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ព័ត៌មានទូចៅ 

ចាប់ពីថ្ខរញ្ញដ រ ូតដល់វខវេិឆិការ ឆ្ន ាំ ២០១៤ ច ើយមតង្ចទៀតចៅថ្ខររកោនិង្សីហា ២០១៥ ចអរូអាសីុាន
ចធវើនិង្ពិចោធន៍ថ្នការចរបើរាស់ថ្ន ាំសាំោប់ចមម ជាជ្ាំចរ ើសលអ ចោយចរបើរាស់ចររឿង្ផសាំវដលមានចៅរនុង្តាំបន់
ចៅធនាគាររគាប់ពូជ្ចអរូអាសីុ ថ្ម៉ែថ្អ របចទសថ្ថ (សូមចមើល រាំណត់រារបស់ចអរូអាសីុចលខ ២៦ ពីការបចង្កើត
និង្ពិចោធន៍ថ្ន ាំសាំោប់ចមម ជាជ្ាំចរ ើសលអសាំរាប់ការចរបើរាស់រសិរមមខ្នន តតូេ) (See ECHO Asia Note #26: “Making 

and Testing an Alternative Herbicide for Smallholder Applications”) វដលានបង្ហា ញភសតុាង្របសិទធិភាពថ្នការ
ររប់ររង្ចមម េថ្រង្ចៅរវនលង្ពិចោធន៍មួយ។ ថ្ន ាំសាំោប់ចមម ចនះមានដូេជា លាុង្ទាំ និង្មាន ស់ អាំបិល និង្លាយ
អាល់កាឡាំង្ (វដលមានជាតិអាល់កាឡាំង្ខ្នល ាំង្) ចយើង្មានចង្ឿង្ឆ្ៃល់ពីរចបៀបថ្នការាញ់ថ្ន ាំសាំោប់ចមម អាល់
កាឡាំង្ចនះវដលអាេប៉ែះពាល់ដល់ចប៉ែហាសដី លរខណះដី សុខភាពរបស់ររុខជាតិ និង្ដង់្សីុចតរបស់េាំនួនមីររុ
ប។  អនរវទិាោស្តសតដថ្ទចទៀតានររច ើញពីធាតុេូលសាំរាប់រសិរមមដូេជាថ្ន ាំសាំោប់ចមម និង្ផសិតអាេចធវើចអា
យផ្លល ស់បតូរេាំនួនមីររុបាន។ ចរពាះចសថរភាពចៅរនុង្េាំនួនមីររូសររីាង្គមានោរសាំខ្នន់ណាស់សាំរាប់ដាំចណើ រការ
ដូេជា វដតថ្នជី្វជាតិនិង្េាំនួនសរបុថ្នដី ចយើង្េង់្រតួតពិនិតយនូវការផ្លល ស់បតូរជាសកាត នុពលណាមួយេាំចពាះសររីាង្គ
ទាំង្អស់ចនះ។វតចទះជាយ៉ែង្ណារ៏ចោយរ៏ េាំនួនមីររុបរឺជាទូចៅ រតូវពីការពិចោធន៍និង្មានតាំថ្លថ្ថល ចអរូ
អាសីុមានោរ់ចេញនូវការចរៀបេាំោរលបង្ចដើមបីបចង្កើតចអាយមានចគាលការណ៍ជាថមីដ៏សមរមយ និង្មាន
របចយជ្ន៍សាំរាប់រាំណត់ការផ្លល ស់បតូរដល់ទាំ ាំេាំនួនមីររុបដល់ដី។ 

ចសេរតីវណនាាំ 

អតិសុខុមរាណឬមីររូសររីាង្គ រតូវានចរចអាយនិយមន័យថ្ជារបស់មានជី្វតិវដលតូេវមនវទនវដលវភនរ
មិនអាេចមើលច ើញ វដលមានដូេជា ពពួរផសិត ោរាយ និង្ារ់ចតរ ី(ចៅ ១៩៩៥ Rao, 1995) សររីាង្គដ៏តូេទាំង្
ចនះអាេរតូវានររច ើញចៅររប់ទីរវនលង្ ចៅរនុង្ទឹរ ខយល់ និង្រនុង្ដី។ ចៅចលើរសិោា ន េាំនួនអតិសុខុមរាណ 
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ឬមីររូសររីាង្គរឹមានចរេើនចៅរនុង្ជី្រាំប៉ែុសត អាេម៌សតវ និង្ទឹរវផលច ើពី អាយអិម ( អតិសុខុមរាណជ្នជាតិ ឬ
ទឹរវផលច ើពីអីអិម វដលជាអតិសុខុមរាណវដលមានរបសិទធិភាព។ អតិសុខុមរាណជាធាតុដ៏សាំខ្នន់មួយថ្នដី 
ពួរវាជួ្យរ ាំោយចៅជាជី្រាំប៉ែុសតិនូវោរធាតុរនុង្ដី ខណះចពលវដលរាំពុង្ជួ្យបចង្កើតចៅជាអាហាររបូតថមភវដលររុខ
ជាតិអាេររានពីថមនិង្ខយល់ ច ើយនិង្ជួ្យដល់ដីចអាយសអិត (ធិសោល ១៩៩៤(Tisdall, 1994; Hayat et al. 
2010).) អតិសុខុមរាណដីចនះរ៏ចដើរតួយ៉ែង្សាំខ្នន់ចដរនិង្ការចធវើចអាយររុខជាតិមានសុខភាពលអ ចរពាះវាជួ្យវដត
ខ្នង្អាហារបូតថមភ បាំវបរថ្ន ាំសាំោប់ចមម  និង្ ចបើអតិសុខុមរាាំណលអវមនវទន រឺអាេជួ្យកាត់បនថយជ្ាំងឺ្ររុខជាតិ
ពិារ់ចតរ ី(Anderson, 1984; Mendes et al., 2011). 

សុខភាពរបស់អតិសុខុមរាណនិង្េាំនួនវារឺមានានចោយោរវតរាត ខុសគាន ជាចរេើនដូេជា ចប៉ែហាសដី 
សាំចណើ មដី សីុតុណា ភាព ភាពថ្រប អុរសីុវសន និង្ោរធាតុរនុង្ដី (Schnürer et al., 1986; Matthias et al., 1995; 
Graeme et al., 2008; Tourna et al., 2008). ធាតុេូលសាំរាប់រសិរមមដូេជា អាេម៌សតវ ជី្រាំប៉ែុសតិ ទឹរអាយអិម ជី្ 
ថ្ន ាំសាំោប់ផសិត និង្ថ្ន ាំសាំោប់សតវលអិត រ៏អាេប៉ែះពាល់ដល់ទាំ ាំេាំនួននិង្របចភទថ្នអតិសុខុមរាណវដលមាន
វតតមាន (Bünemann et al., 2005). 

