
 

 
 

 

ការបង្កើតល្បាយដ៏ល្បអសំរាប់ការដំក្នុ្ង ើ្ គឺជាជង្រើសដ៏ល្បអសំរាប់អ្នក្ដំដំណំ
ដដល្បមានធនធានមានកំ្រតិ 

 

ងដយងោក្ ហាណហ៏ រហាវទិ្យាល័្បយកាឡាមា៉ាសូ និ្ងោក្អា្ារ ប ិក្សលឺ ពីរជឈរណ្ឌ ល្បជះឥទ្យទិពល្បអា
សីុ។ 

 

កំ្ណ្ត់្ារបស់ អ្នក្និពនធ :សំរាប់ជាងោល្បបំណ្្ននកំ្ណ្ត់្ារបស់ងអ្កូ្អាសីុងនះ អ្តតបទ្យងនះ្តវូានប្្រួ
ងអាយខ្លី។ ្បសិនងបើអ្នក្ចាប់អាររមណ៍្ក្នុ្ការទ្យទួ្យល្បានឯក្សារងពញងល្បញននការស្រសាវ្ជាវជា្ងនះសូរងធវើ
ការទាក់្ទ្យ្ rgarofano@echonet.org.។ហាណហ៍ ង្គ គឺជានិសសតិសម័្គតិតតរក្ពីរហាវទិ្យាល័្បយកាឡាមា៉ា
សូ ដដល្បានចាប់ង តើរគំងរា្ឯក្រាជថា្ន ក់្ខ្ពស់របស់នា្ងៅឯធនាោ្ោប់ពូជរបស់ងអ្កូ្អាសីុពីដខ្ រិថុនារហូត
ដល់្បដខ្សីហា ២០១២។ កំ្ណ្ត់្ារបស់ងអ្កូ្អាសីុងនះគឺជាល្បទ្យធ ល្បដ៏ងជាគជ័យននការស្រសាវ្ជាវងនាះសតីពី ការ
ោយដីសំរាប់ការដំក្នុ្ង ើ្ សំរាប់ង្បើ្ាស់ងៅធនាោ្ោប់ពូជរបស់ងអ្កូ្អាសីុ។ ្បកូ្ មា៉ាសបឺន ដដល្បសពវ
នថៃជានិសសតិតុះក្រមសិក្ា នឹ្បនតការងាររបស់ ហាណហ៍ ងដើរបី្ បឹ្ដ្ប្ងធវើងអាយល្បទ្យធ ល្បកាន់ដត្បងសើរ
និ្ជាការសរបុររួរួយដដល្បអាតង្បើ្ាស់ាន។ 
 

 

សេចក្តីណែនាំ 
សៅក្នុងតាំបន់ត្តូពិក្ ការដាំកូ្នស ើអាចជាការងារដ៏លាំបាក្មួយ។ ក្ត្តត ដ៏េាំខាន់ននការត្ពួយបារមមែ៍សលើការ
ផលិតកូ្នដាំណាំគឺទឹក្សត្ចើនសពក្ ឬលិចទឹក្ (ហ្សូ ២០០៧) សៅសពលរដូវវេា ដីណដលមានជាតិទឹក្សលើេលប់ 
អាចនឹងស្វើសអាយត្បពនធឬេរបេ់ដាំណាំងាប់បាន សដយវាបានឃាំងត្បព័នធលាំហូ្រអុក្េីុ ណេន និងេាំភារះេាំ
ខាន់ៗដនទសទៀត (ហ្វូសេឡា ២០០០)។ កូ្នរកុ្ខជាតិឬដាំណាំសៅតូចណដលសគដក់្ក្នុងសផើងណដលមានដីហាប់
ណែន ទាំនងជាមានផលអវជិ្ជមានចាំស ះការលិចទឹក្។ ត្តមណបបត្បនពែីយ៍ ការលាយបញ្ចូ លគ្នន ននេាំភារះ
ដូចជាដីថ្មណក្វពីបន្ុះភ្នាំសភ្លើង ដីពីអាចម៏ជ្សនលន សៅក្នុងលាយេាំរាប់ដាំក្នុងសផើង ជួ្យតយុទធនឹងការហាប់ណនននន
ដីសហ្ើយនិងជួ្យដល់លាំហូ្ដី។ សទះជាយ៉ាងណក៏្សដយ ទាំងដីថ្មណក្វនិងដីអាចម៌ជ្សនលន អាចនឹងមានតាំនល
នថ្លបនតិចេាំរាប់ការដាំដុះ ជាពិសេេ េាំរាប់អនក្ដាំណដលមាន្នធានមានក្ាំរតិ ដូចជាមនុេសជាសត្ចើនណដលអនក្
បានស្វើការជាមួយ។ 
ការស្រាវត្ជាវកូ្នដាំណាំក្នុងឆ្ន ាំថ្មីៗសនះ បានសតត តសៅសលើការរក្ស ើញេាំភារះណដលអាចេាំសរចបាន មាននិរនតរ
ភាព និងមានតាំនលសោក្ េាំរាប់ការដាំក្នុងសផើង ជាញឹក្ញាប់មានការសត្បើត្បាេ់ពីផលិតផលកាក្េាំែល់ពី
ឧេាហ្ក្មមមានដូចជា អាចម៌រណ ជី្ក្ាំប៉ាុេតិ អងាា ម ស្រេកី្ដូង (អាសរណេ ២០០២ មឺរ ៉ាវូ ២៩៩៤ អាមាដសអ 

