កនុងន័យសាមញ្ញងៅកនុងេត្ែបទ្
ក លគាត់្ ន្រង្រជាមួយ 
Darren Doherty (ឆ្ន ាំ ២០០៩)។ 
  
 ងលាក Collins  ន
ង ើញក្ិករបកនែមសារធាតុ្
្រ ីរាងគ ងៅកនុ ង  ីវាលងមម
េ្់ រយៈ ងពលជាងម្រចើនឆ្ន ាំ  
ជាប់ៗគាន  ង ើមបីបងងកើនសារ
ធាតុ្្ររីាងគរហតូ្ ល ់ ៧,៣
ភាគរយ។ គាត់្ងម្របើ ម្រ ្់
លាយបញ្ចូ លគាន ននម្រគាប់ពូជ
 ាំណាំ  ក លជាទូ្ងៅរវាង ៧
ងៅ ២០ពូជកនុងលាយកត្
មួយ - ង ើមបី្ ងម្រមច ននូវ
្ុខភាពពហុ ី ្ម្រាប់
ផលិត្កមម និងងគាលងៅផល
ចាំងណ្ញងម្រចើន ជាធមមតាងៅកនុងម្របព័នធងធវើក្ិដ្ឋា នក លគាម នការភាួ ររា្់ 
(Collins 2013)។ 

 

រូប ទី្៥ .៦៖  ម្រតី្ ងកាណ្រាងងកាងបិត្ជិត្  
“ទ្ម្រមង់េកេរ A”។ ទិ្ ាភាពទូ្ងៅននការេនុវត្ត
រងបៀបៃមីងន៉ះ្ម្រាប់ការ្ិកាជាងម្រចើនងៅ
្ាំណុ្ាំ  Slideshare ងន៉ះ 
 

ការណកេម្មូវការវាស់សទង់ ១/២"/ 
ទីធ្លា  (១តៅ២ស.ម/ណម ម្េ) 

ពីងម្រកាម ល់កាំពូល រហូត្ ល់ម្រជលង! 
កុាំម្រត្ឡប់ឧបករណ៍្ៃត្ ប ុកនតទញងជើង

ឧបករណ៍្ៃត្វញិ។ 

ម្រត្ីងកាណ្រាងងកាងបិត្ជិត្ 
“ទ្ម្រមង់េកេរ A” 

 

រូបទី្៥.៥៖ ការភាួ រ ីតាមកបប ីឡាញ ម្្រាប់
ការងារងៅស្រ្ទប់ ីងម្រកាមងដ្ឋយគាម នម្រត្ឡប់
ទ្ម្រមង់ ី (ពុាំនុ៉ះកាត់្ទ្ទឹ្ងរប្់ ី) 
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 ងទ៉ះបីជាម្រតាក់ទ័្រ និងការភាួរ ីស្រ្ទប់ងម្រកាមតាមកបប ីឡាញម្រត្ូវ
 នងម្របើម្រ ្់ងៅកនុងម្របងទ្្េភិវឌ្ឍន៍ក៏ងដ្ឋយ ងយើង នបងងកើត្រងបៀបៃមីនូវ
វធីិសាស្រ្ត ីឡាញក ល នកកកម្រប្ម្រាប់ក្ដិ្ឋា នតូ្ចៗ ក លមិនម្រត្ូវការ
ងម្រគឿងា ្ុីនទ្ាំងនើបងទ្។ ជាមួយនឹងការងម្របើម្រ ្់ការបងងកើត្ជាទ្ម្រមង់េកេរ
ងេ “ទ្ម្រមង់េកេរ A” ងយើងអាចដ្ឋាំចុ៉ះពីជម្រាលភនាំរហូត្ ល់តាមម្រជលងជួរភនាំ 
ងដ្ឋយទញ្ាំងណ្ើ ម ល់ម្រជលងជួរភនាំ ក លងធវើឱ្យងៅតាមម្រជលងជួរភនាំាន
្ាំងណ្ើ មខ្នែ ាំង  ូងចន៉ះវាបងងកើនភាពានទឹ្កងពញមួយឆ្ន ាំ (រូបទី្៥.៦)។ តាមរយៈ
ការដ្ឋាំតាមកខេបនាទ ត់្ក ល នកាំណ្ត់្ងដ្ឋយទ្ម្រមង់េកេរងេ “ទ្ម្រមង់េកេរ A” 
ងយើងអាចទញយក្ាំងណ្ើ ម នងម្រចើនតាមរយៈម្របព័នធប្្ និងបងងកើត្ចាំណី្
្ត្វ នលអងៅរ ូវម្រ ាំង។ 
 
ររងអ្គ្គីសនី្ការពារ ែុសពីចំណងសត្វចតុ្បាត្ 

 ការរួមបញ្ចូ លគាន រវាងការេភិវឌ្ឍវាលងមម ជាមួយនឹងការ្ុីងមម ក ល
ានលកាណ្ៈជាម្របពល ងយើងអាចបងងកើន ង់្ុីងត្្តុក និងផ្អែ ្់ទី្ប្ុ្ត្វ 
រប្់ងយើងឱ្យ នញឹកញាប់ ក លជាញឹកញាប់ពី ២ងៅ៣ ងកនុងមួយនៃៃ។ 
ងដ្ឋយានជាំនួយពីរបងេគគិ្នីក លអាចចល័ត្ ន ្ត្វងគា្ុងីមម រប្់
ងយើងអាចងធវើ្កមមភាព ូចហវូង្ត្វនម្រព តាមម្របវត្ដិសាស្រ្ដ្ត្វងគានម្រព ឬហវូង
ងគានម្រពអាចនឹង្ុីងមម ជាម្រករមក លានការហ ុ៊ុំព័ត្ធោ ងតឹ្ងរងឹ (ង ើមបីការពារ
ហវូង្ត្វងអាយរចួផុត្ពីពពួក្ត្វមាំសា្ី) ងដ្ឋយជាន់្ងកត់្ងលើ ី និងបកនែម
លាមក ល់ ី។ បនាទ ប់មកពួកងគនឹងផ្អែ ្ង់ៅកកនែងក លានបរោិកា្លអ
ងៅងពលក លចាំ ច់។ ងលាក Alan Savory  នយកគាំរូតាមការម្រគប់ម្រគង
ហវូង្ត្វរប្គ់ាត់្ ងលើការយល ឹ់ងងន៉ះ ូចក ល នកត់្ម្រតាងៅកនុង្ាំងណ្រ
រប្់គាត់្ និងការពិភាកា TED។ 
 

 ងៅងពលងម្របើ ងពញងលញនូវរបងេគគិ្នីក លអាចចល័ត្ ន 
េនុញ្ជញ ត្ឱ្យក្កិរផ្អែ ្់ហវងូ្ត្វរប្ពួ់កងគងៅកនុងម្រករម ងដ្ឋយគាម នងមម ្ុី
ម្រគប់ម្រគាន់  ូងចន៉ះរុកាជាតិ្ងមម ទាំងេ្់ម្រត្ូវ ន្ុ ី ងហើយលាមក្ត្វម្រត្ូវ ន
បងញ្ចញមកងម្រៅ។ ងៅងពលទុ្កងចលនូវអាហារផ្អទ ល់ខែួន និងជងម្រមើ្ងដ្ឋយ

សេវ 
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ង្រ ី ្ត្វទ្ាំពាងេៀងនឹង្ុីតាមចាំណ្ង់ចាំណូ្លចិត្តងម្រចើនបាំផុត្នូវអាហារស្រ្្់ៗ  
និងបងញ្ចញលាមក្ត្វមកងៅកនុងត្ាំបន់មួយចាំនួន។ េាំបូរអាហារក លម្រត្ូវ
ាត់្្ត្វតិ្ចតួ្ចបាំផុត្ (ជាទូ្ងៅគឺងមម ចនម្រង) បនាទ ប់មក្មបូរកបប ងហើយ
ផ្អែ ្់បតូរ្ា្ភាពវាលងមម តាមងពលងវលា ងៅជាម្របងភទ្អាហារក លម្រត្វូ
ាត់្្ត្វតិ្ចតួ្ច។ ងដ្ឋយងម្របើម្រ ្់ការងធវើកផនការបងងកើត្វាលងមម ងឡើងវញិ 
ងលាក Abe Collins  នង ើញ្ត្វចតុ្ ត្ងៅឆ្ន ាំ ាំបូងកាែ យជាានម្រប្ិទ្ធ
ភាពខព្់កនុងការម្រគប់ម្រគងជីវា ្វាលងមម ងៅងលើ ី ខណ្ៈងពលក លការ
ងកើនងឡើងនូវបញ្ជហ ឫ្ និងជីវសាស្រ្តងៅកផនកខ្នងងម្រកាមនន ីងម្រកាម (២០០៦) ។ 
  