អតិសុខុមរាណជាញឹរញ៉ែ ប់រតូវានច ើញមានចៅស្សទប់ចលើថ្នដីដូេជាដីចលើនិង្ថ្ផទចលើដី។ តាំបន់ចនះរឺ
ទាំនង្បាំផុតជាប់ទរ់ទង្នឹង្ថ្ន ាំសាំោប់ចមម  ជី្ និង្ថ្ន ាំសាំោប់សតវលអិត និង្ជាមួយនិង្ធាតុេូលសររីាង្គដូេជាសលឹរ
ច ើ ជី្អាេម៌សតវ ជី្រាំប៉ែុសតិ និង្ទឹរអាយអិម។ អតិសុខុមរាណភារចរេើនេូលេិតតជាតិចប៉ែហាស របវ ល ៥ចៅ
៧ (មានចប៉ែហាសស្សចដៀង្នឹង្ទឹរវដរ)។ ការច ើង្េុះថ្នជាតិចប៉ែហាសរនុង្ដីអាេផ្លល ស់បតូរអតិសុខុមរាណរេនា
សមព័នធីដីស រមន៍ាន(Lauber et al., 2009). ដីចៅតាំបន់រតូពិរទាំនង្ជាមានជាតិអាសីុតចរេើនជាង្ (ចប៉ែហាស
វដលទប់ជាង្រឺ៤ចៅ៥ជាធមមា) ដូចេនះសររីាង្គវដលេូលេិតតដីវដលមានជាតិអាសីុតជាង្នឹង្កាន់កាប់ដីចនាះ។ 
មីររុបរតូវការជាតិកាចាន អុរសីុវសន អាសូត សុល វឺ ប៉ែូាសយូម មា៉ែ ចញ៉ែសយូម មង់្កាវនស វដរ និង្ជាតិវដរ
ដថ្ទចទៀតចៅរនុង្េាំនួនវដលតិជាង្។ អាហារបូតថមភចាាំាេ់ភារចរេើន រតូវានទទួលចៅចពលវដលអតិសុខុម
រាណបាំវបរជី្រាំប៉ែុសតិចៅរនុង្សាំភារះង្ហប់ឬសីុគាន ចៅវញិចៅមរ។ អតិសុខុមរាណេូលេិតតដីរបចហាង្វដលមាន
ជាតិោរធាតុខពស់ ចដើមបីចអាយមានអាហារររប់រគាន់ ទឹរ និង្អ ុរសីុវសនររប់រគាន់។(Hassink, 1993). 

ភាពថ្របថ្នដីរឺជាការវាស់វវង្ថ្នរុណភាពអាំបិលចៅរនុង្ដី អាំបិលទាំង្ចនះមានដូេជា សូដយូម មា៉ែ ចញ៉ែសយូម 
កាល់សយូម សុលហាវ ត និង្ប ីកាបូចនត។ ការសង្ក់តអាំបិលអាេបនថយលទធភាពថ្នការបាំវលង្អាហារថ្នេាំនួនមីររុប 
(Rietz & Haynes, 2003). ការរជាប់េូលថ្នទឹរអាំបិលអាេចរើតមានចៅរនុង្រវនលង្វដលចៅជិ្តមា៉ែ ស់ទឹរអាំបិល ទឹរ
វដលមានជាតិថ្រប ឬទឹរសមុរទ។ ការផ្លល ស់បតូបវនថមចៅរនុង្ជាតិអាំបិលដីានមរពីការផ្លល ស់បតូេាំចពាះទឹរនិង្ការ
ចរបើរាស់ថ្នជី្ ទាំង្ពីរចនះអាេកាត់បនថយសុខភាពមីររុបនិង្េាំនួនរបស់វា។ 

ការចរបើរាស់ដីវដលជារបវតិតិោស្តសតរ៏អាេមានផលប៉ែះពាល់យូរវដរចៅចលើេាំនួនអតិសុខុមរាណរបស់ដី។
រាត មួយេាំនួនដូេជារាំរតិចប៉ែហាស ភាពថ្រប និង្ការចរបើរាស់រាស់ថ្ន ាំសាំោប់សតវលអិតរ៏អាេមានចៅរនង្ដី
ច ើយរ៏អាេពិារផ្លល ស់បតូរាន។ ដូចេនះរាត ជាចរេើនអាេប៉ែះពាល់ដល់េាំនួនស រមន៍របស់អតិសុខុមរាណអ
ញ្េ ឹង្ច ើយវាជាញឹរញ៉ែ ប់ពិាររនុង្ការបរង្ួមបញ្ញា របស់វាណាស់។ ចទះជាយ៉ែង្ណារ៏ចោយ វាចៅវតមានោរ



សាំខ្នន់រនុង្ការរតតួពិនិតយេាំនួនអតិសុខុមរាណចៅចលើរសិោា ន ជាពិចសសចៅចពលវដលពាយមចរបើរាស់
បចេេរចទសថមីៗនិង្បចេេរវទិាថមីៗ។ អតថបទចនះពិពណ៌នាពីជ្ាំចរ ើសខុសគាន សាំរាប់ការរតួតពិនិតយេាំនួនវដលមាន
ជាប់ទរ់ទង្គាន ថ្នអតិសុខុមរាណចៅរនុង្ដី ជាជ្ាំចរ ើសវដលមានតាំថ្លចថ្ររនុង្ការចធវើចតសតពិចោធន៍។ 

ដង់្សីុចតេាំនួនមីររុបមានទាំនារ់ទាំនង្ជាមួយនឹង្ការរ ាំោយជី្និង្ដចង្ាើមដី ការសនមត់រឺថ្ដង់្សីុចតថ្នមីររុប
ដីកាន់វតអោេ រយ ដល់េាំណុេមួយ អាេបណាត លចអាយមានការរ ាំោយោរធាតុរនុង្ដីានឆ្ប់រ ័សជាង្េាំនួន
តិេជាង្ថ្នមីររុបរនុង្ដីដូេគាន ។ កាលពីមុនេាំនួនមីររុបរនុង្ចពលណាមួយរតូវានចរបើរាស់ជាសូេនាររថ្នអនរ
ចធវើចអាយដីររខវរ់ (Van Bruggen & Semenov, 2000). ចរពាះវដតថ្នអាហារបូតថមភវដលមានទាំង្ការរ ាំោយជី្រាំប៉ែុសតិ 
រឺមានោរសាំខ្នន់ណាស់សាំរាប់រុណភាពដី ច ើយអតិសុខុមរាណទាំង្ចនះបវនថមជួ្យដល់ដាំចណើ រការចនះវដរ 
ចយើង្េង់្ចធវើការរតួតពិនិតយការវរបរបួលរនុង្ទាំ ាំេាំនួនរបស់វាចដើមបីចឆ្លើយតបចៅនឹង្ធាតុេូលថមី។ចយើង្មានការ
រពួយារមមណ៍ថ្ថ្ន ាំសាំោប់ចមម អាេនឹង្ចធវើចអាយប៉ែះពាល់ដល់អតិសុខុមរាណនិង្កាត់បនថយេាំនួនរបស់វា។ 
ការតាំណាង្ានបង្ហា ញការកាត់បនថយចនះរបសិនចបើររោស់តាំរង្រនុង្រវនលង្ាញ់ថ្ន ាំសាំោប់ចមម មានការរលួយ
យឺតជាង្រវនលង្វដលានាញ់ជាមួយនឹង្ការររប់ររង្ចោយទឹរ។ 