ក្ាំែត់ត្ត្តរបេ់សអកូ្អាេីុ 
ឯក្ាបណនែមត្បចាំតាំបន់
ដល់ក្ាំែត់ត្ត្តរបេ់សអកូ្ 

កែសំរួលដោយដោែអាប្រាម ប ៊ិែសលឺ ន៊ិងដរដបខា ហ្គា រហូ្គា នូ                 កែែញ្ញា ២០១៣ ដលែ១៩ 
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អាល ២០១២)។ អងាា មនិងស្រេកី្ដូងណដលមានសត្ចើនសៅអាេីុ មានេកាត នុពលលអក្នុង ការបនធូបនែយហានិភ័្យ
ននការលិចទឹក្ឬទឹក្សត្ចើនសពក្ សដយការជ្ាំនួេសអាយវតែុធាតុណដលមានតាំនលនថ្ល ដូចជា ដីថ្មណក្វ ឬជី្អាចម៌ជ្
សនលន។ េាំភារះស្រេកី្ដូងមានេមតែភាពខ្ពេ់ក្នុងការទប់មិនសអាយទឹក្លិច ដាំណាំក្នុងជាតិកាក្េាំែល់របេ់
វា សហ្ើយជាលាំហូ្រទឹក្ដ៏លអត្តមរយះលាំហ្ណដលវាបានបសងាើតស ើងសៅក្នុងទាំរង់របេ់វា។ អងាា មគឺជាអនុផលដ៏
លអអាច រយ ពីសរាងចត្ក្កិ្នអងាណដលមានសត្ចើនសៅតាំបន់ត្តូពិក្។ដូចជាស្រេកី្ដូង វាបសងាើតសអាយមានលាំហ្រតូ
ចៗសៅក្នងលាយណដលសគត្តូវការេាំរាប់ការបងហូរទឹក្េមរមយ សហ្ើយមិនបាំតល ញសលឿនស ើយ។ រមួគ្នន មក្ េាំ
ភារះទាំងពីរសនះគឺជាជ្ាំសរ ើេដ៏មានតាំនលសោក្សដើមបីជាជី្ ដក់្ក្នុងដាំណាំដាំក្នុងសផើងលាយ។ 
 

សគ្នលបាំែងននការស្រាវត្ជាវសនះគឺសដើមបីរក្សមើលការលាយដីឬលាយេាំរាប់ការដាំដាំណាំក្នុងសផើងដ៏លអ 
សដយការសត្បើវតែុធាតុសដើមណដលមានតាំនលសោក្ណដលអាចរក្បានសៅត្បសទេនថ្ភាគខាងសជ្ើងសហ្ើយនិងសៅ
ក្ណនលងស្រេសដៀងគ្នន សនះណដរសៅតាំបន់អាេីុ។ សដើមបីវាេ់ពីបរមិាែននភាពសជាគជ័្យននលាយេាំរាប់ការដាំក្នុង
សផើង េុខ្ភាពដាំណាំនិងការលូតលាេ់ ត្តូវបានវាយតាំនលសដយការវាេ់សៅសលើជាតិក្ល/សកាេិកាងាប់ ត្បណវង
រកុ្ខជាតិ និងជី្វោមពល ណដលសគយក្សៅដក់្ក្នុងវាលសហ្ើយគ្នាំត្ទវាសដយការវាេ់ណវងពីេុខ្ភាពដាំណាំនិងក្ាំ
លាាំងសៅក្នុងបន្ប់ពិសា្ន៍ត្តមរយះការាក្លបងបែតុ ះ។ការស្រាវត្ជាវសនះស្វើបានសជាគជ័្យសដើមបីក្ាំែត់
ោសតើលាយណដលសគផលិតពីេាំភារះក្នុងតាំបន់អាចផលិតរុក្ខជាតិណដលស្រេសដៀងគ្នន  ឬកាន់ណតលអជាងមុន មាន
គុែភាពជាងលាយណដលបានពីឧេាហ្ក្មម។ 
 

ការរចនា សំរាបក់ារព៊ិដោធន ៍

សយើងបានស្វើណតេតក្នុងការលាយដីក្នុងសផើងដាំដាំណាំចាំនួន៧ពីេាំភារះណដលចប់អារមមែ៍េាំរាប់ត្គ្នប់ពូជ្ចាំនួន
៤ត្បសភ្ទ ដូចជា េណែត ក្ស ៀងដវ (Lablab purpurpeus) ត្មរាំ (Moringa oleifera) សពព  (Cucurbita 
moschata) និងសប៉ាងសបា៉ា ះ (Solanum lycopersicum)។ ត្បសភ្ទត្គ្នប់ពូជ្ទាំងសនះត្តូវបានសត្ជ្ើេសរ ើេយ៉ាង
េាំខាន់េាំរាប់ក្េិក្រក្នុងបណត ញរបេ់សអកូ្ ក៏្ដូចជាផតល់សអាយនូវត្បសភ្ទពូជ្។ 
 

បុគគលិក្សអកូ្និងទីត្បឹក្ារបេ់សអកូ្អាេីុបានក្ាំែត់ធាតុផសាំេាំរាប់ការលាយក្នុងសផើងសនះសហ្ើយនិងសរតយូ 
សដយណផអក្សៅសលើបទពិសា្ន៍មានពីមុន ការមានសពលរបេ់ក្េិក្រ និងេកាត នុពលេាំរាប់ជ្ាំសរ ើេចាំរះុណផនក្
 ែិជ្ជក្មមណដលអាចណត្បត្បូលបាន (ត្តរាង១)។ត្បេិទធិផលននលាយេាំរាប់ដាំណាំក្នុងសផើងត្តូវបានវាេណវង
សដយការវាយតាំនលត្តមការដុះស ើងរបេ់កូ្នដាំណាំ ការលូតលាេ់ សហ្ើយនិងភាគរយននជាតិក្ល/សកាេិការ
ងាប់ (ការបា៉ា ន់ាម នននចាំនួនពែ៌សលឿងនិងពែ៌សត្តន តសៅសលើក្ាំរតិពី ០ (អត់មាន) សៅដល់១០០ (មានសពញ
សលញ) ចាំនួន៣៦ នថ្ៃននអាំ ុងសពលលូតលាេ់។ សដើមបីបង្រងគប់ទិននន័យននការដុះស ើង ពីសតេតលាយននការដាំ
ក្នុងសផើង។ការាក្លបងការបែតុ ះត្តូវបានស្វើស ើងជាមួយនឹងការលទធផលណដលបានពីត្បសភ្ទពូជ្មួយៗក្នុង
ចាំសណមទាំងបួនក្នុងអាំ ុងសពលជាង២០នថ្ៃ។ ការសនះបានបសងាើតសអាយមាន ទិននន័យដាំបូងននក្ាំលាាំងត្គ្នប់
ពូជ្សដយណផអក្សៅសលើការបែតុ ះសដើមបីស្វើការសត្បៀបស្ៀបជាមួយនឹងលទធផលននការដុះស ើងក្នុងសផើងដាំ
ដាំណាំ។ 