 Joel Salatin គឺជាេនកត្្ ូមតិ្ក លទ្ទួ្ល នងជាគជ័យាន ក់ងទ្ៀត្នន
ការម្រគប់ម្រគងវាលងមម  គាត់្ នងៅវធីិសាស្រ្តរប្ គ់ាត់្ថា “សាច់ងគាសាឡា ”។ 
គាត់្រកា្ត្វងគារប្់គាត់្ងៅងលើពហុវបបកមមក លានអាយុងម្រចើនឆ្ន ាំងដ្ឋយ
ម្របរងម្របយ័ត្ន មិនឱ្យ្ត្វងគាម្រកបី្ុងីមម ខចីទលក់ត្េ្់រលីងងទ្។ ម្របងភទ្វាល

ងមម នីមួយៗានេម្រតាកាំងណ្ើ ន
ងកាង ូចេកេរ “S”។ ម្រប្ិន 
ងបើ្ត្វ ច តុ្ ត្ ម្រត្ូ វ ន
េនុញ្ជញ ត្ឱ្យ្ុីងមម ងៅត្ាំបន់
ងនា៉ះឆ្ប់ងពក ងនា៉ះរុកាជាតិ្
នឹងមិនានងពលងវលាម្រគប់
ម្រគាន់ង ើ មបី  ុ៉ះ លូត្លា្់
ងឡើងវញិ នងឡើយ។ ម្រប្ិន 
ងបើ្ត្វចតុ្ ត្ម្រត្ូវ នទុ្ក
ងចលយូរងពក ងមម នឹង្ន
 ល់ ាំណក់កាល “ច្់” 

កនុងកាំឡុងងពលក លវាម្រត្ឡប់ងៅជាមិនលូត្លា្់ និងមិនផតល់នូវសារធាតុ្
ចិញ្ច ឹមេវីងឡើយ (រូបទី្៥.៧)។ វាលងមម គួរកត្ម្រត្ូវ នងធវើងឡើងងៅ ាំណក់កាល
ងមម ងពញវយ័ ងៅងពលក លានសារធាតុ្ចិញ្ច ឹមលអបាំផុត្្ម្រាប់្ត្វ។ 
្ម្រាប់ព័ត៌្ានបកនែម្ូមងមើលវងី េូងន៉ះពី Joel Salatin។  

 

របូទី្៥.៧៖ ផលប ៉ះពាល់ននងពលងវលាងលើជីវ
ា ្ និងគុណ្ភាពវាលងមម  
 

ជីវម ស 

គ ណភាព 

ងម្រកាយ្ុីងមម  វយ័ជាំទ្ង់ 
(ការត្ប្នងវញិ) 

ងពញវយ័ 
(ងពញងលញលអ) 

វយ័ចាំណ្់ 
(ត្នមែទប) 

គុ្ណភាពវាលនមេ រាងនកាងអ្កេរ “S” 
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 របងេគគី្នីក លអាចចល័ត្ ន ានត្ាំនលនៃែណ្់្ម្រាប់
ក្ិករនានា។ ផទុយមកវញិ ក្ិករខ្នន ត្តូ្ចអាចចងកខេងគារប្់ពួកងគតាម
ម្របព័នធ្នឹង/ បងងាគ លក លអាចចល័ត្ ន។ ងយើងអាចផ្អែ ្់ងមម ច្់ងចញ
ននម្របងភទ្ Imperata cylindrica ក លម្រត្ូវ នងគសាគ ល់ជាទូ្ងៅថាជាងមម  
្បូវ ងមម គុយនណ្ ឬងមម ងបែឌី្ (ងមម ក លាន្ែឹក និងធាងងម្រចើន) ងដ្ឋយ
្តុក និងងធវើបាំលា្់ទី្ហវូង្ត្វងៅតាមការ្ងងកត្ននត្ម្រមូវការននវាលងមម  
និងងគា។ ងយើងចប់ងផតើម្ាអ ត្ភាែ មៗនូវងមម / ្បូវក លងទ្ើបចប់ ុ៉ះពនែក
ៃមី  ៗ បនាទ ប់ពីរ ូវងមម / ្បូវងាប់តាមធមមជាតិ្ ជាកកនែងក ល្បូវ ុ៉ះលូត្លា្់។ 
មិនម្រត្ូវផតល់្បូវច្់្ៃួត្ក លងៅងាប់ងៅជាប់នឹង ីជាចាំណី្ ល់្ ត្វចតុ្ ត្
រប្់េនកងទ្ ពីងម្រពា៉ះវាជាចាំណី្មិនលអក លានគុណ្ភាពទប ងដ្ឋយសារ
ភាពទុ្ាំ និងភាពរងឹ ូចង ើរប្់វា (្ូមងមើលរូបទី្៥.៧)។ ចាំងពា៉ះ្ត្វងគាម្រកបី 
ងយើងបាំងពញបកនែមនូវងមម / ្បូវតាម្តង់ដ្ឋរជាមួយនឹងការកាត់្ស្រ្្់ៗ និង
េមបូរង ម្ ៉ះ Pennisetum purpureum (ងមម  Napier)។ ្ត្វងគានឹង្ុីងមម  
Napier ោ ងងាយ ងៅងពលវាម្រត្ូវ នយកងចញងៅវាលងមម បនាទ ប់បនេាំ 
ង ើមបីបាំងពញត្ម្រមូវការអាហារូបត្ែមភរប្វ់ា។ ងមម  Napier ណក លមិនម្រត្ូវ
 ន្ត្វ្ុី ម្រត្ូវជាន់ពម្រងាប និងទុ្កងធវើជាគម្រមប ី។ កនុងរយៈងពលកត្ពីររ ូវ
ងៅត្ាំបន់ម្រត្ូពិច ងយើង នង ើញងមម ធមមជាតិ្ ុ៉ះោ ងម្រកា្់ និងម្របងភទ្ងមម  
Brachiaria humidicola  នម្រគប ណ្ត ប់ងលើវាលងមម ក លទុ្កងចលទាំងងន៉ះ
ងហើយមិនរាប់បញ្ចូ ល្បូវងទ្! 
 

ពូជនាយកទឹ្កនដ្ឋុះ 

 ងៅផទ៉ះអាឡហូា ងយើងរតឹ្យកទឹ្កងដ្ឋ៉ះងគា អាចជាង ើមកាំងណ្ើ ត្ននពូជ 
Jersey ក៏ ូចជា Holstein និង Brahman ក លជាពូជងគាមួយនន Zebu (Bos 
indicus)។ ងយើង្ូមផតល់េនុសា្ន៍ងដ្ឋយចប់ងផតើមជាមួយនឹងពូជងគាក ល
អាចរក នងៅកនុងស្រ្រក មុនងពលេនកចប់ងផតើមវនិិងោគលុយជាមួយនឹងពូជ
ងគាពីខ្នងងម្រៅ ឬពូជងគាក លពិ ករកកនុងស្រ្រក។ ម្របងទ្្នៃាន
មជឈមណ្ឌ លងគាយកទឹ្កងដ្ឋ៉ះថាន ក់ជាតិ្ ៏ធាំមួយ កនុងភាពជាន គូជាមួយរដ្ឋា ភិ ល
ហូឡង់ងៅសារា បូរ ី វាជាធនធាន ៏េសាច រយមួយ្ម្រាប់ក្ិករខ្នន ត្តូ្ច និងធាំ
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 ូចគាន ។ ងៅងពលក លក្ិករទ្ទួ្ល នបទ្ពិងសាធន៍កនុងការម្រគប់ម្រគងហវូង
ងគាយកទឹ្កងដ្ឋ៉ះ កផនការបងាក ត់្ពូជរប្់មជឈមណ្ឌ ល  នផ្អែ ្់បតូរ ែងកាត់្
ពី ៧៥ភាគរយ Holstein-Friesian ងៅ ៨៧,៥ភាគរយ ននពូជកាត់្ Holstein-
Friesian។ ពូជកម្រមទាំងងន៉ះឥឡវូអាចរក ន្ម្រាប់ក្ិករកនុងស្រ្រក ពីងម្រពា៉ះវា
 នកាែ យជាងរឿងធមមតា។ ម្របជាក្ិករនៃក៏កាំពុងកត្យកទឹ្កងដ្ឋ៉ះពីពូជងគា 
Zebu ងហើយពូជងគា Thai-Friesian ក៏ម្រត្ូវ នបងងកើត្ និងសាកលបងផងក រ 
(Chungsiriwat and Panapol 2009) (របូទី្៥.៨)។ ងៅម្របងទ្្បង់កាែ ក ្ 
ហវូងងគាយកទឹ្កងដ្ឋ៉ះកបបលកាណ្ៈពាណិ្ជាកមម ទ្ទួ្ល នងជាគជ័យបាំផុត្
ជាមួយពូជ Holstein ងបើងម្របៀបងធៀបងៅនឹងពូជកាត់្ Jersey ក លភាព
ងជាគជ័យម្រត្ូវ នវា្់ងដ្ឋយទិ្ននផលទឹ្កងដ្ឋ៉ះងគា និង្ុខភាព/ ភាពបនាុាំ
រប្់្ត្វ (Azam et al.  2012)។ 
 
