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ចំណ៊ី ដែលអេអ្វើអៅតាមកសិដ្ឋា ន: ការផលិតចំណ៊ី ត្ត៊ី អដ្ឋយ ឃ៊ីត មិដកលស ន ជាត្បធាន
ត្បតិបតតិ ផទះអាឡូហា ភឺតូ ត្រ៊ីនស ៊ីសា ផាឡាវ៉ាន់ ហ្វ៊ីល៊ីរ៊ីន 

 [កំណត់ត្តារបស់ត្បធាន អោកឃ៊ីតបាននិងកំរ ងេន វតតន៍កសិកមមត្បកបអដ្ឋយនិរនតរភារ
អៅផទះអកមងកំត្ាអាឡូហាអៅភឹតូ ត្រ៊ីនស ៊ីស េស់រយះអរលជាអត្ចើនឆ្ន ំ អែើមប៊ីបអងកើតចំណ៊ី
រងឹដែលទាញអចញរ៊ីកសិដ្ឋា ន ដែលត្តូវបានអត្បើទំាងអកមងកំត្ានិងេនកអៅកន ងតំបន់។ ខ្ ំ
មានេភ័យឯកសិទ្ទិដែលបានអៅអលងឃ៊ីត និងត្កមុត្េសួាររបស់គាត់កាលរ៊ីដខម៊ីនាម ន
អៅឯផទះអាឡូហា ដែលជាកដនែងដែលអេកូ អាឡូហាបានត្បាររវអ្វើសិកាា សាោសត៊ីរ៊ី
កសិកមមត្បកបអដ្ឋយនិរនតរភារ។ ខ្ ំមានចំណាប់យ៉ាងខ្ែ ំងអដ្ឋយេវ៊ីដែលអេអាចសំអរចបាន
ជាមួយនឹងវតថ ធាត ចូលដែលមានអៅកន ងសកិដ្ឋា នដតតិចតួចអៅកន ងផ្ផទែ៊ីែ៏តូចមួយ។ អៅ
កន ងេតថបទ្អនះឃ៊ីតស៍ នឹងដចករដំលកមូលដ្ឋា នខែះសំរាប់ការបអងកើតចំណ៊ី ត្ត៊ីដែលអេអ្វើបា
អៅកន ងកសិដ្ឋា ន។.] 
 

ភារដែលអាចផលិតអៅកន ងសកិដ្ឋា នបានបានអ្វើអអាយកសិកមមកាន់ដតមាននិរនតរភារអឡើ
ង។កាកសំណល់រ៊ីត្គាប់រ កាជាតិនិងោមកសតវេឺជាដផនកផ្នវែតអាហាររបូតថមភនិងអាចកាត់
បនថយផ្លែផ្នធាត ចូលតាមរយះការអត្បើត្បាស់ជ៊ីកំប៉ា សតិដែលត្តវូការកំអៅ អាចជអនែន ការផ
លិតបូខ្ស ៊ី ឬក៏ជ៊ីផ្បតង។ ចំណ៊ី អាហារដែលអ្វើអឡើងអៅកសិដ្ឋា នក៏អាចកាត់បនថយការ
ចំណាយ ត្បសិនអបើកសិករចាត់ដចងនិងអត្បើត្បាស់្នធានដែលមានរាបសាប់របស់អេ 
ឧទាហ្រណ៍ កសិករេួរដតបអងកើត វលអមម អដ្ឋយការអត្បើការដំ្ឋអមម អនះសំរាប់សតវាហ្នះ 
ការផលិតចំណ៊ី ត្ជកូរ៊ីកាកសំណល់ត្គាប់រ កាជាតិ និងេន ផល (ែូចជា កាកទឹ្កអដ្ឋះអគា) 
ការដំ្ឋរ កាជាតិសដណត កសំរាប់កាត់អអាយរដរស ៊ី អហ្ើយនិងការដំ្ឋត្បអភទ្ហ្វឺនទឹ្ក និងរ កា
ជាតិទឹ្កសំរាប់ត្ត៊ីនិងបកស៊ីសតវ។ 
អដ្ឋយអត្ាះែង់ស ៊ីអតផ្នសតវចញ្ច ឹមមានការអកើនអឡើង ែូអចនះអហ្ើយកសិករដែលជាលកា
ណះអរាងចត្កបានរកអឃើញវ ិ្ ៊ីនិងមអ្ោបាយកន ងការបអងកើនកសិដ្ឋា នគាត់អៅជាមានលកា
ណះមានអាហាររបូតថមភសំរាប់ជាត្បអយជន៍ែល់ត្បរ័នធរបស់គាត់។េតថបទ្អនះនឹងរិនិតយ
អៅអលើវ ិ្ ៊ីសាស្រសតនិងយ ទ្ធសាស្រសតបអចចកអទ្សចំាបាច់សំរាប់កសិករខ្ន តតូចអអាយទ្ទួ្ល
បានអជាេជ័យជាមួយនឹងចំណ៊ី ត្ត៊ីដែលទាញអចញរ៊ីកសិដ្ឋា ន។កសិករជាែំបូងេួរដតអ្វើការ
អរញអលញជាមួយនឹងត្បរ័នធដែលមានរាបសាប់ែ៏សំខ្ន់(និងជាលកាណះេកមម)របស់គាត់ 
អហ្ើយបនាទ ប់មកសិមេិតរិចារណាអអាយកាន់ដតខ្ែ ំងខ្ែ អឡើងនូវត្បតិបតតិការណ៍របស់កាត់
ទំាងេស់ (របូភារទ្៊ី១) 
 



ជាសំខ្ន់ សូមកត់ចំណំាថាមានអសៀវអៅ កាដសតនិងការដណនំាជាអត្ចើនបានបំរាមចំអាះ
ទំ្អនារអៅនឹងការអបាះបង់អចាលផ្នវ ិ្ ៊ីសាស្រសតដែលអបាះបង់អចាលផ្នការផលិតចំណ៊ី សំរាប់
ត្បរ័នធដែលសំខ្ន់ជាងអនះអដ្ឋយគាម នការវយតំផ្លជាម នអហ្ើយបនាទ ប់មកក៏បអងកើតបអចចក
វទិ្ោលម៊ីដែលមានដតមួយរយះអរលណាមួយដែលមានការអរៀបចំដផនការបានយ៉ាងលអ អត្បើ
ត្បាស់្នធានអត្ចើន និងអាចជាការរិត។ 
 