 
 

ត្តរាង១ ការលាយដីក្នុងសផើងនិងសរតយូធាតុផសាំរបេ់វាណដលបានសត្បើេាំរាប់ការពិសា្ន៍ 
ង ម្ ះ ធាតុ សំ ងរតយូ 

ដ នក្ពាណិ្ជជក្រម ការោយដីរបស់្ក្ុរហ ុនពាណិ្ជជ
ក្រម កំ្ប៉ាុសតិ សិតដដល្បតំល្ប្ងរ 

1 

យូងអ្តឌីភី ដី កំ្ប៉ាុសតិ អាតរ៌សតវ  5:1:1 

មា៉ា ងសៀ អ្ងាក រ ស្រសកី្ដូ្ កំ្ប៉ាុសតិ 1:1:1 

មា៉ា ងសៀដដល្បដក្ដ្បាន អ្ងាក រ ស្រសកី្ដូ្ហមត់ 1:1 

ធៃន់ អ្ងាក រ ដី កំ្ប៉ាុសតិ 1:1:1 

ស្រសាល្ប អ្ងាក រ ស្រសកី្ដូ្ដំុ ស្រសកី្ដូ្ហមត់ 1:1:1 

ធយូ្ អ្ងាក រដុត អ្ងាក រ ស្រសកី្ដូ្ហមត់ 1:1:1 

1បុគគលិ្បក្អ្្គការងអ្កូ្អាសីុានទិ្យញដីល្បាយសំរាប់ដំណំក្នុ្ង ើ្របស់្ក្ុរហ ុនដ៏ល្បអរួយង ម្ ះថា្ ដុក្ទ័្យរ  
ននៃ ជាសំភារះដដល្បមានពណ៌្្ក្ងៅ បង្កើតង ើ្ជារួយនឹ្ការបដនែរជាតិ សិតនិ្ប៉ាូលី្បសាការដី ជា
្បងភទ្យរូងល្បគុល្បនិ្ជីតូសានដដល្បងដើរតួជាការការពារឬថា្ន ំជីវសំោប់សតវល្បអិតសំរាប់្ោប់ពូជ ពី ាកំាងទ្យ្
ងៅងៃៀ្នរ៉ា  
2 ជីកំ្ប៉ាុសតិ ដដល្បងធវើង ើ្ពីសំភារះដដល្បរក្ានារក្សិដា នដូតជាកាក្សំណ្ល់្បបដនល ដី និ្អាតរ៌សតវគឺងពា
ងពញងដយជីវជាតិអាហាររបូតែរភដដល្បងគអាតបង្កើតានងៅនឹ្ក្ដនល្ (ដរនណលិ្បត ២០០៥) 
 

3អាតរ៌សតវដដល្បទ្យទួ្យល្បានទី្យសតវងោ្ក្បី 

4អ្ងាក រដុតមានសកាត នុពល្បក្នុ្ការបង្កើន លិ្បត ល្បដំណំជាង្តើនដូតងៅនឹ្ធយូ្ពីងៃើដដល្បានបងាា ញ
ងអាយងធវើ (ដ្ក្បឺ ២០១០)។ ងទាះជាយ៉ា្ណក៏្ងដយ ារការស្រសាវ្ជាវងនះដដរ ងយើ្រក្ង ើញថា្អ្ងាគ រដុត
របស់ងយើ្គឺរិន្តូវានចាត់ទុ្យក្ជា លូវការថា្ជាធយូ្ងនាះង ើយ ងដយសារដតវារិនានោយជារួយជីកំ្ប៉ាុ
សតិងហើយរិនានទុ្យក្រយះងពល្បង្តើនដខ្ (សូរងរើល្បកំ្ណ្ត់្ារបស់ងអ្កូ្អាសីុងល្បខ្៩ពីធយូ្:  ទះធរមជាតិសំ
រាប់រី្ក្ុបក្នុ្ដី អាតរក្ានងៅ http://goo.gl/cP9C4L). 

ល្បទ្យធ ល្ប 

1. ការដុះ 
.  