[រាំណត់រារបស់ចអរូអាសីុ ានចរបើរាស់វធីិោស្តសតដូេខ្នង្ចរកាមចនះចដើមបីចធវើចតសតពីផល់ប៉ែះពាល់និង្របសិទធិ
ភាពថ្ន ាំសាំោប់ចមម វដលចធវើចោយខលួនឯង្ ចយើង្ានចរបៀបចធៀបថ្ន ាំសាំោប់ចមម ពីមាន ស់ ពីលាុង្ និង្ការចរបើរាស់
ទឹរធមមាចដើមបីការពារ។ សាំរាប់ជាឯរោរចយង្ដល់អនរអាន តាំបន់វដលានពិចោធន៍រតូវានបាំវបរជា១ម
រុណនឹង្២ម ការចរបើរាស់ (ថ្ន ាំពីមាន ស់ ថ្ន ាំពីលាុង្ ឬទឹរធមមា) រតូវានចាប់ចោយថ្េដនយជាមួយនឹង្៣ដង្ថ្នការ
េាំលង្សាំរាប់រវនលង្ពិចោធន៍េាំនួន៩ វដលវា ការចរបើរាស់៣ដង្ រុណនឹង្ការេាំលង្ចធវើរវនលង្ដវដល៣) ច ើយ
ការចរបើរាស់នីមួយៗរតូវានចរបើចៅដល់រវនលង្វដលមានចមម សាំរាប់ ១នាទីេាំនួន ៥០០មលរនុង្មួយវម៉ែរតកាចរ ៉ែ 
សូមចមើល ECHO Asia Note 26 សាំរាប់ព័ត៌មានបវនថម] Please see ECHO Asia Note 26 for more information] 

វធីិោស្តសតររោសតរមង្ 

វធីិោស្តសតវដលចធវើចតសតដាំបូង្ចនះទមទរនូវចពលអនុវតតន៍ផ្លទ ល់បនតិេ វតេាំណាយចពលជាចរេើនសាត  ៍រនុង្
ការចរៀបេាំ មុនចពលវដលលទធផលទទួលាន។ វាទមទរនូវធនធានមួយេាំនួនចទៀតជាង្វធីិោស្តសតទី២ ច ើយ
អាេផតល់ចអាយទាំង្ព័ត៌មានបរមិាណនិង្ រុណភាព។វធីិោស្តសតររោសតរមង្ចនះមិនានវាស់វវង្េាំនួនថ្នអតិ
សុខុមរាណចោយខលួនឯង្ច ើយ វតអារាថ្នការចធវើចអាយរលួយជាង្សាំរាប់ជី្ថ្នោរធាតុរនុង្ដីចោយអតិសុខុម
រាណ។ អតិសុខុមរាណមានភាពចាាំាេ់ណាស់សាំរាប់ការចធវើចអាយរោយជាជី្ ដូចេនះវាមានទាំនារ់ទាំនង្ជា
វជិ្ជមានរវាង្េាំនួនអតិសុខុមរាណនិង្អារាចធវើចអាយរលួយ។ ចោយចរពាះថ្េាំនួនអតិសុខុមរាណទទួលខុស
រតូវេាំចពាះការបចង្កើនការរោយ ដូចេនះចធវើចអាយអារាវដលតរមង្ររោសបាំវបរ។ (រាត េាំនួនមីររុបដថ្ទចទៀត 
ដូេជាសីតុណា ភាពនិង្សាំចណើ មដីរ៏អាេប៉ែះពាល់ដល់អារាចធវើចអាយរលួយចៅជាជី្វដរ) 
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សមាភ រះ 

 ររោសតរមង្ (តរមង្កាច វ ឬររោសតរមង្បនទប់ពីចោ
ធន៍ដូេជា ររោសតរមង្ Whatman)  

 ថង់្តរមង្ឬមុង្(ចយើង្ានចរបើថង់្ចារររ់សាំរាប់ចារ
ចស្ោមចជ្ើង្) 

 វប៉ែល 
 របោប់ចធវើបលង់្/រវនលង្ (អាេជាទង់្ េាំណង្ផ្លល សទិរ ឬរ៏េង្កឹះធមមា) 
 វម៉ែរតវាស់វវង្ 

 
វធីិោស្តសត 
 

1. ចាប់ចផតើមជាមួយថ្ដោអ តនិង្ថង់្តូេមួយោអ ត 
2. ថលឹង្េាំវណរររោសតរមង្១ចៅ៣និង្ោរ់វារនុង្ថង់្ រារដថ្មានររមាស់មួយជាន់ ច ើយមិនចអា

យជាន់គាន  (បវនថមររោសតរមង្ចៅរនុង្ថង់្ចនះនឹង្ចធវើចអាយអនរបវនថមភាពជាន់គាន (របូទី១) 
3. ចៅរនង្តាំបន់មួយៗឬរវនលង្វដលរតូវចរបើរាស់អនរមានវផនការតួតពិនិតយេាំនួនមីររុបវដលទរ់ទង្

គាន  សូមជី្ររនធមួយវដលមានទាំ ាំប៉ែុនថង់្តរមង្ដល់ជ្ាំចៅ ៤ចៅ៦ស.ម សូមរារដថ្ាតចរកាមថ្ន
រនធមានថ្ផទរាប់ចសមើរ។ 

4. សូមោរ់ថង់្តូេចនះ ជាមួយនឹង្តរមង្ររោសចៅរនុង្វា ចៅចលើាតថ្នរនធច ើយរប់ដីវដលអនរយរ
ចេញចដើមបីចអាយរាំរតិានចពញជាមួយនឹង្ដីចនាះ 

5. សូមរូសេាំណាាំរវនលង្ចនាះចដើមបីចអាយអនរអាេររវាច ើញវញិ 
6. ទុរវាចអាយចៅរ ូតដល់៦អាទិតយ 
7. ៦អាទិតយចរកាយមរ សូមជី្រយរចេញច ើយចរបៀបចធៀបការរលួយថ្នររោសតរមង្ចនាះចៅរនុង្បល

ង់្(ចយើង្អាេចមើលច ើញនឹង្វភនរ ចោយការចធវើការា៉ែនោម នចោយវភនរថ្មួយណាមានការរោយ
តិេចរេើនជាង្ សាំរាប់ការវាស់វវង្វដលេាស់ោស់ជាង្សូមចមើលជ្ាំហា ន៨) 

8. សាំរាប់ការវាស់វវង្វដលរតឹមរតូវជាង្ថ្នអារារលួយជាជី្ សូមយរតរមង្ររោសចេញពីថង់្តូេ
ច ើយរោរ់ដីចេញ (ដុាំដីវដលសអិតជាប់នឹង្ររោស់សូមចរះយរចេញចោយរបុង្របយ័តន)  សូម
ហាលតរមង្ចនះចៅចលើេង្រ្ង្ហក នវដលមានសីតុណា ភាព៦០អង្ាចសរយះចពល២៤ចមា៉ែង្។ ចពល
វដលវាសៃួតចពញចលញច ើយ សូមថលឹង្វាមតង្ចទៀតនូវតរមង្ចនះ។របូមនតខ្នង្ចរកាមនឹង្ផតល់នូវភាព
ផ្លល ស់បតូរេុង្ចរកាយរនុង្ទាំង្ន់ ភាររយថ្នការលួយតូេជាង្េង្អុលបង្ហា ញថ្មានការរលួយចរើតច ើង្
តិេតួេ ច ើយេាំនួនភាររយថ្នការរលួយធាំបង្ហា ញថ្មានការចធវើចអាយរលួយចរេើនជាង្។ ចយើង្
ពិចារណាពិសុខភាពមីររុបនិង្េាំនួនរបស់វាពីេាំនួនទាំង្ចនះ េាំនួនភាររយខពស់ជាង្សាំរាប់ការរលួយ
បញ្ញជ រ់ន័យថ្ភាររយថ្នវតតមានមីររុបចរេើនជាង្។ 