 
 
OVERVIEW OF THE ALOHA SYSTEM 

ការអ្វើដផនការរាប់ទំាងការធានាអអាយមានទំាង ្នធានចំណ៊ី ទំាងអៅកន ងកសិដ្ឋា ននិង
អត្ៅកសិដ្ឋា ន កន ងករណ៊ី ជាយថាអហ្ត  “ កសិករភាេអត្ចើនមិនរកាទ្ កនូវអត្េឿងផសំទំាងេស់
ដែលអេត្តូវការអឡើយអែើមប៊ីអរៀបចំចំណ៊ី ដែលត្េប់ត្គាន់សំរាប់អត្បើត្បាស់ឬជាឧបករណ៍
ោយឬរូតជាែ ំ។ ែូអចនះរួកអេត្តូវដតមានការធានា្នធានទ្៊ីផារជាបឋមនិងជាជំអរ ើស
ត្េប់អរលអវោ ដែលមិនដមនជាសកមមភារត្េប់ត្េង្មមតាអឡើយ(Skillicorn et al., 1993). 
បទ្រិអសា្ន៍របស់អយើងជាមួយត្ត៊ី ៊្ីឡាបយ៉ា  ជ៊ីអាយដេហ្វ្ ៊ី ត្បអភទ្រូជដែលលអជាង និង
ត្ត៊ីអនះរណ៌ត្កហ្មយកមករ៊ីការយិល័យជលផលនិង្នធានទឹ្កកន ងត្បអទ្សហ្វ៊ីល៊ីរ៊ីន ក៏
ែូចជាត្ត៊ីកយរ៊ីត្បអទ្សជប៉ា នទ្ទួ្លបានរ៊ីឈ្មួញបង្កក ត់រូជលក់កន ត្បអទ្សហ្វ៊ីល៊ីរ៊ីន (របូភារ
ទ្៊ី២)។ អៅកន ងត្បរ័នទអត្បើអដ្ឋយទឹ្ករត់អៅវញិអៅមករបស់អយើង អយើងក៏បានរកាទ្ កត្ត៊ីេ
ដណត ងឆ្ែ ំង និងត្ត៊ីកាលរស់ខ្ងអត្ៅសំណាញ់ត្ត៊ី ៊្ីឡាបយ៉ា។ត្ត៊ីខ្ងអត្កាមអនះវស ៊ីកាក
សំណល់ដែលអៅសល់ កាត់បនថយកំអទ្ចសំណល់និងរកាទ្ កនូវរបស់រងឹអអាយរត់អៅរក
កដនែងមួយ(ជាកដនែងដែលត្បរ័នធរកាទឹ្កម នអរលបូមវច ះអឡើង) តាមរយះការបូមអនះ
អហ្ើយអឡើងអៅែល់កំរាល់ត្េួសឬតំរងកំចាត់របស់រងឹ។ វក៏ជួយទ្ប់សាក ត់ចំនួនកូនត្ត៊ីតូចៗ
អដ្ឋយការអអាយចំណ៊ី ែល់កូនដែលអទ្ើបនឹងញាស់។ 

របូភារទ្៊ី១ យ ទ្ទសាស្រសតផតល់ចំណ៊ី ត្ត៊ី អដ្ឋយេិតចាប់រ៊ីការ
អត្បើត្បាស់យ៉ាងអត្ចើនអៅជារមួតូចដតបានផលអត្ចើន។ 



 

្នធានចំណ៊ី  
 

ផាក សារាយ 
សំរាប់ត្ត៊ី ៊្ីឡាបយ៉ារាបសះ ដែលត្ត៊ីអាចដហ្លអដ្ឋយអសរ ៊ីឬអៅកន ងអាង សារាយេួរដតជា
ចំណ៊ី ែំបូងដែលអេត្តវូេិត។ រាបសះដែលអាចផទ កចំនួនត្ត៊ីបាន៣េ៊ីឡូ កន ងមួយដម៉ាត្តកាអរ ៉ាអាច
អអាយជាត្បអយជន៍យ៉ាងអត្ចើនរ៊ីការបដនថមជ៊ី ដែលអាចបអងកើនផាក សារាយអហ្ើយនិងកាត់
បនថយផ្លែទ្ នែំបូង។ជ៊ី្មមជាតិត្តវូបានអត្បើត្បាស់កន ត្បរ័នធរបស់អយើង ដតជ៊ីត្កមុហ្  នឬក៏អាច
ម៌ជអនែនដែលអេទិ្ញនិងជ៊ីកំប៉ា សតិក៏អេអាចអត្បើត្បាស់បានដែរ។អទាះជាយ៉ាងណាក៏អដ្ឋយ 
សូមអ្វើដផនការអត្បើត្បាស់វតថ ធាត ដែលមានអៅកន ងកសិដ្ឋា នម ននឹងរិចារណាទិ្ញរបស់មក
អត្បើ។ 

 

ត្ត៊ីដែលបានត្បអយជន៍រ៊ីការផលិតសារា៉ាយ (ែូចជាត្ត៊ីទ្៊ីឡាប់យ៉ា អនះ) មានអគាលិការេនទិ
លៗអៅអលើរាបសក៊ីរបស់វដែលេន ញ្ញា តិអអាយវទ្ទួ្លបានអាហារបូតថមភកន ងភ៊ីតូបែ ងត ងជា
ត្បភរចំណ៊ី មួយ។មានត្បូអតេ ៊ីនខពស់ អកាសិកាដតមួយរបស់សារា៉ាយអាចលូតោស់អៅរ៊ី
អលើផ្ផទទឹ្កដែលអាចទ្ទួ្លបានរនែឺត្រះអាទិ្តយ។ជ៊ីជាតិអៅកន ងទំ្រង់ផ្នជ៊ីអាចម៌សតវ ជ៊ីកំប៉ា សតិ 
បូខ្ស ៊ី (ជ៊ីកំប៉ា សតិដែលផាអ ប់មិនត្តូវការខយល់បានរ៊ីសារធាត អៅកន ងែ៊ីជាមួយនឹងេតិស ខ ម
ត្បាណដែលមានត្បអយជន៍) ឬក៏អាចម៌ជអនែននឹងត្តូវបានបង្គងរប់អៅអអាយការលូតោស់
ផ្នសារា៉ាយអៅអរលដែលរនែឺត្រះអាទិ្តយ មានត្េប់ត្គាន់កន ងបរសិាថ នត្តរិូក។ អយើងត្តូវការ
តិចជាង១អតានកន ងមួយហិ្តាកន ងការផលិតមតងចំណាយេស់១២០ផ្លៃសំរាប់អអាយត្ត៊ីទ្៊ី
ឡាបយ៉ាត្បសិនអបើចំនួនផូសវរមានត្េប់ត្គាន់។ 
 