រិនមាន ល្បប៉ាះពាល់្បជាធំដំុងនាះង ើយតំងពាះពូជដំណំ ការោយដីសំរាប់ដំណំង ើ្ ឬ ជាអ្នតរសក្រមរវា្
ពូជដំណំនិ្ល្បាយដីក្នុ្ង ើ្ងៅងល្បើអ្្ាដុះង ើ្។ងទាះជាយ៉ា្ណក៏្ងដយ តំនួននថៃននការដុះគឺ ៥០%
ានដុះង ើ្ងដយដ អក្ងល្បើ្បងភទ្យពូជជាតំប្។ 

2. ការលូ្បតោស់ននកូ្នដំណំ 

សារះសំខាន់ននពូជ ្បងភទ្យល្បាយក្នុ្ង ើ្ ងហើយនិ្អ្នតរសក្រមដដល្បានបញ្ចូ ល្បោន ងៅងល្បើ្បដវ្កូ្នដំណំ
ានផ្លល ស់បតូរទំា្ស្រសុ្ងៅារការលូ្បតោស់របស់កូ្នដំណំ (របូភាព ១) ក្នុ្ងពល្ប១០ ងៅ២០នថៃ បនាទ ប់ពី
ការដំដុះ រិនមានអ្នតរសក្រមរវា្ល្បាយដីនិ្ពូជង ើយ។ ងៅ៣០នថៃបនាទ ប់ពីដំរតួ ការពិនិតយងៅងល្បើពូជនិ្
ល្បាយដីក្នុ្ង ើ្ានបនតរ តល់្បនូវ ល្បយ៉ា្ធំដំុងៅងល្បើ្បដវ្កូ្នដំណំជាក្ាត ឯក្រាជយ ងហើយនិ្អ្នតរសក្រម
រវា្ ល្បទំា្ពីរងនះានកាល យជាមានសារះសំខាន់ណស់។ 



 

ភាពខុ្សោន រវា្្បងភទ្យល្បាយដីក្នុ្ង ើ្ងៅរយះងពល្ប៣០នថៃននការលូ្បតោស់ គឺមានមានភាពតាស់ដត់ពី
ោន  ជារួយនិ្ការោយបញ្ចូ ល្បោន រវា្ជីពី្ក្ុរហ ុននិ្ពីយូងអ្តឌីភី ានបងាា ញងអាយង ើញពី្បដវ្ននការ
លូ្បតោស់កូ្នដំណំដ៏អ្សាច រយ។ ជារួយនឹ្ពូជដំណំរួយៗានបងាា ញនូវ្បងភទ្យការង្លើយតបដ៏វងិសសរួយ
ដល់្បល្បាយដីក្នុ្ង ើ្ ងដយមានភាព ទុយងៅនឹ្ការង្លើយតបជាទូ្យងៅរួយកាល្បពីល្បាយក្នុ្ង ើ្កាល្បពី
ងល្បើក្រុន។ 
ខ្ណ្ះងពល្បដដល្បល្បាយពីយូងអ្តឌីភីនិ្ពី្ក្ុរហ ុនជាល្បាយដ៏កំ្ពូល្បងល្បើងគពីរ្បងភទ្យសំរាប់ពូជដំណំរួ
យៗ វាានដ្ប្បួល្បងដយពូជងៅារកំ្រតិននភាពឧតតុ្ឧតតរងល្បើសល្បាយដនទ្យងទ្យៀត។សំរាប់ពូជសដណ្ត ក្
ដ បដ ប ល្បាយរបស់យូងអ្តឌីភីៃរដត់ដតឯ្សំរាប់ការ តល់្បនូវកូ្នដំណំដដល្បមានការលូ្បតោស់ខ្ពស់
ជា្ងបើង្បៀបងធៀបងៅនឹ្ល្បាយង ស្ៗ។ កូ្ន្រុំគឺមានការលូ្បតោស់ដវ្ជា្ងគងៅក្នុ្ល្បាយរបស់យូ
ងអ្តឌីភីងបើង្បៀបងធៀបងៅ្រុំងដយល្បាយង ស្ងទ្យៀត។ 
កូ្នងពព ដដល្បដំងៅក្នុ្ល្បាយពី្ក្ុរហ ុនពាណិ្ជជក្រមគឺរិនលូ្បតោស់ដវ្ជា្ដំក្នុ្ល្បាយរបស់យូងអ្តឌីភី
ង ើយ ងទាះជាវាដវ្ជា្ដំក្នុ្ល្បាយង ស្ងទ្យៀតក៏្ងដយ។ងពព ដដល្បដំងដយល្បាយរបស់យូងអ្តឌីភីគឺលូ្បត
ោស់ដវ្ជា្ការដំងដយមានធយូ្ងហើយនិ្ល្បាយធៃន់រួយតំនួន។ សំរាប់ងប៉ា្ងា៉ា ះ ការដំក្នុ្ល្បាយ
របស់យូងអ្តឌីភីនិ្្ក្ុរហ ុនមានការលូ្បតោស់ងសមើរោន ងហើយល្បអជា្ល្បាយង ស្ងទ្យៀតជាង្តើន ដតងទាះជា
យ៉ា្ណក៏្ងដយ ការពិនិតយងៅងល្បើ្បដវ្ដតរួយរុខ្គឺរិនានបងាា ញពីសុខ្ភាពរបស់ដំណំង ើយ ារ
ការសិក្ាពីរូល្បងហតុននជំ្ឺ(្បដវ្ននទ្យ្ដំណំ)អាតជាសញ្ញា រួយភាពធុញធប់ដដររាប់ទំា្ក្្វះពនលឺដដរ។ 
 

3. សុខ្ភាពកូ្នដំណំ 

បនាទ ប់ពី៣៦នថៃននការលូ្បតោស់ ការ្បរូល្បកូ្នដំណំានបងាា ញភាពខុ្សោន យ៉ា្ខាល ំ្រវា្្បងភទ្យពូជធរម
ានិ្ការដំក្នុ្ល្បាយសំរាប់្បងភទ្យផ្លល ស់បតូរដដល្បពឹ្ដ អក្ងនះ កំ្ពស់ដំណំ ងកាសិកាងាប់ ជាតិក្ល មា៉ា
សងសើរ មា៉ាសសៃួត។ បដនែរពីងនះ អ្នតរសក្រមងក្ើតង ើ្រវា្្បងភទ្យពូជនិ្ល្បាយដំក្នុ្ង ើ្ ងល្បើ្គប់
្បងភទ្យដំណំង្កាយ្បរូល្ប ល្បទំា្អ្ស់។ 
 