របូទី១ វិ ធី ីស្រ្តក្ រដាសតម្រងដោសបោរបើ 

រដាសតម្រងដោៅដាន ុដថដ់ងុដ ដូចរបូោ េះ 



 

ការរលួប % = 

ទំងន់ដ ើម ទំងន់ុងងដរោយ
ទំងន់ដ ើម

 x 100 

 

វធីិរាប់េាំនួនារ់ចតរ ី
 

ការរាប់េាំនួនារ់ចតរអីាេផតល់នូវទិននន័យចលខរនុង្រយះចពលតិេជាង្២៤ចមា៉ែង្ ច ើយជាការសនមត់េាំនួន
អតិសុខុមរាណវដលមានមានវតតមានចៅរនុង្រាំរពិូត (រូបទី២) ជាការបវនថមចៅដល់ឬសររុខជាតិ សតវលអិតធាំ និង្
តូេ មា៉ែ ររូនិង្មីររូ អតិសុខុមរាណជាវផនរមួយថ្នធាតុជី្វវទិាថ្នរបព័នធដី។ បនទប់ពិចោធន៍ជាចរេើនានចរបើ
រាស់វធីិោស្តសតចនះចដើមបីវភីារទាំ ាំេាំនួនមីររុបដីជាសូេនាររមួយថ្នការផ្លល ស់បតូរសុខភាពរបព័នធដី។ វធីិោស្តសត
ចនះានេូលរមួចរេើនជាមួយនឹង្ចពលចវោចរៀបេាំច ើយទមទរធនធានចរេើនជាង្ចនះ វតលទធផលអាេនឹង្
េាស់ោស់ជាង្។ ការវថររាាននូវបរោិថ នការង្ហរវដលមិនមានចរាររឺមានោរះសាំខ្នន់ណាស់ដល់ការរតឹម
រតូវេាស់ោស់ថ្នវធីិោស្តសតចនះ។ 

 
មិនដូេជាការពិចោធន៍រនុង្បនទប់ពិចោធន៍ជាចរេើនច ើយ ចយើង្ានផលិតលាយចមម អារឺចោយខលួន

ឯង្ច ើយោរ់វាចៅរនុង្ចានររប់បិទចៅសីតុណា ភាពទប់មួយ (២៧អង្ាជាជាង្ សតង់្ោ ២៥ឬ៣០អង្ា) ចនះ
មានន័យថ្ ការរាប់េាំនួនពីបនទប់ពីចោធន៍ដថ្ទចទៀតឬចគាលការណ៍បនទប់ពិចោធន៍អាេនឹង្មានការខុសគាន ថ្ន
ការរាប់េាំនួន CFU ជាង្អវីវដលចយើង្ទទួលាន។ វតចទះជាយ៉ែង្ណារ៏រាំរូជាទូចៅរនុង្ការពិចោធន៍មានចពលវា 
ការចរើនច ើង្ ការថយេុះថ្នេាំនួនមីររុបរឺចៅដវដល រួរវតស្សចដៀង្គាន ចៅនឹង្អវីវដលបនទប់ពិចោធន៍ដថ្ទចទៀត
ររច ើញ។ ចោយោរវតារ់ចតរនិីង្ផសិតមានភាពេាំរះុចរេើន ដូចេនះតរមូវការអាហាររបូតតមភមានសមាមារតខុសគាន  
សាំរាប់ពូជ្នីមួយៗច ើយអត់មានរបចភទណាមួយថ្នអាហាររបូតថមភពីអារឺអាេគាាំរទររប់របចភទខុសគាន ថ្នអតិ
សុខុមរាណច ើយ។ ពូជ្ខលះអាេរតូវការអាហាររបូតថមភបវនថមចទៀតនិង្បរចិវណដថ្ទចទៀតចដើមបីបចង្កើនចអាយចរេើន
ច ើង្ចោយចជារជ័្យចៅជាេាំនួនវដលអាេចមើលច ើញ។ ចោយោរវតចរឿង្ចនះ អារឺអាហាររបូតថមភរបស់ចយើង្
អាេគាាំរទានវតមួយេាំនួនថ្នារ់ចតរនិីង្ផសិតវដលមានចៅរនង្ដីវតប៉ែុចណាណ ះ វតចៅវតអាេបង្ហា ញនិននការជា
ទូចៅានសាំរាប់ារ់ចតរវីដលអាេចរបើរាស់វាាន។ 
 
សមាភ រះ 
 

 ស្រា បរាបាបអរ 
 ាដរដាឡ/ថដ់ផ្លា តទ ិដាគំរ ូ

 5 mL ឧបដារណ៍ពិោពពិោស្រី ៍(x2)   

 20 mL បំពដ់ោម្តក្ /កដាិមូ្ចៗ(x7)  
 ចា អាដាឺ (អាចោ វី ើបា  តូងោងើលខាដ
ោរកាង) 
 ោ ើដូា 
 របសប់ពរាបបាដា់ោម្រ ី
 អាល់ដាុល/ចំោ េះ 
[ ដាម្់ចំណ ំឧបដារណ៍កនែដាិ ធទាស្រ្តក្  ចា អា
ដា ឺបំពដ់ោម្តក្  ោ ើដូា  ិដរបសប់ពរាបបាដា់

របូទីពីរ៖ការបោដក ើម្ចា អាដឺា ិដការរាប់ចំ ួ បាដ់ាោម្រគឺីជាិ ធី ី

ស្រ្តក្ ងួបកដលចដអ ុលបាា ញការផ្លា ត់បត រូដាន ុដតុខភាពរបព័ ធដី 



ោម្រ ីអាចទិញោៅ Union Science, Suthep Rd., Chiang Mai, Thailand.] 
 
 

វធីិោស្តសត 

 

របូភាពទីបី ការបចង្កើតលាយសូលុយសយុង្សាំរាប់ចធវើចអាយរាវសាំរាប់វធីិោស្តសតថ្នការរាប់េាំនួនារ់ចតរ ី
 

 

1. បិតោល រ៧បាំពង់្ចតសត និង្៧ចានអារឺជាមួយនឹង្ “1, 10-1,10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6.” សូមចសទរលិវា
ចោយការរាាំវារនុង្លាយវដលមានទឹរ៩ភារ និង្បលិេ១ភារសាំរាប់រយះចពល២៤ចមា៉ែង្ ឬរ៏ោរ់ចលើ
េង្រ្ង្ហក នរយះចពល ២០នាទីចៅសីតុណា ភាព១២១អង្ាចសចៅសាំពាធ ១០៣.៤រី ូា៉ែោក ល់  

2. បាំចពញបាំពង់្១ជាមួយទឹរចសទរលិ១០មលច ើយទុរវារនុង្បាំពង់្ជាមួយទឹរចសទរលិ៩មល 
3. សូមចរបើោល បរពាាយអរចសទរលិរនុង្ការរបមូលសាំណារដីយ៉ែង្ចហាេណាស់១រកាម ច ើយោរ់វាចៅ