នមេ សៃតួ្ជាចំណីសត្វ 

 ងៅងខត្តង ៀងនម ម្របងទ្្នៃ ងយើងអាចទ្្េនៈកិចច្ហករណ៍្ងគា
យកទឹ្កងដ្ឋ៉ះក លបណ្តុ ៉ះបណត ល និងផគត់្ផគង់ក្ិករនូវងមម ្ៃួត្ង ម្ ៉ះ 
Napier ក៏ ូចជាធាតុ្ចូលងផេងងទ្ៀត្។ ងៅម្របងទ្្ស្រ្ីលងាក  ក្ិករខ្នន ត្តូ្ច
ក លងម្របើម្រ ្់ម្របព័នធម្រគប់ម្រគងពាក់កណត ល ម្រពកលងងគាតាមទី្វាល ពឹងកផអក
ងលើការចិញ្ច ឹមងដ្ឋយការចងកខេ និងដ្ឋក់កនុងងម្រកាល ជាម្របភពចមបងននការ
ចិញ្ច ឹម្ត្វ។ ផទុយមកវញិ ក្ិករងៅកនុងម្របព័នធម្រគប់ម្រគងម្រពកលងតាមទី្វាល
ពឹងកផអកងលើវាលងមម  និងការចងកខេ ជាម្របភពចមបងននការផតល់ចាំណី្ ល ់
្ត្វ។ ជាធមមតា្ត្វចតុ្ ត្ម្រត្ូវ នចង និងេនុញ្ជញ ត្ឱ្យ្ុីងមម ងៅវាលកស្រ្ 
(ភែឺ និងការម្របមូលផលជញ្រញ្ជា ាំង និងង ើមស្រ្ូវ) (រូបទី្៥.៩) ងៅទី្សាធារណ្ៈ 
និងងៅងម្រកាមង ើមងៅ្ ូ និងង ើម ូងងៅតាមអាគារ។ ផលិត្កមមទឹ្កងដ្ឋ៉ះងគា
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ជាមធយម្ែិត្ងៅងម្រកាមម្របព័នធម្រគប់ម្រគងម្រពកលងតាមទី្វាល (តាមទី្វាល និងឬ
ចងកខេ) គឺ ៣.៩លីម្រត្/ ១០០កាល (កម្រមិត្្ត្វចតុ្ ត្)/ ១នៃៃ កនុងខណ្ៈ
ក លផលិត្កមមទឹ្កងដ្ឋ៉ះងគា្ែិត្ងម្រកាមម្របព័នធម្រគប់ម្រគងពាក់កណត លម្រពកលង
តាមទី្វាល (ចងកខេ និងឬ ដ្ឋក់
កនុងងម្រកាល) គឺ ៥,៤ លីម្រត្/ ១០០
កាល/១នៃៃ ក លបងាហ ញថាការ
ម្រគប់ម្រគងបកនែមអាចានត្នមែ
កនុងការជាំរុញផលិត្កមម្ម្រាប់
ក្ិដ្ឋា នខ្នន ត្តូ្ច (Saraiva et al. 
2014)។ លទ្ធផលស្រ្ង ៀងគាន
ងន៉ះម្រតូ្វ នរាយការណ៍្ងដ្ឋយ 
Zemmelink et al. (1999) និង 
Premaratne et al. (ឆ្ន ាំ 2013) 
ងៅត្ាំប ន់ ង ើ្ មពាក់កណត ល
ម្របងទ្្ននម្របងទ្្ស្រ្ីលងាក ។ 

ទិ្ននផលទបជាមធយមននទឹ្កងដ្ឋ៉ះ
ងគាងៅកនុងម្របព័នធម្រគប់ម្រគងម្រពកលង
តាមទី្វាល អាចបណត លមកពី
ការផតល់ចាំណី្ និងការម្រគប់ម្រគង
ងខាយ។ 
 

 
 
 

 

របូទី្៥.៨៖ ម្របពនធខុ្ាំម្រតួ្ត្ពិនិត្យហវូងងគាយក
ទឹ្កងដ្ឋ៉ះមួយកកនែងងៅម្របងទ្្នៃ ក លផតល់
ងមម ៃ្ួត្ Napier ជាចាំណី្ 
 

 

របូទី្៥.៩៖ ម្របងភទ្ននការម្រគប់ម្រគងងខាយងលើ
វាលងមម ម្្រាប់ងគាម្រកបីៈ ភែឺកស្រ  ្និងជញ្រញ្ជា ាំង 
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ការជខជកនដញនដ្ឋយអំ្ពីប្ារ់ធ្ញ្ញជាតិ្ោ ងសុជីនប្ៅ 

 ងលាក Tim Wightman េនកនិពនធង្ៀវងៅេាំពី ផលិត្កមមទឹ្កងដ្ឋ៉ះងគា
ងៅ  (២០០៥) ្ួរ្ាំណួ្រថា "ងត្ើការចិញ្ច ឹមងគាយកទឹ្កងដ្ឋ៉ះងដ្ឋយផតល់ងមម
ជាអាហារ គួរផតល់ម្រគាប់ធញ្ញជាតិ្បកនែមឬងទ្?" ម្របងភទ្ននការចិញ្ច ឹមងគាយក
ទឹ្កងដ្ឋ៉ះងដ្ឋយ “ផតល់ចាំណី្ជាម្រគាប់ធញ្ញជាតិ្” ទ្ទួ្ល ន្ាាម្រត្ ៏ធាំនន
របបអាហាររប្់ពួកងគកនុងទ្ម្រមង់ជាម្រគាប់ធញ្ញជាតិ្ ក លជាលទ្ធផលននការ
ផលិត្ទឹ្កងដ្ឋ៉ះខព្់ ប ុកនតានគុណ្ភាពទឹ្កងដ្ឋ៉ះទប និង្ត្វងគាានអាយុ
កាលៃយចុ៉ះ។ ការចិញ្ច ឹមងគាយកទឹ្កងដ្ឋ៉ះងដ្ឋយ្ុីងមម  ងហើយអាចាន 
លទ្ធភាពទ្ទួ្ល នវាលងមម  និងងមម ្ៃតួ្ក លានគុណ្ភាពខព្់កត្មា ង 
គួរកត្អាចផលិត្ទឹ្កងដ្ឋ៉ះងគា នបរាិណ្ងម្រចើន។ ងទ៉ះោ ងណក៏ងដ្ឋយ 
ការផតល់ម្រគាប់ធញ្ញជាតិ្ជាចាំណី្ឱ្យងគា្ុីនូវបរាិណ្តិ្ចតួ្ច អាចផតល់ជាតិ្
ងមស  ង ើមបីចិញ្ច ឹមពពួកមីម្រកូ្ររីាងគងៅកនុងៃត្ទី្១ននម្រកព៉ះងគា ក លជួយឱ្យ
ងគាបាំកបែងចាំណី្ងៅជាា ្រាងកាយ ទឹ្កងដ្ឋ៉ះ និងថាមពល។ ងោងតាម
ងលាក Wightman  នងអាយ ឹងថា “ងគាលការណ៍្ ង ើមបីម្រគប់ម្រគង្កមមភាព
ៃត្ទី្១ននម្រកព៉ះងគា គឺម្រត្ូវផតល់ចាំណី្ជាម្រគាប់ធញ្ញជាតិ្មិនងលើ្ពីមួយភាគ
រយននទ្មៃន់រាងកាយកនុងមួយនៃៃ”។ ងយើងងម្របើលាយបញ្ចូ លគាន ជាមួយកនទក់ 
និងសាច់ ូង្ៃតួ្នូវ្ាាម្រត្ ១:១ ជាមួយនឹង្ករេាំងៅរងូ ងៅចុងងម្រកាយនន
នៃៃ្ុីងមម ។ 