្បដវ្កូ្នដំណំងៅងពល្ប្បរូល្ប ល្បមានការដ្ប្បួល្បយ៉ា្ន្ក្ដល្ប្ងដយអ្នតរសក្រមននពូជងហើយនិ្
្បងភទ្យល្បាយដំក្នុ្ង ើ្។ សដណ្ត ក្ដ បដ ប ងៅក្នុ្ល្បាយរបស់យូងអ្តឌីភីលូ្បតោស់ដវ្ជា្កូ្ន
ដំណំង ស្ងទ្យៀតងល្បើក្ដល្ប្ដតដំងៅក្នុ្ល្បាយរបស់្ក្ុរហ ុន។ ងប៉ា្ងា៉ា ះានទ្យទួ្យល្បលំ្បដប់ដ៏អ្សាច រយងៅ
ក្នុ្្បដវ្លូ្បតោស់តុ្ង្កាយ។ ្បងភទ្យល្បាយដដល្បមានដតរួយរុខ្ក៏្ានបងាា ញ្បដវ្កូ្នដំណំដដល្ប
ានផ្លល ស់បតូរងដយពូជដដរ។ ងៅក្នុ្ល្បាយរបស់យូងអ្តឌីភី កូ្នសដណ្ត ក្ដ បដ បមាន្បដវ្ដវ្ជា្ពូជ
បី្បងភទ្យងទ្យៀត ដដល្បជា្បងភទ្យរិនសូវខុ្សោន ងនាះង ើយ។ងនះបញ្ញជ ក់្ថា្ល្បាយងនះមានោំ្ទ្យដ បដ បនូវ
្បដវ្លូ្បតោស់រធយរសំរាប់្បងភទ្យពូជរបស់វា ដតវាដបជា តល់្បងអាយនូវកំ្រតិទាបបំ ុតសំរាប់លូ្បតោស់
របស់កូ្នងប៉ា្ងា៉ា ះងៅវញិ។ 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ងដយការដក់្ល្បាយដំក្នុ្ង ើ្(របូភាពទី្យ៣)។ សំរាប់្រុំនិ្ងប៉ា្ងា៉ា ះ ភាពខុ្សោន រវា្ការ សំល្បាយក្នុ្
ង ើ្គឺតិតជាតិង្តើន (រូបភាពទី្យ៣) ការដំក្នុ្ង ើ្ល្បាយរបស់យូងអ្តឌីភី ដ បដ បនិ្ងពព ានសងរតនូវកំ្
រតិខ្ពស់បំ ុតននជីវមា៉ា ស់សៃួត 4.6  0.5្ក្និ្ 4.6  0.4 ្ក្។  ទុយរក្វញិ ្រុំនិ្ងប៉ា្ងា៉ា ះដដល្បដំក្នុ្ល្បាយ
របស់យូងអ្តឌីភីានទ្យទួ្យល្បជីវមា៉ា ស់សៃួតតិតជា្ង្តើន ក្នុ្តំនួនជា្៣៦នថៃ (0.7  0.4 g្ក្និ្ 1.1  0.4្ក្) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជាតិក្លនិ្ងកាសិកាដដល្បងាប់្តូវ
ានង្បើងដើរបីវាស់ដវ្ពីសុខ្ភាព
រុនងពល្ប្បរូល្ប ល្ប។ កូ្នដំណំ
ានដ្ប្បួល្បយ៉ា្សំងបើរងៅក្នុ្
កំ្រតិក្លនិ្ងកាសិកាងាប់ងដយ
្បងភទ្យពូជងហើយនិ្ល្បាយងហើយ
និ្ងដយអ្នតរសក្រមននឥទ្យធិពល្បពីរ 
(របូភាពទី្យ២)។ សំរាប់ងពព និ្
ងប៉ា្ងា៉ា ះ កំ្រតិននងកាសិកាងាប់និ្
ជាតិក្លានងល្បតង ើ្ដ្ប្បូល្ប
ជា្្រុំនិ្ដ បដ ប(របូភាព២)។ 
ងល្បើសពីងនះងៅងទ្យៀត ជារធយរ 
ដ បដ បនិ្្រុំរិនដដល្បដល់្បកំ្
រតិននជាលិ្បកាខ្ពស់ជា្១០%ឬក៏្កំ្
រតិននជាតិក្លងល្បើសពី២៥%។ងពព

និ្ងប៉ា្ងា៉ា ះងៅក្នុ្ល្បាយរួយ
តំនួន្នដល់្បកំ្រតិជាតិជាលិ្ប
កាខ្ពស់ជា្ ២០% ងហើយកំ្រតិ
ននជាតិក្លខ្ពស់ជា្៤០%។ 

 

កូ្នដំណំជីវមា៉ា ស់សៃួតានដ្ប
្បូល្បយ៉ា្ខាល ំ្ារ្បងភទ្យពូជ 
ល្បាយដំណំក្នុ្ង ើ្ ងហើយ
និ្អ្នតរសក្រមនន្បងភទ្យពូជ
និ្ល្បាយដំក្នុ្ង ើ្(របូភាព
ទី្យ៣)។  លិ្បត ល្បដំបូ្ននកូ្ន
ដំណំារ្បងភទ្យនីរួយៗ 
ារដដល្បវាស់ដវ្ារជីវមា៉ា ស់
សៃួត ដ្ប្បួល្បគួងអាយក្ត់
សំោល់្បសំរាប់គំរូដ បដ ប
និ្ងពព  

 

ពីងល្បើតុះង្ការ (១)កូ្នដំណំ (២)
ការវាស់ការលូ្បតោស់ (៣) ការ
វាយតំនល្បក្លនិ្ងកាសិការងាប់ 