រនុង្ធុង្ចសទរលិ 
4. វាស់ចេញដីមួយរកាមច ើយវថមវាចៅរនុង្ទឹរទឹរបនសុត១០មលចៅរនុង្បាំពង់្ចតសត១ 
5. ោយវាចអាយានលអ (ចោយចរបើដង្រូចសតរលិចបើចាាំាេ់ ចដើមបីបាំវបរដុាំ) 
6. សូមចរបើពិចពចសទរលិរនុង្ការយរចេញនូវលាយភរ់១មលពីបាំពង់្ចតសត១ច ើយោរ់វាចៅរនុង្បាំពង់្ចតសត 

10-1សូមោយវាចអាយលអ 
7. សូមចរបើពិចពដូេគាន  យរចេញនូវលាយភរ់១មលពី 10-1 ច ើយយរវាចៅោរ់រនុង្បាំពង់្តសត 10-2 

ោយវាចអាយលអ 
8. សូមយរលាយ១មលពីចតសត 10-2 ច ើយចផទរវាចៅរនុង្បាំពង់្ចតសត 10-3បនតរចធវើរនុង្លរខណះដូេគាន  ចធវើ

ាមលាំោប់ចលខចរៀង្ រ ូតដល់បាំពង់្ចតសតមានលាយចៅរនុង្ចនាះ (របូទី៣) 



9. សូមចធវើការចសទរលិរបោប់ពរង្ហយ អនរអាេចធវើវាាមអណាត តចភលើង្រ ូតដល់វាព័ណ៌ររ មច ើយទុរចអា
យវារតជារ់ ឬចារ់វាជាមួយនឹង្ទឹរអាល់រុលចអទិល៧០%ច ើយទុរចអាយវាសៃួត។ 

10. សូមចរបើពិចពចសទរលិទីពីរ យរ០.៥មលថ្នលាយពីបាំពង់្ចតសត 10-6 ចៅរនុង្ចាន់អារឺ10-6  
11. សូមចរបើរបោប់ពរង្ហយចសទរលិចដើមបីពរង្ហយលាយចអាយសពវថ្ផទចានពីរជ្ុង្មួយចៅមួយចទៀត បង្វិល

ចានចៅរតង់្៩០ដឺចររច ើយទុរអាយវារាយ បង្វិល២ដង្ចទៀត ចអាយវាររបសពវ (របូទី៤)ភាល មៗសូម
ររបចានវញិ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូទី៤ វធីិោស្តសតពរង្ហយសាំរាប់ការបវនថមារ់ចតរចីៅរនុង្ចានអារឺ 
 

12. សូមចធវើការចសទរលិរបោប់ពរង្ហយចទៀត ច ើយសិមបតូរវាចៅ០.៥មលថ្នលាយពីបាំពង់្ចតសត 10-5 ចៅ
រនុង្ចានអារឺ សូមពរង្ហយវាាមការចរៀបរាប់ចៅជ្ាំហា នទី១១ 

13. សូមចធវើជ្ាំហា នទី១០ចៅ១២មតង្ចទៀត សាំរាប់បាំពង់្ចតសតវដលចៅសល់/ចានអារឺ ចៅរនុង្លាំោប់ចលខ
ចរៀង្ យរចេញពី 10-6 ដល់10-1. 

14. សូមោរ់ចានអារឺររឡប់េុះចរកាមច ើយោរ់វាចៅរនង្ទូរាំចៅ (ចអរូអាសីុចរបើរាស់ទូបណតុ ះរគាប់ពូជ្
វដលចយើង្សង់្ច ើង្ សូមចមើលព័ត៌មាន[https://www.youtube.com/watch?v=k6lux5EVUuI] 
េាំចពាះវឌីីអូយូធយូបពនយល់ពីដាំចណើ រការចនះ) រយះចពល២៤ចមា៉ែង្ចៅសីតុណា ភាព២៧អង្ាចស 

15. បនាទ ប់ពី២៤ចមា៉ែង្ថ្នរយះចពលការភាញ ស់ សូមចមើលចានវដលមានពី៣០ចៅ៣០០រាល ច ើយរាប់េាំនួន
ថ្នេាំណុេវដលោេ់ពីចរ (ពួរ) វដលអាេខុសពីរទង់្រទយ ទាំ ាំនិង្ពណ៌ (របូទី២) វាសាំខ្នន់ណាស់រនុង្
ការរត់សាំគាល់ថ្ ចបើពួរវា ជាបនាទ ត់រងឹ្មួយវដលអនរោរ់ចអាយវាវវង្ ឬបនាទ ប់ពីវតរយះចពល២៤ចមា៉ែង្ 
ពួរវាានចាប់យរនូវេាំនួនភារដ៏ធាំថ្នចានអញ្េ ឹង្លាយមិនានបរង្ហវររប់រគាន់ចទឬរ៏សមាភ រះវដល
ចយើង្ចរបើរាស់អាេនឹង្មានចមចរារ។ ជ្ាំនួសចអាយការបចង្កើតចកាសិការចដើម វតមួយចនាះ វារួរវតមានជា
ចរេើនវដលានបង្ហា ញរមួគាន វដលចធវើចអាយវាអាេចៅរេួរនុង្ការរាប់យ៉ែង្លអ(របូទី៥) 
 

1 2 3 4 

https://www.youtube.com/watch?v=k6lux5EVUuI


 
របូទី៥ ឧទ រណ៍ថ្នបញ្ញា ជាទូចៅវដលចរើតច ើង្ចៅចពលវដលពរង្ហយវាចអាយវវង្ចៅរនុង្ចាន ទាំង្ពីរបង្ហា ញពីការឆ្លង្ចមចរារឬរ៏មាន
ារ់ចតររីាំរតិខអស់ របូថតចៅខ្នង្ចឆ្វង្មានឆ្នូតវវង្រងឹ្មាាំវដលចធវើចអាយវាមិនអាេរាប់ាន របូចៅខ្នង្ោត ាំបង្ហា ញពីេាំនួនវដលរបវ លជាចរើត
ច ើង្រមួគាន ច ើយជាមូលច តុេាំណុេខលះធាំណាស់ 

 

16. ការរណនាអង្គភាពបចង្កើតានជាពួរ

 

អង្គភាពបចង្កើតានជាពួរវាចនះរឺជាការា៉ែ ន់របមាណថ្នេាំនួនអតិសុខុមរាណ(វដលមានសុខភាពលអ)វដលអាេ
សាំចរេានចៅរនុង្វូលូមរាំរវូដលចរចអាយមួយ។ ចកាសិការផសិតឬារ់ចតរមួីយៗអាេបាំវបរខលួនវាច ើយបចង្កើត
ានជាររុមមួយវដលអាេចមើលច ើញ។ អង្គភាពចនះជាធមមារតូវានដាំណាង្ជា ររុម/មល។ អង្គភាពឬររុម
បង្ហា ញពីវតតមានអតិសុខុមរាណចរេើនជាង្រាំរូជាមួយនឹង្អង្គភាពទប។ រាំរចូៅរនុង្បនទប់ពីចោធន៍ភារចរេើនចធវើ
ចអាយរាវថ្នអតិសុខុមរានដី ុេលទធផលរនុង្ការរាប់រវាង្ពី104 to 1012 CFUs សាំរាប់ដីមួយរកាម វតអវីវដលចរ
ពិចារណាជាធមមារឺខុសគាន យ៉ែង្ខ្នល ាំង្។ សូមរត់េាំណាាំថ្វធីិោស្តសតវដលានបង្ហា ញចៅទីចនះ ចទះជាបរមិាណ
រ៏ចោយ រ៏ានបង្ហា ញនិននការាមចពលចៅរនុង្រវនលង្មួយជាង្ការផតល់េាំនួនវដលចរអាេចរបៀបចធៀបជាមួយនឹង្