 
ភាពនជាគ្ជ័យ និ្ងររាជ័យនន្អាសឡូាកាុងនា្ជាចំណីសត្វ
ទំ្ពានអ្ៀង 
  
 អា្ូឡា (Azolla caroliniana) គឺជារុកាជាតិ្បណ្ណងគជាតិ្េកណ្ត ត្ទឹ្ក
ក ល ុ៉ះលូត្លា្់ោ ងរហ័្ ជាមួយនឹងកម្រមិត្ម្របូងត្េីុនពី ១៩-៣០%។ 
ងយើងដ្ឋាំវាជាម្របពលវបបកមម ងហើយផតល់វាជាចាំណី្ ល់ាន់ ទ និងម្រតី្ (្ូម
ងមើលេត្ែបទ្ AN # ២0- ចាំណី្ម្រតី្ AN # ២៥- ចាំណី្ម្រជូក និង AN # ២៨- ចាំណី្
ាន់) (រូបទី្៥.១0)។ ងដ្ឋយសារកត្ភាព្មបូរកបបននវាលងមម  និងងមម  
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Napier រប្់ងយើង កនុងងពលៃមីៗងន៉ះ ងយើងមិនងម្របើវា្ម្រាប់្ត្វទ្ាំពាងេៀង
ងទ្។ ងយើងានការផគត់្ផគង់អា្ូឡាតាមការកាំណ្ត់្ ងដ្ឋយផតល់វាជាចាំណី្ ល់
្ត្វម្រជូក និងប្ុ្ត្វរប្់ងយើងផងក រ។ ងទ៉ះជាោ ងណក៏ងដ្ឋយ ការ
ពិងសាធក លងធវើងឡើងងដ្ឋយគងម្រាងេភិវឌ្ឍន៍ធនធានធមមជាតិ្ Vivekananda 
Kendra (VK-NARDEP) ងៅស្រ្រក Kanyakumari នន Tamil Nadu  នបងាហ ញ
ថា បរាិណ្ និងគុណ្ភាពននទិ្ននផលទឹ្កងដ្ឋ៉ះរប្់ងគា នងកើនងឡើងងៅ
ងពលក លពួកវាម្រត្ូវ នចិញ្ច ឹមងដ្ឋយចាំណី្អា្ឡូា ង ើមបីបាំងពញបកនែមវាល
ងមម បនាទ ប់បនេាំ (Prabu 2007)។ 
 

 

របូទី្៥.១០៖ ងៅរយៈទ្ទឹ្ង ១៥  ឺងម្រករប្់ងយើង អា្ូឡាក លងៅងម្រកាមមែប់ ៤០-
៨០% លអជាងអា្ូឡាងៅងលើម្រព៉ះអាទិ្ត្យងពញ 
 
 អា្ូឡាម្រត្ូវ នកណ្នាាំជាចាំណី្្ត្វជាំនួយ្ម្រាប់្ត្វងគាយក
ទឹ្កងដ្ឋ៉ះ ងដ្ឋយេងគការមិនកមនរដ្ឋា ភិ លមួយ ងៅម្របងទ្្ឥណឌ ។ ផទុយពី
ការ្ិការប្គ់ងម្រាងេភិវឌ្ឍន៍ធនធានធមមជាតិ្ Vivekananda Kendra 
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(VK-NARDEP) ខ្នងងលើ កមមវធីិសាកលបងម្រត្ូវ នងគរកង ើញនូវលទ្ធផល
េន់បាំផុត្ (Tamizhkumaran និង Rao 2012)។ ងន៉ះបងាហ ញពីសារៈ្ាំខ្នន់នន
ការសាកលបងកនុងការនចនម្របឌិ្ត្មុនងពលជាំរុញ “ ាំងណ៉ះស្រសាយ” ្ហគមន៍
មួយ ង ើមបីធានាថាបងចចកងទ្្ ឬគាំនិត្ៃមីមួយនឹងងធវើការងៅកនុងបរបិទ្បរសិាែ ន 
និងវបបធម៌ជាក់លាក់រប្់េនក។ 
  
 ងៅកនុងការសាកលបងពិងសាធងម្របៀបងធៀប Lemna minor (ចក) 
Ipomoea reptans (ម្រត្កួន ឬកញ្រញ្ជច ច់) Trapa natans (ពពួកកាំង ែ ក) និង 
Salvinia cucullata (ពពួកបណ្ណងគជាតិ្រ្់កនុងទឹ្កម្របហាក់ម្របកហលនឹងអា្ូ
ឡា) ងៅម្របងទ្្ឥណឌ   ន
ង ើញថាទាំងចក និងម្រត្កួនាន
្ាាម្រត្ននការបាំកបែងចាំណី្ខព្់
ជាង និងានម្របូងត្េីុនខព្់ៈ ២៨% 
(ចក) និង ៣២% (ម្រត្កួន) (Kalita 
et al., 2007; Biswas និង Sarkar 
2013)។  ាំណាំចាំណី្្ត្វ ៏ម្របង្ើរ
បាំផុត្ទាំងងន៉ះ អាចម្រត្ូវ នដ្ឋាំ ុ៉ះ
ងៅកនុងម្របព័នធវារវីបបកមម ប ុកនតគួរ
កត្ម្រត្ូវ នទុ្កឱ្យឆ្ៃ យពីម្រតី្ ង ើមបី
ធានា ននូវការម្របមូលផលងទ្ៀង
ទត់្ (ងបើមិន ូងចន៉ះងទ្ម្រតី្នឹង្ុីវា)។ 
ខ្ុាំ្ងឃឹមថាអា្ូឡាម្រតូ្វ នងគ
រាប់បញ្ចូ លកនុងការ្ិកាងៅម្របងទ្្ឥណឌ ។ ងយើងផតល់អា្ឡូាក លាន 
(បនាទ ប់ពីវា នបាំងពញត្ម្រមូវការ្ាំរាប់ការចិញ្ច ឹមម្រតី្ ាន់ និងផលិត្កមមចាំណី្
្ត្វម្រជូក) ជាចាំណី្ ល់ងគាម្រកបី ងដ្ឋយដ្ឋក់វាងៅកកនែងេនកឱ្យចាំណី្ងពល
លាៃ ចជាមួយកនទក់ និងទឹ្ក្កររងូរប្់ងយើង។ 
 