 

របូភាព៤ ្បសិទ្យធិភាពននល្បាយ ពូជ និ្កាល្បបរងិតេត[10 (ស), 20 (្បង ះស្រសាល្ប), និ្ 30 (្បង ះខាល ំ្) នថៃ
បនាទ ប់ពីដំ]  ងៅងល្បើ្បដវ្ដំណំ (ររ)។ របូខា្ងល្បើដដល្បខុ្សោន ងនះបងាា ញពី ល្បនន្បងភទ្យពូជសំខាន់ៗ
ងៅងល្បើកំ្រតិននការដុះង ើ្ជាទូ្យងៅ F = 5.99, p = 0.0041. ដំណ្ននភាពលំ្បងអ្ៀ្  1 SE ជារធយរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពទី្យ៥ ្បសិទ្យធិភាពនន្បងភទ្យពូជនិ្ល្បាយងៅងល្បើកំ្រតិជាលិ្បកា(០%) ងៅងពល្ប្បរូល្ប ល្ប ៣៦នថៃ
បនាទ ប់ពីដំ តំណ្កំ្រតិលំ្បងអ្ៀត  1 SE ជារធយរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពទី្យ៦ ្បសិទ្យធិភាពនន្បងភទ្យពូជនិ្ល្បាយដំក្នុ្ង ើ្ងៅងល្បើជីវមា៉ា ស់សៃួត (្ក្) ងៅងពល្ប្បរូល្ប ល្ប 
៣៦នថៃបនាទ ប់ពីការដំ ដំណ្កំ្រតិលំ្បងអ្ៀ្  1 SE ជារធយរ 
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សង្េប 

 

ងៅក្នុ្ការសិក្ាងនះ ងយើ្មានបំណ្្ពិនិតយថា្វាមានទំ្យហំប៉ាុនាន តំងពាះការដ្ប្បួល្បងៅក្នុ្ល្បាយដំដំណំ
ក្នុ្ង ើ្និ្្បងភទ្យពូជដដល្បមានឥទ្យធិពល្បងៅងល្បើការដុះង ើ្និ្កំ្ោំ្ននកូ្នដំណំដដល្បានដំក្នុ្ថា្ន ល់្ប
ដដល្បងធវើង ើ្ងៅតំបន់្តូពិក្។ ការសិក្ាងល្បើក្រុនានបងាា ញថា្អ្ងាក រនិ្ស្រសកី្ដូ្គឺវាសរស្រសបណស់សំ
រាប់បដនែរនិ្ជំនួសដល់្បល្បាយដំក្នុ្ង ើ្ជា្បនពណី្យ៍តំងពាះ្បសិទ្យធិ ល្បរិនល្បអ(ាក្ ២០១០ អាងរត 
២០១២) ការបដនែរអ្ងាក រនិ្ស្រសកី្ដូ្ដល់្បល្បាយដំក្នុ្ង ើ្គឺជាគំនិតរួយននការកាត់បនែយហានិភ័យនន
ធាតុប្កជំ្ឺនិ្ការលូ្បតោស់របស់រកុ្េជាតិតន្្ក៏្ដូតជាការបង្កើនរនធតូតៗនិ្ការពារកំុ្ងអាយមានការលិ្បត
ទឹ្យក្ងដយសារដតល្បក្េខ្ណ្ឌ របស់វាដូតជាសំភារះដដល្បរិនមានដីនិ្របស់របរដ នក្រា្កាយ(អូ្ឡំាភីស 
១៩៩៩) អ្ងាក រដុត្តូវានបងាា ញថា្ជាទំ្យរ្់ដ៏រ ឹ្ មំារួយននសំភារះរិនមានជាតិដី ងហើយមានទំ្យនាក់្ទំ្យន្ជា
រួយនឹ្ជីជាតិងក្ើនង ើ្ននអ្្គជាតិក្នុ្ង ើ្ (ដ្ក្បឺ ងអ្ អាល្ប ២០១០) 
 