របូភាបកាន់អដ្ឋយឃ៊ីត មិដកលស នអៅផទះអាឡូហា 



 

របូថាសសិេ៊ី(របូទ្៊ី៣) េឺជាឧបករណ៍្មមតាមួយដែលកសិករអាចអ្វើបានអែើមប៊ីត្តួតរិនិតយ
រនែឺផ្នរាបសះអែើមប៊ីកំណត់ចំនួនសារា៉ាយដែលលូតោស់និងអែើមប៊ីបា៉ានត្បមាណអអាយបានលអ 
ថាអតើត្តូវការជ៊ីប៉ា នាម នអែើមប៊ីេិតអអាយត្តឹមត្តូវរ៊ីការផលិតរបស់សារា៉ាយ។ 
 

សូមរកាការកត់ត្តារ៊ីកំរតិផ្នរនែឺជាត្បចំាអាទិ្តយ អហ្ើយដកតត្មវូចំនួនជ៊ីដែលដ្ឋក់ចូល
អដ្ឋយដផអកអលើ ការអានរបស់សិេ៊ី (របូទ្៊ី៤) អែើមប៊ីកំរតិចំនួនផលិតអាហារអអាយបានអត្ចើន
បំផ ត អគាលបំណងអនះេឺអអាយអៅអេៀកនឹងចំនួន៣០សង់ទ្៊ីដម៉ាត្ត (១២េ ៊ីង) តំបន់រនែឺ(អៅ
ដបលដែលេនកដ្ឋក់ថាសសិេ៊ីអៅកន ងទឹ្កែល់៣០សម េនកនឹងអសទើរដតមិនអាចអមើលវ
អឃើញ) កំរតិរនែឺ(អហ្ើយនិងមានអត្កាយអទ្ៀត េឹការផលិតសារា៉ាយ) ដផអកអលើចំនួនជ៊ី រនែឺត្រះ
អាទិ្តយ រយះអរលររកនិងផ្លៃ។ ចូរចំាថា វេឺជាត្បរ័នធជ៊ីវវទិ្ោមួយអហ្ើយវនឹងដកតត្មូវយឺ
តៗអត្ាះធាត ចូលត្តូវបានបដនថមឬែកអចញ។ 
 

អាចម៌ត្បអចៀវអាចជា្នធានែ៏លអមួយសំបូរជាតិផូសវរសររិាងរ អហ្ើយអយើងអឃើញថាអាចម៌
ត្បអចៀវកន ងតំបន់របស់អយើង (រ៊ីអាចម៌ត្បអចៀវដែលស ៊ីដផែអឈ្ើ) មានកំរតិជាតិផូសវរខពស់ជាង
អាចម៌រ៊ីសតវទំ្ារអេៀង (របូភារទ្៊ី១)។ អៅអលើកសិដ្ឋា នរបស់អយើង ជ៊ីអាចម៌ត្បអចៀវបានផ
លិតកំរទិាបបំផ តអៅអលើថាសសិេ៊ី មានន័យថាមានកំរតិរនែឺខពស់បំផ តែូអចនះអហ្ើយ ក៏មាន
ការផលិតជាតិសារា៉ាយមានខពស់បំផ តដែរ។ ជាជំអរ ើសអយើងក៏អឃើញដែរថាអាចម៌ជអនែន
របស់អយើងមានត្បសិទ្ធិភារជាងអាចម៌សតវទំ្ារអេៀងសំរាប់ការបដនថមជាតិផូសវ័រ។ជ៊ីអាចម៌
ត្បអចៀវស ៊ីដផែអឈ្ើបានផលិកំរតិទាប់បំផ តផ្នថាសសិេ៊ី មានមានកំរតិរនែឺខពស់បំផ តែូអចនះ

របូទ្៊ី៣ ែោត្កាមថាសសិេ៊ី បង្កា ញរ៊ីត្ត៊ី
មាសសរអមម និងជំអៅសមរមយសំររាប់
វស់រនែឹ 

  របូទ្៊ី៤ ថាសសិេ៊ីកំរ ងត្បតិបតិតការណ៍ កត់ត្តារ៊ីលទ្ធភារ
អាចអមើលអឃើញត្ត៊ីមាសសរអមម  តារាងបង្កា ញរ៊ីការលូត
ោស់កន ងសារា៉ាយជាការអ្ែើយតបអៅនិងចំនួនដែលបាន
បដនថមផ្នជ៊ី្មមជាតិ (ជាេ៊ីឡូ) 



អហ្ើយមានការផលិតសារា៉ាយអត្ចើន
បំផ ត េឺអដ្ឋយសារដតជាតិផូសវ័រខពស់
អៅកន ងអាចម៌វ។ 
 

តារាងទ្៊ី១ ការអផាត តអៅអលើអាហាររបូ
តថមភ ១) អាចម៌ត្បអចៀវ ២) អាចម៌ជអនែន 

៣)បូខ្ស ៊ីសំរាប់អត្បើកន ងការផលិតសា
រា៉ាយ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជ៊ីរ៊ីត្កមុហ្  នាណិជជកមម 