ដីពីរវនលង្ដថ្ទចទៀត។ជាមួយគាន វដរ សូមរត់សាំគាល់ថ្ការមាននិង្ទាំ ាំេាំនួនអតិសុខុមរាណចៅរនុង្ដីពិតជា
ខុសគាន ាមជ្ាំចៅនឹង្ទីរវនលង្។ 

ទរ់ទង្នឹង្សុវតថិភាព វាមានោរសាំខ្នន់រនុង្ការរត់េាំណាាំថ្ វាអាេចៅរេួរនុង្ការោាំារ់ចតរ/ីផសិតវដលមានជាតិ
ពុល/ភាន រង្ហរេាំលង្ ចោយចរបើវធីិោស្តសតចនះ។ចដើមបីបរង្ួមចអាយតូេនូវរាំរូចនះ សូមរុាំទុរពួរវាចអាយចៅសីតុណា
ភាពខពស់ជាង្សីតុណា ភាពរនុង្បនទប់ច ើយចៅអាំ ុង្ចពលវដលញស់របស់វា (ជាពីចសសជាសវាង្ ពី៣៦ចៅ៣៨
អង្ាចស ចដើមបីការពារការរស់របស់វានិង្ការេាំលង្គាន ថ្នារ់ចតរវីដលជាធមមាមានចៅរនុង្ថនិរសតវ)។ 
 
 
 
 
 
 
 

ការបចង្កើតចានអារឺពិចោធន៍ 

សមាភ រះ 

 ចាន់ចពរទីពិចោធន៍េាំនួន១២ 
 ទឹរពីរវពង្ 
 ចមៅអារឺេាំនួន២ោល បរពា 
 ចររឿង្សល២វពង្ 
 សក៤ោល បរពា 
 របោប់រេរទឹរ១វដលអាេោរ់ទឹរានេាំនួន 

ចទវរដង្ថ្នទឹរ(សាំរាចបើចសទរលិ) 
 េង្រ្ង្ហក នអរគីសនីមួយ 
 វទម៉ែូវមរតមួយ(ចសទរលិជាមួយបលិេ) 
 ររោសដុតអាលុយមីញ៉ែូ ម 
 

 
 
 

វធីិោស្តសត 
 

1. សទីមចានរនុង្ឆ្ន ាំង្អរគីសនីរយះចពល២០នាទីចៅសីតុណា ភាព១២១អង្ាចសច ើយសាំពាធចៅេាំណុេ
១០៣.៤រី ួា៉ែោក ល់ ឬរាាំរនុង្លាយបលិេ វដលមានទឹរ៩ភារនិង្១ភារបលិេរយះចពល២៤ចមា៉ែង្។ 

2. ោយអារឺ ចររឿង្សល សក និង្ទឹរចៅរនុង្ថូវរវវដលអាេទុរទឹរានចទវរដង្ សូមដុតជាមួយថ្ម៉ែររូចវវចៅ
ចលើេង្រ្ង្ហក នរ ូតដល់លាយរោយទាំង្ស្សុង្។ ររវលង្វាចដើមបីធានាថ្អត់មានដុាំណាវដលមិនទន់
ានរោយអស់ច ើយ។ 

របូទី៦តម្ភា រេះកដលបា ោរបើរបាត់តំរាប់ការបោដក ើម្ចា អាដឺាម្ភ  

តក  ោរគឿដតា  កពដ ោងៅអាដាឺ ិដទឹដា 



3. សូមរុ ាំធុង្រេរទឹរជាមួយនឹង្ររោសអាលុយមីញ៉ែូ មច ើយោរ់វាសទីមឬរនុង្ឆ្ន ាំង្អរគីសនី សូមចធវើាមការ
វណនាាំរបស់ររុម ិុន រាំចៅចៅេាំណុេ ១២១អង្ាចស និង្១០៣.៤រី ូាោក ល់រយះចពល២០នាទី 

4. សូមយរធុង្ទឹរចេញពីឆ្ន ាំង្ច ើយរង្ចាាំរ ូតដល់សីតុណា ភាព៤៥អង្ាចស 
5. សូមចារ់លាយអារឺចៅរនុង្ាតថ្នចានចពរទីពិចោធន៍ច ើយធានាថ្ាតវាានររប់អស់ច ើយវតសូម

រុាំចអាយចារ់ចលើសពីពារ់រណាត ល។ 
6. ភាល មៗសូមររបចានចពរទីមួយៗជាមួយនឹង្រាំរបរងឹ្មាាំច ើយទុរចអាយអារឺរតជារ់ ចពលវដលអារឺ

(ោរាយ)រងឹ្ច ើយ សូមោរ់ចានផ្លក ប់វញិ។ 

វធីិោស្តសតវដលជាជ្ាំចរ ើសចបើអនរមិនេង់្ចរបើោរាយ 

1. សូមចធវើាមជ្ាំហា នទី២ និង្៣ សាំរាប់ោរាយអារឺ វតសូមចរបើររ វរវវដលមានរាំរបវដលានចសទរលិ
ច ើយវដរ បនាទ ប់ពីោរាយថ្នានចសទរលិច ើយ សូមចធវើការចធវើសាំពានរនុង្ឆ្ន ាំអរគីសនីច ើយោរ់រាំរបចលើ
វរវររ ។ ោរាយអារឺនឹង្ពរងឹ្ង្ច ើយអាេររាានរ ូតដល់ចៅ១អាទិតយ។ 

2. ចពលវដលអនររតូវការចរបើរាស់វា សូមោរ់វរវររ ចពញចោយោរាយអារឺរនុង្ទឹរចតត តិេៗ(មិនវមន
ទឹរពុះចទ) រ ូតដល់ោរាយរោយ/ឈានដល់៤៥អង្ាចស 

3. Follow steps 5 & 6.សូមចធវើាមជ្ាំហា នទី៥និង្៦ 
 

  

របូទី៧ ឆ្ន ាំង្សាំពាធមានរាំរបពីចលើានចរបើរាស់សាំរាប់ចសទរលិោរាយអារឺនិង្ឧបររណ៍ដថ្ទចទៀត រទនាប់
រតូវានោរ់ចៅរនុង្ឆ្ន ាំង្ច ើយចរបវនថមទឹរ២ចៅ៣ស.មចៅាតចរកាមថ្នឆ្ន ាំង្ (ចដើមបីរុាំចអាយវាប៉ែះចៅនឹង្
ាតវរវ) វរវបិតជិ្តជាមួយនឹង្ររោសដុតោរ់ចៅេាំរណាត ល ទុរវាយ៉ែង្ចហាេណាស់ ២ស.មរវាង្រាំរប
ចលើវរវនិង្រាំរបឆ្ន ាំង្ 
 

លទធផល 
 
 [រាំណត់េាំណាាំ ចគាលបាំណង្បឋមថ្នរាំណត់រារបស់ចអរូអាសីុរឺចដើមបីបង្ហា ញជ្ាំចរ ើសសាំរាប់បណាត ញរបស់ចអ