របូទី្៥.១១៖ កញ្រនតក ងកូនម្រតី្ ៏ងម្រៅ ងអា
្ូឡា នលអងៅងពល្ម្រមក់ទឹ្កងចញ 
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 ជាមួយនឹងរុកាជាតិ្េកណ្ត ត្កនុងទឹ្ក  ូចជាអា្ូឡា និង salvinia 
(ពពួករុកាជាតិ្បណ្ណងគជាតិ្រ្់កនុងទឹ្ក) ក្កិរម្រត្ូវកត្ម្របរងម្របយ័ត្នកុាំផតល់ឱ្យ្ត្វ
្ុីហួ្កម្រមិត្  ូងចន៉ះផលិត្កមមម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាពអាចម្រតូ្វ នរកា។ 
ងគាលការណ៍្ទូ្ងៅមួយ (ងម្រកាមលកាខណ្ឌ  ៏លអ) គឺម្រត្ូវម្របមូលផលមិនឱ្យ
ងលើ្ពីពាក់កណត លននជីវា ្់រប្់រកុាជាតិ្េកណ្ត ត្ទឹ្កកនុងមួយ្ ត ហ ៍(ឬ 
១/៧ ននជីវា ្្រុបកនុងមួយនៃៃ)។ មងធា យគឺម្រតូ្វរកាវាឱ្យ្ែិត្កនុង
 ាំណក់កាលលតូ្លា្់ងលឿន  ូងចន៉ះក្ិករគួរកត្តាមដ្ឋនថា ងត្ើវធីិម្របមូល
ផលណក លានផលិត្ភាពជាងងៅកនុងម្របព័នធរប្់ពួកងគ។ អា្ូឡាធន់
ម្រទាំនឹងចលនាទឹ្ក នលអម្របង្ើរជាងចក។ Salvinia (ពពួកបណ្ណងគជាតិ្រ្់
កនុងទឹ្ក) គឺានការលូត្លា្់ងលឿនបាំផុត្ ប ុកនតអាចរាត្ត្ាត្។ ងៅឯផទ៉ះអាឡូ
ហា េនកហាត់្ការលអបាំផុត្រប្់ងយើង ទ្ទួ្លបនទុកកផនកផលិត្កមមអា្ឡូា 
ម្រ ប់ថា ទ្ទួ្ល នអា្ូឡាជាមធយម ១៩៤ម្រកាម/១កម ត្កាងរ។ កញ្រនតក ងកូន
ម្រតី្ ៏ងម្រៅមួយ ងធវើការ នលអ្ ម្រាប់ការ ួ្/  ងអា្ូឡាខណ្ៈងពលកាំពុង
បងហូរទឹ្ក (រូបទី្៥.១១)។ ងយើងម្របមូលផលងៅងពលម្រពឹក ងហើយទុ្កឱ្យវាស្រ្ក់
ទឹ្ករហូត្ ល់្ៃួត្េ្់រយៈងពល ២៤ងា ង មុនងពលៃែឹងវា (Mikkelson 2017)។ 
 
ប្ រ្ំជាចំណីសត្វអាចនធ្វើឱ្យផ្លតិ្ក េ្ទឹ្កនដ្ឋុះនាបាន្ប្រនសើរនឡើង 

 ងោងងៅតាមងលាក Lowell Fuglie (2000)  កនុង EDN ៦៨ “ការងម្របើ
ម្រ ្់ៃមីៗក ល ន្ិកាពីង ើមម្រមរាំងៅនីការា ហាគ ”  នឱ្យង ើញថា ងៅងពល
ក លផេាំ្ែឹកម្រមរាំចាំនួនពី ៤០-៥០% ននចាំណី្ងគាយកទឹ្កងដ្ឋ៉ះ ងនា៉ះទិ្ននផលទឹ្ក
ងដ្ឋ៉ះងគា នងកើន ៣០%។ េត្ែបទ្ងន៉ះ នកចករ ាំកលកៈ “សារធាតុ្ម្របូងត្េីុន
ខព្់ក លផទុកកនុង្ែឹកម្រមរាំ ម្រត្ូវកត្ានតុ្លយភាពជាមួយនឹងអាហារថាមពល
ងផេងងទ្ៀត្។ ចាំណី្ងគាក លាន្ែកឹម្រមរាំ ៤០-៥០% គួរកត្ម្រត្ូវ នលាយ
ជាមួយ្កររងូ ្ករេាំងៅ ងមម កូន ាំរខីចី រុកាជាតិ្្ូហគូមកផអម ឬេវីៗងផេងងទ្ៀត្
ក លអាចរក នងៅកនុងស្រ្រក។ 
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ការផ្តលចំ់ណីដលស់ត្វទំ្ពានអ្ៀងដនទ្នទ្ៀត្ 

សត្វប្ករី 
 ម្រកបីតាា រា វ (Tamaraw) ឬម្រកបីងត្ឿមីន ូរ  ូ (Mindoro ) គឺជា្ត្វម្រកបី
ទឹ្កមួយក លានងដ្ឋយត្ាំបន់ននងកា៉ះ Mindoro កនុងម្របងទ្្ហវីលីពីន។ វា
ម្រគាន់កត្ជា្ត្វក លានងដ្ឋយត្ាំបន់ននម្របងទ្្ហវីលីពីន ជាម្របងភទ្្ត្វជិត្
ផុត្ពូជ និងងៅ្ល់ម្របកហលជាង ៥០០កាលប ុងណណ ៉ះ ងហើយពួកវាកលងម្រត្ូវ
 នងគងម្របើជា្ត្វ្ម្រាប់េូ្រងទ្៉ះនងគ័លងទ្ៀត្ងហើយ។ ម្រកបីភាគងម្រចើនងៅ
ហវីលីពីន គឺានភាពទូ្លាំទូ្លាយងម្រចើនជាងម្រកបីតាា រា វ ។ Murrah គឺជាពូជ
ម្រកបីទឹ្កកនុងស្រ្រក (Bubalus bubalis) ក លានង ើមកាំងណ្ើ ត្ពីរ ា Punjab និង 
Haryana ននម្របងទ្្ឥណឌ  ក លម្រត្ូវ នរកាទុ្ក្ម្រាប់ផលតិ្ទឹ្កងដ្ឋ៉ះ។ 
ត្ាំបន់ខែ៉ះងៅឥណឌ ជាំនាញផលិត្ទឹ្កងដ្ឋ៉ះម្រកបី្ម្រាប់ផលិត្កមម ី្ 
mozzarella េីុតាលី។ 
 
 ្ត្វចតុ្ ត្្ម្រាប់េូ្រងទ្៉ះនងគ័ល អាចម្រតូ្វការចាំណី្លអតិ្ចតួ្ច 
អាស្រ្័យងលើបនទុកការងាររប្់ពួកវា។ ងមម  Napier គឺលអក លអាចរក ន 
និង ឹកជញ្ាូ ន នោ ងងាយស្រ្ួលងៅងពលកាត់្ និងម្របមូលងៅកកនែងងធវើការ។ 
្ត្វពាហនៈេូ្ទញទាំងេ្់ម្រត្ូវការទឹ្កម្រគប់ម្រគាន់ និងានកាឡូរងីម្រចើន
្ម្រាប់ការងារងម្រចើន។ ្កររងូខែ៉ះអាចបាំងពញត្ម្រមូវការថាមពលរប្់ពួកងគ
កនុងេម្រតា ១-៥% ននរបបអាហារម្របចាំនៃៃ។ ងោងតាម EDN ៥៣ ម្រប្ិនងបើ
េនកងធវើការជាមួយ្ត្វេូ្ទញ េនកក៏ម្រត្ូវ ឹងេាំពី Tillers េនតរជាតិ្ (Tillers 
International) ក រ។ ពួកងគានព័ត៌្ាន និងការបណ្តុ ៉ះបណត លជាំនាញ
្ម្រាប់ពូជ្ត្វចតុ្ ត្ក លងធវើការកនុងម្របងទ្្កាំពុងេភិវឌ្ឍ។ ពួកងគកៃម
ទាំងាន្ត្វេូ្រងទ្៉ះនងគ័លងៅា ដ្ឋហាគ សាក រ និងការភាួរ ីស្រ្ទប់ងម្រកាម
ងលើ ីជម្រាលរាងងកាង្ម្រាប់ការម្របមូលទឹ្ក! ្ូមងមើលត្ាំណ្ងន៉ះ្ម្រាប់
ព័ត៌្ានបកនែម។ 
 ងគា ងគានម្រព េូ ា េូ ាអាងមរកិខ្នងត្បូង ( l lamas) េូ ាអាងមរកិ 
(alpacas) និង្ត្វរាាំង គឺជា្ត្វទ្ាំពាងេៀង្ម្រាប់េនកងផេងចិញ្ច ឹមពួកវា 



139 
 

ប ុកនតគិត្តាមរយៈការរកងមើល និងត្ម្រមូវការ្ុីងមម មុនងពលេនកទិ្ញចាំណី្។ 
ជាងរឿយៗធមមជាតិ្នន្ត្វទ្ាំពាងេៀងទាំងងន៉ះ អាចម្រត្ូវ នផតល់ចាំណី្ងដ្ឋយ
ានកផនការម្រតឹ្មម្រត្ូវពីេនកេភិវឌ្ឍន៍ងៅងលើ ឬងៅជុាំវញិក្ិដ្ឋា នរប្់េនក! 
 