េន សាសន៍រ៊ីជ៊ីសំអយេជាអត្ចើនដផអកអៅអលើភាររិបាកផ្ន្នធានទឹ្កនិងផូសវ័រ។អេ
និយយថាជ៊ីេ  យអរ ៉ានិងផូសវ័រត្តូវបានដណនំាត្បសិនអត្បើជ៊ីកំប៉ាសតិឬអាចម៌សតវមិនអាចទ្ទួ្ល
បាន។ជ៊ីដែលមានផូសវ័រអត្ចើន0.625 Kg/100 m2/កន ងមួយអាទិ្តយត្តូវបានដននំាសំរាប់ជា
ឃ្ែ ំងចំណ៊ី រែល់សារា៉ាយសំរាប់ ការផលិតត្ត៊ីទ្៊ីឡាប់យ៉ា (បូអខក េិនអេ)។អទាះជាយ៉ាងណា
ក៏អដ្ឋយអៅកន ត្បរ័នធដបប្មមជាតិរបស់អយើងទំាងេស់ អយើងអឃើញថាកំប៉ា សតិ (អបើជ៊ីអាចម៌
ត្បអចៀវមិនអាចរកបាន) មានអត្ចើនជាងការត្េប់ត្គាន់កន ងការផលិតសារា៉ាយ ែូអចនះអហ្ើយ 
ការបនថយការចំណាយនិងផល់ប៉ាះាល់អៅអលើែ៊ីអៅជ ំវញិនិងត្បរ័នធទឹ្ក។ 
រ កាជាតិហ្វឺនេដណត ត 

រ កាជាតិទឹ្កជាអត្ចើនែ ះលូតោស់បានលអកន ងបឹងដែលមានជ៊ីត្េប់ត្គាន់កន ងការគំាត្ទ្រួកវ។ 
វត្តូវបានអេអត្បើត្បាស់ជាចំណ៊ី អាហារនិងជារបស់បង្គងរប់ដែលមានតំផ្លសនសសំំផ្ចអរល



ដែលអេអត្បើត្បាស់ចំណ៊ី ដែរលមានតំផ្លផ្លែ។ រ កាជាតិេដណត តទឺ្កែូចជាដសែទឹ្ក ដសែទឹ្កែូច
ជាផ្ច (ជាត្បអភទ្ខ សគាន ) និងសូមប៊ីដតចកទឹ្ក ក៏អាចត្តូវបានយកមកអត្បើត្បាស់ត្បសិនអបើ
រួកវអត្បើខ សៗគាន សំរាប់ត្បអភទ្ត្ត៊ីរបស់េនក។ សាវ ស៊ីសតវែូចជាត្ត៊ីទ្៊ីឡាប់យ៉ានិងត្ត៊ី
មាសស ៊ីសារា៉ាយកន ងបរមិាណអត្ចើនផ្នរណ៌ផ្បតងជាត្បភរចំណ៊ី ររបស់វ។ 
ជំអរ ើសសំរាប់ការផលិតរាប់ទំាងរាបសះទឹ្កដ្ឋច់អដ្ឋយដឡក  ្ងដ្ឋក់ទឹ្កឬសនូកក៏ែូចជាកបួន
ដែលមានការការារអដ្ឋយសំណាញ់កន ងការចិញ្ច ឹមត្ត៊ី។ចូរចំាថាចំណ៊ី ដែលលូតោស់អៅ
កន ងរាបសះត្ត៊ីត្តវូដតការារឬអអាយអៅអដ្ឋយដឡករ៊ីត្ត៊ី មិនេញ្ច ឹងអទ្ត្ត៊ីនឹងជាន់អលើអហ្ើយ
បំផាែ ញរ កាជាតិអនះ ជាការបដនថម អបើសិនជាអគាលអៅេឺជាសារា៉ាយ ការលូតោស់របស់រ កា
ជាតិអៅអលើផ្ផទទឹ្កនឹងការាររនែឺត្រះអាទិ្តយនិងការារមិនអអាយមានការលូតោស់របស់
សារា៉ាយនិងភ៊ីតូបែ ងត ងែផ្ទ្អទ្ៀតជាអត្ចើន។ វមានការរិបាកផលិតទំាងត្បភរត្បូអតេ ៊ីន(ែូច
ជាសារា៉ាយនិងរ កាជាតិទឹ្ក) អអាយមានសកាត ន រលអរញអលញកន ងបរមិាណទឹ្កែូចគាន ។ 
 

រ កាជាតិេដណត តទឹ្កជាអត្ចើនត្បអភទ្និងរ កាជាតិទឹ្កមានត្បអតេ ៊ីនខពស់ណាស់ កន ងការ
រិអសា្ន៍ផ្សែផ្ចទឹ្ក ត្តកួន ត្កចាប់ ចកតូច ទំាងចកតូច និងត្តកួនមានរាតយូជាចំណ៊ី ខពស់លអ
អហ្ើយមានត្បូអតេ ៊ីនខពស់ ែល់អៅ២៨%អៅ៣២%(Kalita et al., 2007).ទំាងអនះជាចំណ៊ី ែ៏េ
សាច រយអៅអរលវែ ះអដ្ឋយអសរ ៊ីជាដំ្ឋណំាសំរាប់ត្ត៊ីអែើមប៊ីធានាបាននូវការត្បមូលផលអទ្ៀង
ទាត់។ 
ចកតូចដែលរាយការណ៍ថាមានកំរតិត្បូអតេ ិនរ៊ី១៩អៅ៣០% េឺជារ កាជាតិទឹ្កដែលលូត
ោស់អលឿនដែលជាបំណងត្បាថាន កន ងការបញ្ចូ លអៅកន ងការសិកាអៅត្បអទ្សឥណាា ។េនក
ចិញ្ច ឹមត្ត៊ីត្តូវដតត្បយ័តនមិនត្តូវត្បមូលផលវអអាយអលើសលួសអនាះអទ្ អទាះជាយ៉ាងណាក៏
អដ្ឋយ អែើមប៊ីអអាយការផលិតដែលមាននិរនតរភារអាចរកាបាន។ កបួនចាប់ជាទូ្អៅេឹថា 
(អត្កាមលកាខណា េំនិតែ៏ត្បផ្រ) េឺមិនត្តូវត្បមូលផលអអាយអលើសចំនួនាក់កណាត លផ្នជ៊ីវ
មា៉ាសដែលេដណត តទឹ្កអនាះអឡើយកន ងមួយអាទិ្តយមតង៩ ឬ១កន ង៧ផ្នចំនួនជ៊ីវមាសកន ងមួយ
ផ្លៃ) ជាការលអេឺត្តវូរកាវអអាយមានកន ងែំណាក់កាលជា្មមជាតិអលឿន ែូអចនះអហ្ើយត្តូវ
មានការត្តួតរិនិតយថាមអ្ោបាយមួយណាមានផលជាងកន ងត្បរ័នធរបស់េនក។ ចកដែលេ
ដណត តទឹ្កតូចៗេដណត តបានលអជាង្ំៗ អហ្ើយចកមួយអទ្ៀតលូតោស់បានលអណាស់ ដតវ
អាចល បអេបណតិ ច។ 