រូអាសីុចដើមបីររេាំនួនច ើយចរបៀបចធៀបេាំនួនមីររុបដីចដើមបីា៉ែ ន់ពីសុខភាពដី ជាវផនរមួយថ្នការពិចោធន៍ដ៏



សាំខ្នន់ធាំមួយចដើមបីចធវើចតសតពីឥទធិពលរបស់ថ្ន ាំសាំោប់ចមម ាមវបបធមមជាតិចៅចលើចមម េថ្រង្និង្សុខភាពដី 
ចយើង្ានោរលបង្វធីិោស្តសតទាំង្ពីរចនះចដើមបីចមើលថ្ចតើនិនាន ការរនុង្អង្គភាពបចង្កើតជាររុមចនះចៅរនុង្
បនទប់ពិចោធន៍របស់ចអរូអាសីុមាននិតិវធីិយ៉ែង្ណាចបើចរបៀបចធៀបចៅនឹង្ររោស់តាំរង្មីររុបនិង្លទធផល
CFU ពីបនទប់ពីចោធន៍វភិារដីជាលរខណះជ្ាំនាញ។ ចអរូអាសីុមិនានចរៀបេាំចាត់វេង្ររប់រគាន់ចទសាំរាប់េាំ
លង្ចៅចលើការោរលបង្ចអាយានោវ ហាប់ចនាះច ើយ រតឹមវតចអាយច ើញថ្ចតើការពិតអង្គការវដល
មានធនធានមានរាំរតិអាេចរបើរាស់និតិវធីិបនទប់ពិចោធន៍វដលចរទទួលយរចនះចទចៅរនុង្តថ្មលចថ្រចដើមបី
ចរបើរាស់ជាតាំណាង្សាំរាប់ការរាំណត់សុខភាពមីររុបរបស់ដី ដូចេនះច ើយ ខណះចពលវដលទិននន័យវដល
មានខ្នង្ចរកាមជាចលខ លទធផលរួររតូវានយល់ជារុណភាពជាជាង្បរមិាណ  វាអាេរតូវានចរបើរាស់
ចដើមបីចរបៀបចធៀបការពាាលចៅរនុង្ការពិចោធន៍ដូេគាន វតមិនានឆ្លង្កាត់ការពិចោធនជាចរេើន ចរពាះ
លទធផលរឺចៅរនង្តាំបន់ចៅនឹង្ោថ នភាពបរោិថ នជារ់ោរ់មួយថ្នបលង់្វដលចយើង្ានចធវើចតសត ចយើង្ចៅវត
ចរជ្ើសចរ ើសរនុង្ការបញ្េូ លលទធផលចនះពីការោរលបង្របស់ចយើង្ចដើមបីវេររ ាំវលរអវីវដលចយើង្ានចរៀន
ានជាមួយសមាជិ្របណាត ញរបស់ចយើង្មុនវដលវដលចរោរចមើលវធីិោស្តសតចនះចោយខលួនឯង្។ ចយើង្
េង់្ឭពីបទពិចោធន៍របស់អនរពីវធីិោស្តសតចនះ ] 

 
ចៅចពលវដលចធវើចតសតវធីិោស្តសតររោសតាំរង្ ចយើង្ររច ើញថ្រកាោសតាំរង្រឺមានរតូវជាង្ពីចពលវដលវា

ចៅានយូរប៉ែុនាន ចៅរនុង្ដីជាង្អវីវដលចយើង្រ ាំពឹង្ទុរ។ ចោយវផអរចលើលរខខ័ណឌ អាកាសធាតុនិង្ការវរបរបួលដី អា
រាថ្នការចធវើចអាយរលួយអាេខុសគាន  ចបើអនររាំពុង្ចរបើរាស់វធីិោស្តសតចនះចដើមបីចធវើការោរលបង្ពីការចរបៀប
ចធៀបឬចធវើការស្ោវរជាវសាំរាប់ខលួនឯង្ ចយើង្សូមផតល់អនុោសន៍ថ្មុនចពលោរលបង្ចធវើការវាស់វវង្អតិសុខុម
រាណរនុង្ការពិចោធន៍ សូមអនររប់ររោសតាំរង្រនុង្ដីរបស់អនរផ្លទ ល់សិនច ើយទទួលផលវាមតង្មួយៗាម
ចពលថ្នសាត  ៍ ចដើមបីវសវង្ររចអាយច ើញថ្ចតើររោសចនះចៅានយូរប៉ែុនាន មុនចពលវដលវាបាំវបរទាំង្ស្សុង្។ 
អនររតូវវតមានអវីមួយសាំរាប់វាស់វវង្និង្ចរបៀបចធៀបចៅេុង្បញ្េ ប់ដូចេនះចបើវារលួយជាង្៩០% ចយើង្សូមចសនើរជា
ចយបល់ថ្សូមរប់រនុង្រយះចពលវដលខលីជាង្ចនះ។ចៅចពលវដលអនរទទួលានចៅរាំចរាង្ចនះសាំរាប់ថ្ចតើតាំរង្
នឹង្ចៅានយូរប៉ែុនាន ចៅរនុង្ដី អនរអាេចាប់ចផតើមចធវើការពិចោធន៍ឬោរលបង្ាន។ 

 
 
ការពិចោធន៍របស់ចយើង្ានបង្ហា ញពីភាពខុសគាន តិេតួេ ទាំង្ពីរានបង្ហា ញពីការវរបរបួលយ៉ែង្ខ្នល ាំង្រនុង្ដី 

និង្រាំរខុូសគាន េាំចពាះដីមួយណាវដលចៅដូេគាន និង្ធាល រ់េុះ។ ចតសតររោសតាំរង្ានផតល់ជាចយបល់ថ្អត់មាន
ភាពខុសគាន ធាំដុាំច ើយរនុង្សុខភាពមីររុបរនុង្ដីវដលានទទួលការចរបើរាស់ចោយទឹរ ថ្ន ាំសាំោប់ចមម ចោយ
មាន ស់ឬលាុង្ (ារាង្ទី១) ការវរបរបួលរឺខពស់ជាង្រនុង្ការចរបើរាស់ជាង្ពីមុន ជាពិចសសសាំរាប់បលង់្វដលចរបើ
រាស់ជាមួយនឹង្មាន ស់និង្បលង់្ររប់ររង្។ ចទះបីជាទាំ ាំរាំរវូាតូេមិនអាេចរៀបេាំជាសតិតិានរ៏ចោយ ចយើង្ាន
សចង្កតច ើញថ្ររោសតាំរង្វដលមានរប់ចៅរនុង្ដីវដលរបរាស់ចោយថ្ន ាំពីលាុង្ដូេជាាត់បង់្ទាំង្ន់តិេជាង្
ច ើយរលួយយឺតជាង្ររោសវដលរប់រនុង្ដីចរបើរាស់ដថ្ទចទៀត។ ការចនះបង្ហា ញថ្េាំនួនអតិសុខុមរាណរនុង្
ដីរបវ លជាមានការថយេុះចរេើនជាង្ចៅរនុង្ដីចដលចរបើរាស់ជាមួយថ្ន ាំពីលាុង្ជាង្ដីដថ្ទចទៀត។ 