ជនប្ ើ្សចំណីអាហារសប្ារ់សត្វពខព 

 ពកពជា្ត្វង ើរ្ុី ងហើយម្រត្ូវការរបបអាហារខុ្គាន  ក លអាចម្រត្ូវ
 នផតល់ងដ្ឋយវាលងមម ក លាន្ម្រាប់ក្ិករខ្នន ត្តូ្ចមួយ។ ការកាត់្ 
និងម្របមូលពពួក្កណ្ត កអាចបញ្រងគប់របបអាហារ្ម្រាប់ពកព ប ុកនតមិនពឹង
កផអកកត្ងលើរបបអាហារពពួក្កណ្ត កកត្មា ងងនា៉ះងទ្។ ងៅងពលពកព្ុី
ចាំណី្ងម្រចើនងពក ចាំណី្ង្ើម ូចជារុកាជាតិ្កញ្រញ្ជច ច់ (clover) អាល់ហាវ ល់ហាវ  
(alfalfa) ឬកាត់្ និងម្របមូលពពួក្កណ្ត ក ពពុ៉ះតូ្ចៗននឧ្ម័នអាចចប់យក
ងៅកនុងៃត្ទី្១ននម្រកព៉ះ្ត្វ  ក លបណត លឱ្យងហើមងពា៉ះ។ វាគឺជាសាែ នភាព
មួយក លគាំរាមកាំកហង លអ់ាយុជីវតិ្ ពពុ៉ះឧ្មន័មិនអាចងធវើឱ្យ្ត្វពកពអាច
ងភើងចញមក នងទ្។ កម្រមិត្ម្របូងត្េីុនខុ្គាន ពី ាំណាំមួយងៅ ាំណាំមួយ ប ុកនត
ងគាលការណ៍្មួយមិនងលើ្ពី ២/៣ ្ម្រាប់ពពួក្កណ្ត ក និងងមម  ១/៣ 
និងចាំណី្ងផេងងទ្ៀត្គួរកត្ម្រត្វូ នផតល់ឱ្យ្ត្វពកព។ 
 
 ងម្រៅពីការកាំណ្ត់្ចាំនួនងមម  គុងាព ត្រុកាជាតិ្ ងហើយកាត់្ និងម្របមូលរុកា
ជាតិ្ពពួក្កណ្ត ក ងយើងផតល់ចាំណី្ ល់្ ត្វពកពរប្់ងយើងនូវរុកាជាតិ្មួយ
ចាំនួន  ូចជា្ែឹកងតាន ត្ ឫ្េ ីនិងងមត ។ ងមត ម្រត្ូវ នផតល់ជងម្រមើ្ងដ្ឋយង្រ ី
ជាមួយរុកាជាតិ្នបត្ងងផេងៗងទ្ៀត្ោ ងងម្រចើន ពីងម្រពា៉ះវាជាថាន ាំធមមជាតិ្កាំចត់្
 ងកូវងពា៉ះងវៀន ងហើយពកពនឹង្ុីចបិចៗងៅងពលក លវាម្រត្ូវការ (ឃ្ែ ន)។ វា
ម្រត្ូវ នងគរាយការណ៍្ថា វាានម្រប្ិទ្ធភាពបាំផុត្្ម្រាប់្ត្វងចៀមផងក រ 
(Chandrawathani et al. 2006)។ 
 
  ូងស្រ្្់ គឺជាជងម្រមើ្មួយងផេងងទ្ៀត្្ម្រាប់ចាំណី្ពកព។ ក្ិករ
ចាក រ ូងងៅកនុងត្ាំបន់រប្់ងយើង ងប៉ះ ូងទុ្ាំ ងហើយបកងម្រចៀកវាជាមួយកាាំបិត្
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 ៏មុត្ស្រ្ួច្ម្រាប់ជាចាំណី្ ល់្ត្វពកពរប្់ពួកងគ។ ជនជាតិ្អាងមរកិាន ក់
ងៅងលើងកា៉ះរប្់ងយើង  ន្ងងកត្ង ើញលទ្ធផល ៏លអបាំផុត្នន្ុខភាពកព
រប្់គាត់្ ងហើយទ្មៃន់វាងកើនងឡើង និង នកាត់្បនែយការម្រគប់ម្រគងវាលងមម
រប្់គាត់្ងៅងលើ ីខាច់ ងដ្ឋយផតល់ ូងជាចាំណី្ ល់ពកពរប្់គាត់្ជាងរៀង
រាល់នៃៃ។ ការស្រសាវម្រជាវបងាហ ញថា អាហារសាច់ ូង្ៃួត្ បងងកើនការស្រ្ូបយក
ម្របូងត្េីុន្ម្រាប់ងគា ម្រកបី ពកព និងងចៀម។ អាហារសាច់ ូង្ៃតួ្ គឺជាចាំណី្ ៏
ានត្នមែ្ម្រាប់្ត្វទ្ាំពាងេៀង ងហើយអាចម្រត្ូវ នងម្របើជាអាហារបាំប នម្របូងត្
េីុន្ម្រាប់្ត្វចតុ្ ត្ក ល្ុីងមម  (Manikkamani 2011)។ ម្រប្ិនងបើេនក
ងម្របើ ូងជាចាំណី្្ត្វ  ូចជា សាច់ ូង្ៃតួ្ជាអាហារ ម្រត្ូវម្រ ក ថា ងចៀ្វាង
ការទញយកជាងលើកទី្ពីរងដ្ឋយងម្របើម្រ ្់សារធាតុ្េិុចសាន។ កាក្ាំណ្ល់
គីមីអាចមិនម្រត្ូវការ (Heuze V., et al. 2015) ។ 
 
 ឧទហរណ៍្ ងៅភាគខ្នងងជើង Sulawesi ម្របងទ្្ឥណ្ឌូ ងន្ុី ម្របព័នធ
ផលិត្កមម្ត្វពកពជាម្រករមមួយ ដ្ឋាំឆ្ែ ្់ ងមម  Napier (Pennisetum 
purpureum) ងៅងម្រកាមង ើម ូង។ ម្របព័នធបចិញ្ច មឹ្ត្វ និងដ្ឋាំ ាំណាំរប្់ពួក
ងគ ( ូង - ចាំណី្្ត្វ - ពកព) ក៏ងម្របើពពួករកុាជាតិ្ងឡហគូម  ូចជា Leucaena និង 
Gliricidia ក រ។ ងន៉ះគឺជាឧទហរណ៍្មួយងទ្ៀត្ននការេនុវត្តមួយននការរួម
បញ្ចូ លគាន  និងម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាព ក លជួយ ល់ “កងវ៉ះការផគត់្ផគង់ចាំណី្
លអ (ងមម  និង ពពួកងឡហគូម) ង ើមបផីគត់្ផគង់ត្ម្រមូវការចាំណី្រប្់ពកព”។ ជាការ
ពិត្ លាមក្ត្វម្រត្ូវ នបាំកបែងងៅជាជី្ររីាងគ។ វាគឺជាមងធា យមួយង ើមបី
្ងម្រមច ននូវការលូត្លា្់លអម្របង្ើរជាងមុនទាំងទិ្ននផលងមម  និង ូង 
(Polakitan et al.  2001)។ 
 
សត្វនចៀ្ 

 ្ត្វងចៀមម្របង្កម្របសាចជាងម្រចើន ង ើរគាម នងគាលងៅងៅត្ាំបន់ម្រត្ូពិច
ងៅរ្់រានានជីវតិ្កត្មិន្ូវលូត្លា្់ធាំធាត់្។ ពកពអាចជាមងធា យ
មួយ ៏ម្របង្ើរ្ម្រាប់ជា្ត្វចាំណូ្លៃមី ប ុកនតកូនងចៀម និងងចៀមអាចាន
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ជម្រមកមួយងម្រកាមអាកា្ធាតុ្្មស្រ្ប្ែិត្ងម្រកាមការម្រគប់ម្រគងលអ។ ងចៀម
ងាយនឹងរ ាំហួត្ចាំហាយទឹ្ក នោ ងរហ័្ ងហើយវាផឹកកត្ទឹ្កសាអ ត្ពីស្រ្៉ះ
ទឹ្កថាែ  ឬផឹកទឹ្កកនុងធុងកត្ប ុងណណ ៉ះ។ ទឹ្កក លានចលនា ្ទឹង និងទ្ងនែនឹង
មិនជួយកនុងកមមវធីិផតល់ទឹ្ករប្់េនកងទ្។ ពួកងគក៏ម្រត្ូវការការការពារពីមាំសា
្ត្វ (្ ត្វ្ុីសាច់្ត្វជាអាហារ) ផងក រ។ ្ត្វងចៀមានលកាណ្ៈ្មស្រ្ប
ជាមួយនឹងអាកា្ធាតុ្ម្រត្ជាក់ ងម្រពា៉ះវាអាចទ្ទួ្លកងៅត ងដ្ឋយងាយភាែ មៗ។ 
 ាំណឹ្ងលអ គឺថាងទ៉ះបីជាានភាពខុ្គាន ្ាំខ្នន់រវាងពូជកូនងចៀមក៏ងដ្ឋយ ក៏
ការស្រសាវម្រជាវងៅកនុងម្របងទ្្ងម្រប្ុីល  នរកង ើញថា្ត្វងចៀមអាចម្រត្ូវ
 នងគឃ្វ លទាំងស្រ្រងងៅងលើវាលងមម ម្រត្ូពិច(Poli  et al., 2013)។ 
 