អៅកន ងចំណ៊ី ត្គាប់េដណត ទឹ្ករបស់អយើង (រិរណ៌នាខ្ងអត្កាម) ចកមានការេដណត តលអជាង
ចកមួយអទ្ៀត (អាសូឡា) ឬក៏ចក្ំ ដែលមានការទាក់ទ្ងអៅនឹងត្បរ័នធខយល់របស់វ។ ចក 
សាលវអិនៀត្តូវបានផាអ ប់ជាមួយនឹងរ កាជាតិទឹ្កដែលមានត្បអូតេ ៊ីនខពស់ជាង កនទក់ សាច់ែូង
សៃួត ចំណ៊ី ត្ត៊ីនិង កាកេំអៅ អែើមប៊ីបអងកើតបានជាចំណ៊ី េដណត តទឹ្ដែលមានេ ណភារខពស់ជា
ង។ អយើងអឃើញថាទំ្នាញខយល់ដែលមានកន ងចកសាលវអិនៀ មានសារះសំខ្ន់ណាស់សំ
រាប់ការេដណត តទឹ្កផ្នចំណ៊ី ។ អយើងនឹងរិភាកាគាន អទ្ៀតរ៊ីេ ណត្បអយជន៍ផ្នចំណ៊ី រេដណត
តទឹ្កអរលអត្កាយ។ 
 



ចំណ៊ី សូនជាត្គាប់ 

អដ្ឋយអត្ាះកសិករត្តូវការការផលិតចំណ៊ី រអអាយកាន់ដតត្បអសើរអឡើង ចំណ៊ី រដែលរងឹខ្ប់
េឺជាវ ិ្ ៊ីែ៏លអមួយដែលត្តវូរិចារណា។ដតអៅជាយ៉ាងណាក៏អដ្ឋយ បញ្ញា ជាអត្ចើនសំរាប់
កសិករមួយចំនួនេឺតំផ្លផ្នចំណ៊ី ររ៊ីត្កមុហ្  ន។ កំណត់ត្តារបស់អេកូដផនកបអចចកអទ្ស រ៊ីការ
ចិញ្ច ឹមត្ត៊ី “Fish Feed” (ETN, 2010) បានអ្វើបញ្ជ ឹរចំណ៊ី របដនថមសំខ្ន់មួយចំនួនដែលត្តវូបាន
អត្បើត្បាស់ជាទូ្អៅ មានកនទក់ េង្កក ម កអនតៀរ កំអទ្ចកំទ្៊ីរ៊ីត  កាកអាត នឹងសែឹងរណ៌ផ្បតង
ជាអត្ចើនអទ្ៀត (Murnyak, 2010). សំរាប់ចំណ៊ី ត្គាប់ដែលសូន ការយិល័យជលផលនឹង
្នធានទឹ្កកន ត្បអទ្សភ៊ីល៊ីរ៊ីនបានបង្កា ញថាកាលវភិាេចំណ៊ី រសំរាប់ការរ ៊ីកចំអរ ើនេួរត្តូវ
បានយកមកេន វតតន៍សំរាប់អ្វើអអាយត្បអសើរអឡើងផ្នការលូតោស់នឹងកំផ្រ(តារាងទ្៊ី២) 
 

វជាការលអបំផ តកន ងការតត្មូវការអអាយចំណ៊ី អៅែល់អាយ ទំ្ងន់របស់ត្ត៊ី និងដកសត្មួល
ទំ្ហំ្ផ្នត្គាប់ចំណ៊ី អត្ាះទំ្ហំ្ផ្នឃ្ែ ងំចំណ៊ី រមានការអកើនអឡើង។ អបើត្ត៊ីមិនត្តូវបានអកើន
អឡើងេនកត្តូវតត្មូវត្គាប់ចំណ៊ី រអអាយត្តូវតាមទំ្ហំ្ត្ត៊ីតូចបំផ តដែលមានកន ង  ្ងឬបឹង អែើមប៊ី
ធានាថារួកវទ្ប់ទ្ល់ជាមួយត្ត៊ី្ំៗបានអៅអរលមានការអអាយចំណ៊ី មតងៗ។ អបើេនកអៅដត
ឈ្រអៅដតមួយកដនែងអហ្ើយកដនែងអអាយចំណ៊ី រអៅដតែដែល ត្ត៊ីនឹងត្តូវបានបអត្ងៀនអអា
យស ៊ីចំណ៊ី អៅអរលណាដែលេនកមកអអាយវ។ ការអ្វើែូអចនះមានភារង្កយរាបសួលកនងការ
ត្តតួរិនិតយរ៊ីការរ ៊ីកចំអរ ើនផ្នត្ត៊ីរបស់េនក។ ក ំអអាយចំណ៊ី រអលើសលួសឬខ សអរល អត្ាះត្ត៊ី
នឹងទំ្នងជាស ៊ីភារចំអណញឬកំផ្រេនកេស់។ការចំអណញនឹងត្តវូបាត់បង់អត្ាះត្ត៊ីទ្៊ីឡាប់
យ៉ា នឹងអាចដហ្លមិនស ៊ីចំណ៊ី អត្ាះថាចំណ៊ី ផ្លែមានអត្ចើនត្ចាស់ត្ចាលអរក។ លទ្ធផលផ្ន
ការខជះខ្ជ យចំណ៊ី រអនះនិងចំអណញតិចសំរាប់កសិករ។ ចំណ៊ី រដែលអ្វើអដ្ឋយខែួនឯងតត្មូវ
អអាយមានការហាលនិងអអាយចំណ៊ី រអែើមប៊ីអអាយផលសំអរចបានលអ។ ត្បរ័នធហាលចំណ៊ី
រដែលមាននិរនតរភារត្តូវេិតជាម នការយកអៅេន វតតន៍អៅអរលផលិតចំណ៊ី ។ 
 