ងទាះបីជាល្បទ្យធ ល្បរបស់ងយើ្រិនអាតោំ្ទ្យនិ្រិនអាតបំងពញងោល្បបំណ្្ត្់ាន ក៏្វាាន តល់្បជា
ងយបល់្បថា្ គុណ្ភាពននអាហារបូតែរភននអ្្គជាតិដ អក្ងៅងល្បើដី អាតនឹ្មានសារះសំខាន់ដល់្បការលូ្បតោស់
របស់ដំណំទូ្យងៅជា្បរសិាែ នបនសុតដដល្បទាក់្ទ្យ្ោន ងហើយនិ្របស់របរដ នក្រា្កាយដដល្បាន តល់្បងអាយ
ងដយរបស់ដដល្បរិនមានដីដដល្បងយើ្ានង្បើ្ាស់ក្នុ្ការពិងសាធន៍។ ងនះជា ល្បវាិក្រួយក្នុ្ការកំ្ណ្ត់
ធនធានដដល្បមានកំ្រតិដដល្បជីដដល្បានបដនែរគឺមានការសនសំសំនត។ ងៅរដូវវសា បំព្់ប្ាូងខ្ាយននអ្្គ
ជាតិអាតកាត់បនែយកំ្រតិននការដុះង ើ្របស់ដំណំ ងដយការបង្កើនឪកាសននឬសរបស់ដំណំ ងហើយនិ្
ការទ្យប់និ្តុល្បយភាពទឹ្យក្ងៅក្នុ្ដំណំ (ហសូ ២០០៧)។ 
ងៅក្នុ្ការងរៀបតំល្បាយរបស់ងយើ្ង ើ្ ងយើ្មានការចាប់អាររមណ៍្ងៅងល្បើតួនាទី្យដដល្បល្បក្េខ្ណ្ឌ ទឹ្យក្ននអ្្គ
ជាតិដដល្បមានងៅក្នុ្ការលូ្បតោស់របស់ដំណំ ដូងតនះងហើយ វារិនានសហការណ៍្ជីជាតិតូល្បងៅក្នុ្ការ
ពិងសាធន៍ង ើយ។ ការបដនែរអ្ងាក រនិ្ស្រសកី្ដូ្ដល់្បល្បាយគឺជាការបដនែរសរតែភាពននបំព្់ប្ាូរទឹ្យក្ងហើយ
និ្កាត់បនែយ ល្បជាអ្វជិជមានននទឹ្យក្ង្តើនងពក្ដល់្បដំណំតូត។ ទិ្យននន័យងនះបងាា ញថា្ងៅក្នុ្ការសិក្ាងនះ 
សរតែភាពប្ាូរានងដើរតួនាទី្យតិតតួតក្នុ្ការលូ្បតោស់របស់ដំណំដដល្បានងជាគជ័យជាជា្ការសិក្ា
ងល្បើក្រុន។ ងទាះជាយ៉ា្ណក៏្ងដយ ល្បទ្យធ ល្បងនះ្តូវានដក់្តូល្បងៅក្នុ្ ក្នុ្ការកំ្ណ្ត់និ្ត្រូវការ
សំខាន់រួយននធនាោរងអ្កូ្អាសីុងៅភាគខា្ងជើ្្បងទ្យសនថងហើយក៏្ជាល្បទ្យធ ល្បបឋរដ៏សំខាន់បំ ុតរួយ
ដល់្បអាកាសធាតុងៅអ្នុតំបន់្តូពិងៅងពល្បរដូវងភលៀ្។ 
ល្បទ្យធ ល្បននការសិក្ាងនះាន តល់្បជាងយបល់្បថា្ ងៅនថៃទី្យ៣០ ល្បក្េខ្ណ្ឌ ជីវជាតិ គឺជាក្ាត កំ្រតិរួយដល់្បការ
លូ្បតោស់របស់ដំណំ។ ដំបូ្ង ើយងៅក្នុ្ការសិក្ា ្បងភទ្យននល្បាយគឺរិនសូវមានសារះសំខាន់ដល់្បការ
លូ្បតោស់របស់ដំណំង ើយ។ ងនះប្កប់ន័យថា្សំរាប់ដំណំដដល្បានដំសំរាប់រយះងពល្បខ្លី ល្បាយដដល្ប
មានល្បក្េខ្ណ្ឌ ជីវជាតិទាប ្បដហល្បជាជំងរ ើសល្បអរួយសំរាប់អ្នក្ដំដដល្បមានធនធានរក្ានមានកំ្រតិ ដូងតនះ
ងហើយ ងពល្បងវោននការដំដុះងៅក្នុ្ថា្ន ល្បគឺជាក្តតសំខាន់ណស់ងដើរបីពិចារណងៅងពល្បង្ជើសងរ ើសល្បាយ
ដំដំណំក្នុ្ង ើ្។ 

ងទាះបីជាការសិក្ាងនះរិនានដក្ដ្បដល់្បល្បាយដ៏នទ្យងទ្យៀត ដដល្បមានជី ការសិក្ានាងពល្បអ្នាគត អាតនឹ្
ដសវ្ រក្ ល្បននការបដនែរជីដដល្បរោយយឺតឬជីទឹ្យក្ដល់្បល្បាយ អាតជាសររីា្គឬរបស់បង្កើត។ បដនែរពីងនះ
ងទ្យៀត ការសិក្ានាងពល្បអ្នាគតគួ្តូវានបញ្ចូ ល្បសំភារះងល្បើក្កំ្ពស់ការប្ាូរទឹ្យក្ (ស្រសកី្ដូ្ និ្អ្ងាក រ) ដល់្ប



 

ល្បាយរបស់យូងអ្តឌីភី ងដើរបីបង្កើនរនធតូតៗ។ ការង្បើជី្ក្ុរហ ុនឬការបង្រ្គប់បដនែរល្បាយដំណំក្នុ្ង ើ្
ងពញនិយរណស់ងៅក្នុ្ថា្ន ល្បដំណំឧសាហក្រម។ 

 

ខ្ណ្ះដដល្បជំងរ ើសរួយងទ្យៀត្បដហល្បជារិនសូវល្បអសំរាប់ការងារដដល្បធនធានមានកំ្ណ្ត់ មានវធីិដដល្បមាន
តំនល្បងថា្ក្តំងពាះជីដដរ ងនាះគឺ សារជាតិ្អឹ្ និ្អាហារ្រ ( ូសវ័រនិ្អាសូត) និ្ជីពីស្រសះ្តីដដល្បងគប្ាូ
ទឹ្យក្ងតញ។ ការបដនែរជីអាតងអាយងយើ្រក្ង ើញ ល្បននការដ្ប្បួល្បជាតិគីរីដ នក្របូរា្ ងដយោម នការ
បញ្ចូ ល្បោន ននការដ្ប្បួល្បភាពខុ្សោន ននជីវជាតិអាហារបូតែរភក្នុ្តំងណរល្បាយង ើយ។ងបើមានការអ្នុញ្ញា តិ
ដ នក្ធនធានហិរញ្ាវតែុ ការសិក្ាជាងល្បើក្ទី្យពីរនឹ្មាន្បងយជន៍ពីការវាស់ដវ្កំ្រតិអាហារបូតែរភក្នុ្សំណក្
ល្បាយក្នុ្ង ើ្ ងៅរុន អំ្ ុ្ងពល្ប និ្ង្កាយការលូ្បតោស់ននដំណំ។ ការទ្យទួ្យល្បានទិ្យននន័យអាហាររបូតែ
រភក៏្អាតងអាយងយើ្នូវការពិនិតយការដ្ប្បួល្បដ៏្បងសើជា្រុខ្ដដរក្នុ្ល្បក្េខ្ណ្ឌ អាហាររបូតែរភននល្បាយខុ្
សៗោន ងហើយនិ្ដក្ត្រូវសំរាប់ការដ្ប្បួល្បសំភារះពីដីពីរួយតំនួនងៅរួយតំនួន។វាក៏្ល្បអដដរសំរាប់ការង្បើ
្ាស់ង ើ្វញិនូវល្បាយក្នុ្ការដំជាងល្បើក្ទី្យពីរនិ្ទី្យបីងដើរបីជាខាន តជីដល់្បល្បាយសំរាប់រយះងពល្បយូរ
អ្ដ្វ្តងទ្យៀត។ 
 