 
ការោរបើរបាត់  ទំដ ់ចាប់ោនក្ើង(g) ទំដ ់ចុដបញ្ចប់ (g) ការរលួប 

M1 1.21 1.06 0.15 
M2 1.21 0.96 0.25 
M3 1.21 0.72 0.49 
P1 1.21 0.15 1.06 
P2 1.21 0.87 0.34 
P3 1.21 0.56 0.65 
C1 1.21 0.83 0.38 
C2 1.21 0.41 0.80 
C3 1.21 0.52 0.69 

    

ារាង្ទី១ លទធផលថ្នររោសតាំរង្ចធវើចតសតរនុង្ដីវដលចរបើរាស់លាុង្សាំររាប់សាំោប់ចមម  (M) និង្មាន ស់សាំរាប់សាំ
ោប់ចមម  (P) ច ើយនិង្ដីវដលចរបើរាស់ទឹរសាំរាប់ររប់ររង្ (C) ទូទាំង្ការេាំលង្បីចនះ។ ការរលួយរឺខុសគាន
រវាង្ទាំង្ន់ថ្នការចាប់ចផតើមនិង្េុង្បញ្េ ប់ ចយើង្យរេាំនួនវដលខពស់ជាង្រនុង្រាំរតិរលួយចដើមបីេង្អុលបង្ហា ញចថៀម
ចទៀតពីសរមមភាពមីររុបរនុង្ដីចនាះ។ 

 

ចៅរនុង្ចានចពរទីពិចោធន៍CFU ភាពខុសគាន ថ្ន CFU ចៅរនុង្ដីវដលចាប់ចផតើមរឺអោេ រយដូេជាការផ្លល ស់បតូរ
រនុង្អង្គភាពបចង្កើតជាររុមរបស់វាដូចចាន ះវដរ ចោយចធវើចអាយមានរាំរជូារ់ោរ់មួយវដលពិាររនុង្ការវេរចអាយ
ោេ់.ខណះចពលវដលេាំនួនអតិសុខុមរាណានថយេុះជាមួយនឹង្ការចរបើរាស់ថ្ន ាំសាំោប់ចធវើពីមាន ស់ ដីវដល
ចរបើរាស់ជាមួយនឹង្លាុង្ឬជាមួយនឹង្ការររប់ររង្ពិតមានចរើនច ើង្េាំនួនថ្នអតិសុខុមរាណ (ារាង្ទី២)។ 
ាមការជារ់វសតង្ផតល់ជាចយបល់ថ្នឹង្មានការថយេុះរនុង្CFU ឬតិេជាង្1.0 x 104 ពីការរាប់េាំនួនររុមវដល
ានចាប់ចផតើមរបសិនចបើថ្ន ាំមានផលប៉ែះពាល់ជាអវជិ្ជមានដល់សុខភាពមីររុបរនុង្ដី។ ចយើង្រិតថ្ការចរើនច ើង្
រនុង្ CFUs សាំរាប់លាុង្និង្ការចរបើរាស់ការររប់ររង្របវ លជាអាេមរពីចភលៀង្មូសុង្វដលានចាប់ចផតើមអាំ ុង្
ចពលោរលបង្ ចោយផតល់ចអាយនូវការចរើនច ើង្ថ្នសាំចណើ ម។ការពិចោធន៍បវនថមចទៀតជាមួយនឹង្ការេាំលង្
វដលមានការចរើនច ើង្ថ្នការោរលបង្ថ្ន ាំសាំោប់ចមម អាេបង្ហា ញចអាយច ើញថ្ចតើការខវះខ្នតថ្នរាំរដូវដលៗ
វដលជាលទធផលពីភាពវរបរបួលដ៏ធាំរវាង្បលង់្ ឬថ្ចតើមិនមានភាពខុសគាន ចទសាំរាប់ការចរបើរាស់ថ្ន ាំទាំង្ពីរមុខ
ចៅចលើសុខភាពមីររុបរនុង្ដី។ 
 

ការោរបើរបាត់ ចាប់ោនក្ើង CFU ចុដបញ្ចប់ CFU CFU ផ្លា ត់បត  ូ

M 5.24 x 10
5 

1.28 x 10
6 

+ 7.56 x 10
5 

P 4.04 x 10
5
 3.32 x 10

4 
- 7.20 x 10

4 

C 4.16 x 10
5
 8.4 x 10

5 
+ 4.24 x 10

5 

ារាង្ទី២ លទធផលថ្នការរាប់េាំនួនពីចានចពរទីពិចោធន៍ថ្នដីវដលានពីការចធវើចតសតថ្ន ាំពីលាុង្ (M)ថ្ន ាំពិមាន ស់ 
(P)និង្ដីវដលមានការររប់ររង្ចោយទឹរ (C). ការផ្លល ស់បតូររនុង្ CFU រឺមានភាពខុសគាន ពីេាំនួនរាប់េុង្បញ្េ ប់ចៅ
នឹង្ការរាប់ពីការចាប់ចផតើម។ 

 

ការសននោា ន 
 



ការចធតើចតសតចនះអាេជួ្យអនរយ៉ែង្ចរេើនជាសកាត នុពលរនុង្ការវាយតថ្មលទាំ ាំេាំនួនថ្នអតិសុខុមរាណរនុង្ដី
របស់អនរ ដីនីមួយៗមានរុណសមបតតិខុសៗគាន ច ើយរ៏មានេាំនួនអតិសុខុមរាណខុសគាន វដរ។ ការចធវើចតសតចនះ
អាេរតូវានចរបើមុននិង្ចរកាយការចរបើរាស់ធាតុេូលដល់ដីឬការវរវរបដី ចដើមបីវាយតថ្មលផលប៉ែះពាល់របស់វា
ចៅចលើសុខភាពដី។ វារ៏អាេរតូវានចរបើរាស់វដរចដើមបីចរបៀបចធៀបដីពីរវនលង្ខុសៗគាន ចៅចលើរសិោា នរបស់
អនរ ជាពិចសស ចបើអនររិតថ្អវីមួយអាេនឹង្មានផលជាអវជិ្ជមានប៉ែះពាល់ដល់អតិសុខុមរាណរនុង្រវនលង្ណា
មួយចនាះ។ ចទះជាយ៉ែង្ណារ៏ចោយ ការចធវើចតសតចនះអាេរាប់រតឹមវត ថ្ចតើមានផលប៉ែះពាល់ឬរ៏អត់ វាមិន
អាេរាប់ពីអវីវដលជារាត វដលបណាត លចអាយេាំនួនអតិសុខុមរាណធាល រ់េុះឬចរើនច ើង្ច ើយ។ជាធមមា ចបើដី
របស់អនរកាន់វតមានសុខភាពលអ ចនាះអតិសុខុមរាណនឹង្បង្ហា ញវតតមានកាន់វតចរេើនច ើង្ ច ើយជាការរមួ
េាំវណររនុង្របព័នធថ្នការផលិតវដលកាន់វតមានសុខភាពលអវដរ។ 

 

ដាំណម្់ចំណ ំការោ វី ើោម្តក្ ោសបកឡដាតំរាប់តំោណើងដី  លដាខណេះដី  ិដោប៉េហាត កដលោគអាចរដាបា ោៅ ECHO Asia 

Note 15 “Soil Quality Assessment: Why and How” by Marcia Croft. 
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