តារាង២ តារាងអអាយចំណ៊ី រ៊ីការយិល័យជលផលនិង្នធានទឹ្កបអងកើតអឡើងសំរាប់ជួយ
ការលូតោស់ត្ត៊ីនិងការចំអណញអអាយបានលអត្បអសើរ។ 

អាត្តាចំណ៊ី និងកាលវភិាេរ៊ីការយិល័យជលផលនិង្នធានទឹ្ក 

អាយ ត្ត៊ី(ផ្លៃ) ត្បអភទ្ចំណ៊ី   

េត្តាអអាយ
ចំណ៊ី ផ្នទំ្ងន់

ត្ត៊ី  
ភារញឹកញាប់ផ្ន
ការអអាយចំណ៊ី   

ទំ្ងន់លអបំផ តសំ
រាប់ការអអាយ 

1 to 15  
fry mash ចំណ៊ី

កិន  
8.0% 4x មួយផ្លៃ 6g 

16 - 31  ចំណ៊ី កិន 7.0% 4x មួយផ្លៃ 25g  

32 - 46  
starter ចាប់អផតើ

ម 
6.0% 4x មួយផ្លៃ 36g  

47 - 61  
grower លូត

ោស់ 
5.0% 3x មួយផ្លៃ 50g  



62 – 76  
grower លូត

ោស់ 
4.0% 3x មួយផ្លៃ 72g  

77 – 91  
grower លូត

ោស់ 
3.0% 3x មួយផ្លៃ 100g  

92 – 105  finisher បញ្ច ប់ 2.5% 2x មួយផ្លៃ 121g  

106 – 120  finisher បញ្ច ប់ 2.0% 2x មួយផ្លៃ 150g  

 

 

ការផលិតចំណ៊ី ត្ត៊ីអៅកន ងកសិដ្ឋា ន 

ជាមួយនឹងការរិអសា្ន៍និងការយកចិតតទ្ កដ្ឋក់កន ងការកត់ត្តា កសិករចញ្ច ឹមត្ត៊ីអាចផលិ
តចំណ៊ី ដែលមានេ ណភារខពស់អដ្ឋយខែួនគាត់បាន(របូទ្៊ី៥)។កន ត្បអទ្សជាអត្ចើនមា៉ាស ៊ីនកិន
សាច់ដែលអាចរកបាននិងផលិតជាត្គាប់អាចបងករភារង្កយរាបសួលបអងកើតចំណ៊ី េដណត ត
ដែលសនសំសំផ្ចសំរាប់ត្ត៊ីទ្៊ីឡាប់យ៉ា  ត្ត៊ីមាសនិងត្ត៊ីេដណត ង។េងរភាររបស់អយើងេឺមាន
អៅផ្្ណាអថាន បាងកក ត្បអទ្សផ្ល។ វជាមា៉ាស ៊ីនកិនសាច់ផលិតរ៊ីដែលដលបដែលមិន
បានផាែ កសញ្ញា មា៉ាកយ៊ីអហាផលិតអៅត្បអទ្សចិន។ អយើងបានដ្ឋក់វអត្បើត្បាស់អៅអលើត 
កន ងផទះអហ្ើយដ្ឋក់ទាញវជាមួយនឹងមា៉ាស ៊ីន១អេហ្ភ៊ី (របូទ្៊ី៦)។ ម នចាប់អផតើម ត្តូវធានាថា
េនកមានថាសទំ្ហំ្លមមអែើមប៊ីដ្ឋក់ចំណ៊ី អែើមប៊ីអអាយចំណ៊ី និងទំ្ហំ្សត កវមានភារប៉ា នគាន ។ 
ទំ្ហំ្ដែលអយើងអត្បើេឹ ២អៅ៨មម៉ា សំរាប់រ៊ី៣០០អៅ៥០០ត្កាមផ្នការផលិតសំរាប់ត្ត៊ីទ្៊ី

របូទ្៊ី៥ បអងកើតចំណ៊ី េដណត តទឹ្កអអាយខែួនឯងដែលមាន
េ នភារខពស់មិនរិបាកអឡើយ 



ឡាប់យ៉ា។ អរលអយើងផលិតចំណ៊ី រចួអហ្ើយ អយើងត្តូវអដ្ឋះោងសំអាតដែលខួង ថាស និង
ចានអអាយសាអ ត។ អៅអរលដែលអ្វើបានលអជាមួយនឹងត្បអភទ្កិនអត្បើសពឺខួង េឺមានការ
ខិតខំតិចតួចណាស់ដែលបានចំណាយកន ងការផលិតចំណ៊ី  (របូភារទ្៊ី៧) 
 

 

 

 

 

របូភារទ្៊ី៦ មា៉ាស ៊ីនកិនសាច់ដែលអត្បើសំរាប់កិនចំណ៊ី ត្ត៊ី 

របូទ្៊ី៧ ចំណ៊ី ត្ត៊ីដែលទាញយករ៊ីកសិដ្ឋា ន 



 
 
 
 
 