ចំណីសប្ារ់សត្វទំ្ពានអ្ៀង 

 ងយើងងម្របើចាំណី្ក ល នបាំកបកងហើយ វាានភាពងាយស្រ្ួល្ម្រាប់
ម្រតី្ ម្រជូក និងាន់ទរប្់ងយើង។ ងទ៉ះជាោ ងណក៏ងដ្ឋយក៏ងយើងមិនដ្ឋក់ងម
ឱ្យឆ្ប់បាំកបកធាតុ្ននងមម រប្់ងយើងងឡើយ ពីងម្រពា៉ះងមម  ម្រគាប់ធញ្ញជាតិ្ ឬ
ពពួក្កណ្ត ក វាជាអាហារក លឆ្ប់រលាយងៅកនុងៃត្ទាំងបួនននម្រកព៉ះ្ត្វ
ទ្ាំពាងេៀងរប្់ងយើង។ ងយើងង ើញថា ងៅងលើក្ិដ្ឋា នតូ្ចមួយ កាែ ាំងពល
កមមបកនែម និងការម្រគប់ម្រគង  នងធវើឱ្យានភាពេវជិាាន ល់ការ្នេាំ្ាំនច
ម្រ ក់។  ក់ងត្រកី លងៅកនុងងពា៉ះងវៀន្ត្វ (E. coli) អាចានបញ្ជហ  ពីងម្រពា៉ះវា
ានជាតិ្អា្ុីត្ងម្រចើនងៅកនុងខែួន អាចបណត លមកពីចាំណី្ក លានធាតុ្
បាំកបក ងហើយ ក់ងត្រកី លងៅកនុងងពា៉ះងវៀន្ត្វ (E. coli) នឹងរកី ុ៉ះដ្ឋលងៅ
កនុងៃត្ទី្១ននម្រកព៉ះ្ត្វងៅងម្រកាមលកាខណ្ឌ ទាំងងនា៉ះ។ ចាំណី្្ត្វងម្រចើន
ម្របឆ្ាំងនឹងចាំនួន ក់ងត្រកី លងៅកនុងងពា៉ះងវៀន្ត្វ (E. coli) ពីងម្រពា៉ះ ក់ងត្រ ី
រ្់ងៅកនុងមជឈដ្ឋា នអា្ុីត្ខព្់ (pH ទប) និងរកី ុ៉ះដ្ឋល។ ចាំណី្ក លាន
ធាតុ្បាំកបកស្រសាប់ មិនានសាែ នភាព ក់ងត្រកី លងៅកនុងងពា៉ះងវៀន្ត្វ (E. 
coli) ងទ្ ប ុកនតផទុយងៅវញិ ្ត្វងគា ពកពជាង ើម ផលិត្ នកម្រមិត្ខព្់ងៅកនុង
ចរនតបងហូរកាក្ាំណ្ល់រប្វ់ា។ លាមក្ត្វ និងម្របងភទ្ននម្របតិ្បត្តិការផតល់
ចាំណី្្ត្វពាហនៈ គឺជាវុចិទ័្រជាំងឺ។ ងោងតាមម្រករមេនកផតល់ងោបល់្តីពី
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 ាំងណ្ើ រននការងឡើងធាតុ្អា្ុីត្ននការបាំកបកធាតុ្ (RAGFAR)  ននិោយថា 
“pH ងៅកនុងៃត្ទី្១ននម្រកព៉ះ្ត្វ ចប់ងផតើមធាែ ក់ចុ៉ះភាែ មៗបនាទ ប់ពីផតលច់ាំណី្ 
(ម្រគាប់ធញ្ញជាតិ្ ្កណ្ត ក ឬងពាត្) និងចាំណី្ក ល្តុកទុ្កទាំងស្រ្្់។ ចាំណី្
្ត្វ  ូចជាម្រគាប់ធញ្ញជាតិ្ ្កណ្ត ក ឬងពាត្ អាចបណត លឱ្យានការធាែ ក់ចុ៉ះ 
pH កនុងម្រកព៉ះ្ត្វជាងចាំណី្ក ល្តុកទុ្កទាំងស្រ្្់” (RAGFAR 2007)។  
ងយើង គឺជាការម្របតិ្បត្តិការងគាយកទឹ្កងដ្ឋ៉ះងៅមួយ ងហើយងចៀ្វាងចាំណី្
ណក ល្តុកទុ្កទាំងស្រ្្់។ ងយើងមិន្ាែ ប់ងមងរាគងលើទឹ្កងដ្ឋ៉ះងគារប្់
ងយើងងទ្។ ង ើមបីរកាទឹ្កងដ្ឋ៉ះងគារប្់ងយើងឱ្យាន្ុវត្ែិភាព ងយើងបាំ ត់្នូវ
ភាពអាចទ្ទួ្លរង ក់ងត្រកី លងៅកនុងងពា៉ះងវៀន្ត្វ ងដ្ឋយងចៀ្វាងចាំណី្ 
(ម្រគាប់ធញ្ញជាតិ្ ្ កណ្ត ក ឬងពាត្) និងចាំណី្ក ល្តុកទុ្កទាំងស្រ្្់ ងហើយផតល់
ចាំណី្ ល់្ត្វទ្ាំពាងេៀងរប្់ងយើងនូវងមម ស្រ្្់  ៗ  ូងចន៉ះងយើងានហានិភ័យ
ទបចាំងពា៉ះការចមែងងរាគ ក់ងត្រចូីលកនុងងពា៉ះងវៀន ជាងការផតល់ចាំណី្ងដ្ឋយ
ងម្របើធញ្ញជាតិ្កត្មា ង។ េនកអាចអានេាំពីចាំណី្ក ល្តុកទុ្កទាំងស្រ្្់រប្់
ងយើង្ម្រាប់្ត្វម្រជូកងៅេត្ែបទ្ AN#២៥ និងបនាុាំវា្ម្រាប់្ត្វទ្ាំពាងេៀង
ងផេងៗ ប ុកនតម្រត្ូវម្របរងម្របយ័ត្នកនុងការឱ្យជាំនួ្ពពួក្កណ្ត កជាចាំណី្ម្រតី្ និង
ងចៀ្វាងអាហារក លងធវើពី្កណ្ត ក។ ងៅកនុងម្របងទ្្ឥណឌ  បងចចកងទ្្
មួយម្រត្ូវ នបងាហ ញ្ម្រាប់ការបាំកបកធាតុ្កនុងចាំណី្្ត្វចតុ្ ត្។ 
 
រញ្ហា ខដលបាន្ចងប្កងអំ្ពីសខណត កនសៀង 

 ផទ៉ះអាឡូហា នម្រ ប់ថា ងយើងមិន នផតល់្ កណ្ត កង្ៀងជាចាំណី្
 ល់្ត្វពាហនៈរប្់ងយើងងទ្ ងដ្ឋយសារកត្្កណ្ត កង្ៀងានផលប ៉ះ
ពាល់ ល់្ុខភាព្ត្វ។ ្កណ្ត កង្ៀងានផទុកសារធាតុ្ Phytoestrogens 
និងេង់្ុីមក លទ្ប់សាក ត់្ គឺានបញ្ជហ  ល់ទាំង្ត្វ និងមនុ្េ (IEH 2000)។ 
ការម្រពួយ រមភរប្់ខ្ុាំ ជាមួយ្កណ្ត កង្ៀងម្រត្ូវ ន្ងងាបតាាំងពីមុនមក
ងៅកនុង េត្ែបទ្ AN#២៨។ ងៅផទ៉ះអាឡូហា ងយើងក៏ងម្រជើ្ងរ ើ្  ង ើមបីងចៀ្
វាងពី្ររីាងគ្បិបនិមិត្ត្ម្រាប់បងាក ត់្ពូជ (GMOs)។ 
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នសចកតីសន្ាិដ្ឋា ន្ 