អ្ងាក រដុត្តូវានបញ្ចូ ល្បងៅក្នុ្ការសិក្ាពីង្ពាះការងាយរក្ានងហើយនិ្ង្បើងៅក្នុ្ថា្ន ល្បឧសាហក្រម
ងៅ្បងទ្យសនថ ដតងទាះជាយ៉ា្ណក៏្ងដយ ការស្រសាវ្ជាវទាក់្ទ្យ្នឹ្ធយូ្ានងសនើរថា្ សំភារះពីធយូ្ គឺល្បអ
ណស់សំរាប់ង្បើ្ាស់បនាទ ប់រក្សំភារះ្តូានបញ្ចូ ល្បោន ទំា្ស្រសុ្ជារួយនឹ្សារជាតិអាហាររបូតែរភនិ្
សារធាតុរី្ក្ុប ដដល្បរក្ាសំងណ្ើ រ ងហើយអាតមានអាយុកាល្បដល់្បងៅជាង្តើនដខ្។សំភារះធយូ្្តូវានង្បើ
ងៅក្នុ្ការសិក្ាងនះរិនានកំ្ណ្ត់ងពល្បងវោងៅក្នុ្ល្បក្េណ្ះងនះងទ្យរុននិ្ងធវើការបញ្ចូ ល្បជារួយនិ្
ល្បាយដំក្នុ្ង ើ្។ងៅងពល្បដដល្បងគង្បើវាងអាយានសរររយ ការង្បើធយូ្ងនះងៅក្នុ្ល្បាយអាតនឹ្មាន
 ល្ប្បងយជន៍ង្តើនដល់្បដំណំមានដូតជា ការកាន់ ទ្យប់ទឹ្យក្ សរតែភាព បង្កើនលំ្បហូរ សរតែភាពផ្លល ស់បតូអី្យ៉ាុ
្ងអាយងៅជាវជិជមាន សំរាប់កាន់ឬទ្យប់អាហារបូតែរភ ងហើយនិ្បង្កើនតំនួនអ្្គជាតិរី្ក្ុប ទំា្អ្ស់ងនះក៏្
ានតូល្បររួតំដណ្ក្ក្នុ្ល្បាយដំណំក្នុ្ង ើ្ដ៏ល្បអដដរក្នុ្ល្បក្េខ្ណ្ឌ ដដល្បធនធានមានកំ្រតិ។ ការស្រសាវ្ជាវ
នាងពល្បអ្នាគតគួរនឹ្ងផ្លត តងៅងល្បើការបញ្ចូ ល្បោន ននធយូ្ (ងដយមានឬងដយោម នអ្្គជាតិអ្្់សីុរ្គប់
អាយុ) ងៅក្នុ្ល្បាយដដល្បោម នដីសំរាប់ការង្បើ្ាស់ជាដីដំណំក្នុ្ង ើ្ងៅក្នុ្ថា្ន ល្ប។ 

ងពល្បងវោននការសិក្ាស្រសាវ្ជាវងនះគឺមានកំ្ណ្ត់ងដយសាររដូវងភលៀ្ងៅ្បងទ្យសនថងហើយអាតនឹ្ាន
ទ្យទួ្យល្ប្បងយជន៍ពីការង្លើយតបទំា្រដូវងភលៀ្និ្រដូវងតត ។ ល្បាយដដល្បដំងណ្ើ រការអ្ន់ងៅង្ការសំងណ្ើ រ
ខាល ំ្ ទាក់្ទ្យ្នឹ្សីុតុណ្ា ភាពខ្ពស់ននរដូវងភលៀ្អាតនឹ្្បងសើជា្ងៅក្នុ្ដខ្ងតត  ឬសៃួតជា្ ឬរដូវ្តជាក់្។ 
ដូតដដល្បធនាោរងអ្កូ្អាសីុដំដំណំខុ្សៗោន ងៅក្នុ្រដូវខុ្សៗោន  វធីិសាស្រសតសំរាប់ការដំដុះ្តូវដតខុ្សោន  
ងដយសារដតទំ្យរ្់ននអាកាសធាតុផ្លល ស់បតូរ។ ងល្បើសពីងនះងៅងទ្យៀត ការសិក្ាអាតនឹ្ តល្ប ល្ប្បងយជន៍ពី
ការងធវើងតសតល្បាយដដល្បានងជាគជ័យងៅក្នុ្ការសិក្ាងនះ (ដូតជាល្បាយរបស់យូងអ្តឌីភី) ជារួយនិ្
្បងភទ្យខុ្សៗោន ននពូជជាង្តើន។ 
ងយើ្ពាយរ តល់្បងអាយនូវ្បងភទ្យរកុ្េជាតិរួយតំនួនធំងដើរបីបង្កើតទិ្យននន័យងដើរ្ោដ៏មាន្បងយជន៍សំរាប់
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