អៅផទះអាឡូហា មន សសរ៊ីរនាក់អាចផលិតបាន១០ថាស(ត្បដហ្លជា៤៥េត្ក) ផ្នចំណ៊ី
អសើមកន ងរយះអរលមិនែល់១អមា៉ាងអទ្។ មា៉ាស ៊ីនមួយដ្ឋក់លាយចូលអៅកន ងសពឺខួងរ៊ីថាស
និងជាែំណាក់កាលវបអញ្ចញថាសចូលអៅកនងរនធកិនអែើមប៊ីធានារ៊ីលំហូ្រអទ្ៀងទាត់តាម
រយះមា៉ាស ៊ីនកិន។ អរលដែលមា៉ាស ៊ីនបអញ្ចញចំណ៊ី កិន មា៉ាស ៊ីនទ្៊ី២អត្បើត្បាស់សំរាប់រត្ង្កយ
ចំណ៊ី អសើមអៅកន ងថាសអសតើងអៅអលើថាសហាល (របូទ្៊ី៨) អហ្ើយបនាទ ប់មកដ្ឋក់វអៅកន ង
ថាសហាលកំអៅផ្លៃ (របូទ្៊ី៩)។ សំរាប់រានហាល អយើងអត្បើថាសហាសនំប ័ងដែលមាន
បនាទ ត់ស្រសរ៊ីនវមឹមភាជ ប់រហូ្តែល់បាតអត្កាមផ្នដផនកន៊ីមួយៗ។ ត្តូវធានាថាលំហូ្រខយល់មាន
ត្េប់ត្គាន់សំរាប់ការហាលរហ័្សអអាយត្តវូនឹងរនែឺផ្លៃ។ ត្បេប់រ៊ីអត្គាងអឈ្ើែំអណើ រការបាន
លអត្បសិនអបើកំរាស់ជញ្ញជ ងំត្តូវបានបត្ងមួអអាយតូចសំរាប់ទ្៊ីកដនែង។ ត្បេប់ហាលឬអត្គាង
អឈ្ើែំបូលអលើត្តូវបានដ្ឋក់អហ្ើយចំណាយអរល២អៅ៣ផ្លៃកន ងការហាលចំណ៊ី  អដ្ឋយដផអក
អៅអលើទំ្ហំ្ត្គាប់និងររក។ ការរចនាជាទូ្អៅផ្នត្បដ្ឋប់ហាលរបស់អយើងមានការត្តូវគាន
នឹងផាទ ំងរាបសូបយកត្បរ័នធយូវ ៊ី 0.2 mm (0.008 in.)ផាែ សទិកផទះកញ្ច ក់បិទ្ផារភាជ ប់អៅកន ង
អត្គាងជ៊ីអាយ។ 
 

 

 

របូទ្៊ី៨ ការហាលចំណ៊ី ត្គាប់អលើអ្នើហាលអ្វើរ៊ីត្បេប់នំប ័ង
និងបងអួច 
 

របូទ្៊ី៩ ត្បដ្ឋប់ហាលអត្បើរនែឺផ្លៃសំរាប់ចំណ៊ី ត្ត៊ីត្គាប់
អៅផទះអាឡូហា 



អរលសៃួតអហ្ើយ ចំណ៊ី ទំាងេស់នឹងត្តវូបានបិតត្េបកន ង  ្ង២០ល៊ីត្ត (៥កាអឡាន) ជាមួយ
នឹងេំរបអែើមប៊ីធានាភារសៃតួនិងរាបសស់។៨ភាេរយ (៨%) របស់អសើមអាចសំអរចបាន
ត្បសិនអបើលកាខណា មានភារលអត្បអសើ។អៅរែូវត្បំាងដែលមានរនែឺផ្លៃត្េប់ត្គាន់េឺជួយបាន
អត្ចើនណាស់ ប៉ា ដនតអៅកន ងេំឡ ងអរលរែូវអភែៀង េនកផលិតត្បដហ្លមិនអាចជាសរ៊ីររកបា
ន។ ែំអណាះរាបសាយរបស់អយើងេឺត្តូវអ្ែៀតអរលអៅអរលមានរនែឺផ្លៃអហ្ើយនិងដលមទំាង
បអងកើតអអាយមានការអ្វើអអាយអលើសអៅអរលមានអភែៀង។ ចំអបើងចាស់ អ្វើេ៊ីចំអបើងអរល
មានរនែឹផ្លៃសូមដ្ឋក់អទ្វរែងអៅតំបន់ត្តូរិកសំរាប់ការផលិត។ 

 