 ក្ិករចិញ្ច ឹមងគា ពកព ងចៀម និងម្រកបី គួរពាោមរកាធាតុ្ចូល
ក ល នទិ្ញមកកនុងកម្រមិត្េបបរាមួយ។ ក្កិរម្រត្ូវកត្ងធវើឱ្យានតុ្លយភាព
រវាងត្ម្រមូវការរបបអាហារ្ត្វរប្់ពួកងគជាមួយនឹង្ុវត្ែិភាព ផ្អ្ុខភាព 
និង្នតិ្ុខពីងចរកមម។ មិនថាងគាលងៅរប្់េនកលអប ុណណ ្ម្រាប់ហវូង
្ត្វទ្ាំពាងេៀងរប្់េនកងនា៉ះងទ្ ប ុកនតម្រត្ូវម្រ ក ថា េនកងរៀបចាំកផនការ និង
ម្រគប់ម្រគងងដ្ឋយម្របរងម្របយ័ត្ន ង ើមបីផលម្របងោជន៍្ត្វ និងក្កិរ។ ក្ិដ្ឋា ន
តូ្ចៗភាគងម្រចើនងៅត្ាំបន់អា្ុីអាងគនយ៍អាចងធវើ នលអ ង ើមបីេភិវឌ្ឍ និង
ម្រគប់ម្រគងវាលងមម មួយចាំនួន្ម្រាប់្ត្វទ្ាំពាងេៀង ងដ្ឋយរួមបញ្ចូ លគាន
ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្រ្តកាត់្ និងម្របមូល។ លាមក្ត្វគួរកត្ម្រត្ូវ នដ្ឋក់
បញ្ចូ លងៅកនុងក្ិដ្ឋា ន ង ើមបីរកាជីជាតិ្ ី្ម្រាប់ ាំណាំចាំណី្្ត្វ និងរុកា
ជាតិ្ ងហើយវ ដននសារធាតុ្ចិញ្ច ឹមកនុង ីក លានេត្ែម្របងោជន៍ ល់ការ
ចិញ្ច ឹម្ត្វចម្រមរ៉ះ នឹងកម្របងៅជាផលិត្កមមង្បៀងម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាព និង
ានលកាណ្ៈង្ ាកិចចជាងមុន៕ 
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http://www.westonaprice.org/know-your-fats/the-oiling-of-america/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8058523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9446845
http://www.westonaprice.org/health-topics/studies-showing-adverse-effects-of-dietary-soy-1939-2008/
http://www.westonaprice.org/health-topics/studies-showing-adverse-effects-of-dietary-soy-1939-2008/
http://www.westonaprice.org/health-topics/studies-showing-adverse-effects-of-isoflavones-1950-2010/
http://www.westonaprice.org/health-topics/studies-showing-adverse-effects-of-isoflavones-1950-2010/
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ខកកទ្រ់ទ្លន់្ឹងហ្វូងនានៅកសដិ្ឋា ន្អាឡហូា 
 



កាាររៀរៀបចំំចំំណីីសត្វវរៀ�ាកសិដ្ឋាាានអាាចំរៀ�វ�បាាន!

ប្របព័័នធចំិញ្ចឹឹ�មសត្វវចំប្រមះ�អាាចំផ្តតល់់អត្វថប្របរៀ�ាជន៍ជាារៀប្រចំ�ន។ ជាាមួយន�ងកាាររៀ�វ�ផែផ្តនកាារ
រៀដ្ឋាាយប្របះងប្របយ័ត្វន រៀ��យរៀដ្ឋាាយចាាប់រៀផ្តត�មព័ីចំំណីុចំត្វូចំកសិករភាាគរៀប្រចំ�នន�ងអាាចំ
រួមបញ្ចឹឹ�ល់រៀ�ា ព័ផែព័ មាាន់ ឬប្រជូកព្រៃប្រព័ និងបរៀងើ�នរៀសថរភាាព័ព្រៃនកសិដ្ឋាាានរបស់ព័ួករៀគ។
 កាាកសំណីល់់ដំំណាំាំអាាចំកាាត្វ់បនថយព្រៃ�ៃរៀដំ�មចំំណីី រៀ��យលាាមកសត្វវអាាចំកាាត្វ់បនថយ
ព្រៃ�ៃរៀដំ�មជី។ លាាមកសត្វវក៏អាាចំប្រត្វូវបាានរៀប្រប�រៀដំ�មីីផ្តល់ិត្វជីវឧស័័នសប្រមាាប់ចំមិិនអាាហាារ 
ឬកំរៀ�ា រៀដំ�មីីកាាត្វ់បនថយកាារចំំណាំាយរៀ�ាកសិដ្ឋាាាន។ កាារចំិញ្ចឹឹ�មសត្វវរៀ�ាវាាល់រៀ�័ា អាាចំ
ជួយប្រគប់ប្រគងរៀ�័ា និងបរៀងើ�នសះខភាាព័ដំី។

ជាាមួយន�ងកាារប្រគប់ប្រគងប្របកបរៀដ្ឋាាយប្របសិទ្ធធភាាព័ អនកអាាចំបផែងវរកាាកសំណីល់់ព័ីកាារ
កាាត្វ់ និងប្របមូល់ចំំណីី រៀ�ាជាាផ្តល់ិត្វផ្តល់ផែដំល់មាានប្របរៀ�ាជន៍ព្រៃនជីវ�ូ�ង។ កត្តាតាសំខាាន់
 គឺប្រត្វូវរៀប្រប�បរៀចំឹកវិទ្ធាសមប្រសបមួយកន�ងរៀព័ល់ផែត្វមួយ និងរករៀម�ល់វិ�ីកាាត្វ់បនថយកមាៃាំង
ព័ល់កម័ដំល់់កប្រមិត្វអបីបរមាា។ មិនយូរបុះន្មា័ានអនកន�ងអាាចំព័ប្រងីករៀដ្ឋាាយសះវត្វថិភាាព័
រៀ�ារៀព័ល់អនកបនំ��ំ និងអនះវត្វតរៀមរៀរៀនផែដំល់បាានរៀរៀន។ បន្មាាាប់មកអនកន�ងអាាចំផែចំករំផែល់ក
ជាាមួយកសិករដំព្រៃទ្ធរៀទ្ធៀត្វរៀ�ាកន�ងត្វំបន់របស់អនក!

រៀសៀវរៀ�ាផែណីន្មាាំរៀន� ផ្តតល់់នូវព័័ត្វ៌មាានសប្រមាាប់អនះវត្វត រូបមនតរៀ�វ�ចំំណីីដំំបូង និងជាារៀប្រចំ�ន
រៀទ្ធៀត្វ កាារបង្ហាាាញព័ីសរីរាាងគព្រៃនកាារអនះវត្វតប្របរៀស�របំផ្តះត្វ ផែដំល់រៀក�ត្វរៀ��ងរៀ�ាកសិដ្ឋាាានអាា
��ហាា រៀ�ា Palawan ប្របរៀទ្ធស�វីល់ីព័ីន។

កូនរៀសៀវរៀ�ារៀន� បាានរៀក�ត្វរៀ��ងជាាចំាប់រៀដំ�ម ផែដំល់ជាារៀសេរីអត្វថបទ្ធ ផែដំល់បាានសររៀសរ
សប្រមាាប់រៀអកូអាាសះី រៀ��យឥ��វអាាចំឱ្យូអនករកបាានកន�ងល់កខណីៈជាាទ្ធប្រមង់កូនរៀសៀវរៀ�ា
។ សូមរីករាាយ!

ប្របព័័នធចំប្រមះ�ព្រៃនកាារចំិញ្ចឹឹ�មសត្វវ និងយះទ្ធធសាប្រសតព្រៃនកាារផ្តតល់់ចំំណីី សប្រមាាប់
កសិដ្ឋាាានខានាត្វត្វូចំរៀ�ាត្វំបន់ប្រត្វូព័ិចំ