េ ណត្បអយជន៍ផ្នការផាអ ប់ 

ភារង្កយរោំយនិងការអអាយចំណ៊ី ត្ត៊ីជាថាន ក់ត្តូវបានរត្ងឹងតាមរយះសកមមភារផ្នម៊ីត្កូ
សារជាតិែ៏មានត្បអយជន៍ជាក់ោក់អៅេំឡ ងអរលែំអណើ រការផលិត។ អដ្ឋយដផអកអលើការ
រកអឃើញរ៊ីការសិកាមួយ ការអត្បើម៊ីត្កូសារជាតិត្តូវបានបដនថមត្បូអតេ ៊ីនអៅអៅកន ងសាច់
ែូងសៃតួរ៊ី 17.24% អៅ31.22%. ធាត អាម៊ីណូអាស ៊ីតក៏ត្តូវបានរកអឃើញផងដែរថាមានការរ ៊ីក
ចំអរ ើនអឡើង (Cruz, 1997). [កំណត់ត្តា កន ងការបដនថមអៅនឹងចំណ៊ី ផាអ ប់សំរាប់ត្ត៊ី អៅផទះអាឡូ
ហា អយើងក៏បានផាអ ប់ចំណ៊ី ររបស់អយើងសំរាប់មាន់ ទា និងត្ជកូជាមួយនឹងការជួយរ៊ីត្បផូ្បេូ
ទិ្កផ្នម៊ីត្កុប។ អទាះជាយ៉ាងណាក៏អដ្ឋយ អយើងមិនអត្បើការផាអ ប់សំរាប់ជាចំណ៊ី ែល់សតវ
ទំ្ារអេៀងរបស់អយើងអទ្។(ការបអងកើតចំណ៊ី អៅកន ងកសិដ្ឋា នសំរាប់សតវនិងត្តវូបានបង្កា ញ
អៅកន ងការអចញផាយមួយអទ្ៀត)។ 
អៅអរលអ្វើការផាអ ប់ចំណ៊ី របស់េនក វមានសារះសំខ្ន់ណាស់កន ងការអត្បើសំា្ដែលបាន
បង្កា ញដែលមិនមានការ្ែងអមអរាេរ៊ីផ្ត្រ។អយើងអត្បើេិចេិម ១ ជាផលិតផលាណិជជកមម
ដែល្ែងកាត់ការអ្វើអតសតរ៊ីមនទ៊ីររិអសា្ន៍ អហ្ើយបានេន ញ្ញា តិអអាយអត្បើត្បាស់ដផនកជន
ផលអដ្ឋយការយិល័យជលផលនិង្នធានទឹ្កអៅត្បអទ្សភ៊ីល៊ីរ៊ីន។ េិចេិម១ ត្តូវបាន
បអងកើតអឡើងអដ្ឋយអវជជបណាិ ត អតើរ ៉ា ូ ហិ្កា អៅសកលវទិ្ោល័យរយកឹខយកឹ េូេ៊ីណាវ៉ា ត្បអទ្ស
ជប៉ា ន អហ្ើយអាចរកបានអៅកន ងត្បអទ្សជាង១០០។ផលិតផលមានទំាងរួកឡាក់តូ (ទឹ្ក
អដ្ឋះអគា)បាក់អតរ ៊ី រសម៊ីសំអយេ អមដែលមានត្បអយជន៍និងជាអត្ចើនអទ្ៀត។ រួកវនឹងត្តូវ
បានចិញ្ច ឹមអដ្ឋយសកនិងកាបូេ ៊ីត្ដ្ឋែែផ្ទ្អទ្ៀត ខណះអរលបអងកើតអមតាត បូល៊ីជាអលើកទ្៊ីរ៊ីឬ
ដែលបអងកើនអអាយមានអាហាររបូតថមភមួយចំនួន្ំ។ អសៀវអៅរបស់ខ្ ំ ត្បរ័នធកសិកមម្ មមជាតិ
សំរាប់កសិកមមត្បកបអដ្ឋយនិរនតរភារអៅកន ងតំបន់ត្តូរិក េឺជាអគាលការណ៍ដននំាសំរាប់ប
អចចកវទិ្ោេិចេិម។ 
វអាចរកបានតាមេនឡាញសំរាប់ការទាញយកឯកសារភ៊ីឌ៊ីដេហ្វ ឬក៏អាចទ្ទួ្លបានតាម
បណាា ល័យអេកូ។ សូមប៊ីដតកាបូនក៏បានបអងកើតដែរអៅអរលផាអ ប់ អដ្ឋយជួយអអាយបអងកើន
ការេដណត តផ្នចំណ៊ី របស់អយើង។ ង្គហ្វូមា៉ាឬទឹ្កអដ្ឋះអគាជូរ ជា្នធានបានរ៊ីហាងកន ងតំបន់
ក៏អាចត្តូវបានអត្បើសំរាប់ជាត្បអយជន៍អបើេិចេិម១មិនអាចរកបាន។ ការចាប់អផតើមតិចតួច
អដ្ឋយការជំនួសទឹ្កអដ្ឋះអគាអៅអាត្តាែូចគាន នឹងេិចេិម១ អហ្ើយដកតត្មូវវអអាយអលើសអបើ
វមិនមានផល់ប៉ាះាលអទ្។ ការផាអ ប់ែ៏លអអាចនឹងបអងកើតកែិនដផអមនិងជូរ បនាទ ប់រ៊ី២អាទិ្តយ។ 



អបើមានកែិនខូចែូចជារងសអ យ (ស លហ្វ៊ីត) ឬក៏មានការរលួយអកើតអឡើង សូមក ំយកអអាយ
ត្ត៊ីស ៊ី។ វអៅដតមានេ ណត្បអយជន៍អបើេនកមានការសិកាវ ែូអចនះសូមអបាះការរិអសា្ន៍
របស់េនកដែលបរាជ័យតិចតួចអនះចូលអៅកន ងេំនរជ៊ីកំប៉ា សតិអៅអហ្ើយអត្បើវជាជ៊ី។ 

 

អយើងោយជាម នរាល់សំភារះសៃួតរបស់អយើង(កនទក់ សាច់ែូងសៃួត) អហ្ើយបនាទ ប់មកបដនថម
ត្បអភទ្សារា៉ាយនិងចករស់ (salvinia, azolla, duckweed),េិចេិម១ និងទឹ្កេំអៅខ្ប់កន ងទឹ្
ក។បនាទ ប់រ៊ីោយរចួផ្នអត្េឿងផសំទំាងេស់អអាយបាន៣០អៅ៥០%ផ្នសារធាត អសើមរចួ 
អយើងទ្ កអអាយវអៅកន ង  ្ងអបើកចំហ្ររយះអរល៣អៅ៦អមា៉ាងកិនវតាមរយះមា៉ាស ៊ីន។ទ្ ក
អអាយវអៅអែើមប៊ីធានារ៊ីធាត អសើមផ្នសំភារះនិងការសំអរចបាននូផលិតផលសំំអរច។ការអ្វើ
អតសតអៅតាមការដ្ឋា ន្មមតាសំរាប់ធាត អសើមកន ងកំរតិ៣០អៅ៥០%េឺជាការអ្វើអតសតជា
ត្គាប់បាល់។យកចំណ៊ី អដ្ឋយផ្ែរ៊ីរអហ្ើយបអងកើតជាកូនបាល់ជាមួយនឹងសំា្លមមៗ អបើវ
មិនជាប់គាន េឺវសៃួតអរកអហ្ើយ អហ្ើយអបើវមានត្ជាប់ទឹ្កអឃើញថាវមានជាតិសំអណើ មហួ្ស
ការកំណត់អរកអហ្ើយ ត្គាប់ចំណ៊ី និងបនតរការផាអ ប់ជាអមអៅអរលហាលវអហ្ើយសូមប៊ីដត
អៅអរលទ្ កដ្ឋក់វ រហូ្តែល់កំរតិតិចតួចជាងរហូ្តែល់វរហួំ្តជាតិសំអណើ មេស់។ ែរាប់
ណាេនកទ្ទួ្លបានចំណ៊ី ត្គាប់សៃួតដែលវដបកអរលត្ចបាច់វខ្ែ ំងឬមិនសអិតជាប់គាន  អនាះវ
នឹងអៅែល់កំរតិ ៨អៅ១០%ផ្នជាតិសំអណើ មដែលជាជំអរ ើសលអសំរាប់ការហាល។ វមិន
ចំាបាច់អអាយបានអត្កាម៨%ផ្នជាតិសំអណើ មអឡើយ។ 
 

របូមនតចំណ៊ី សំរាប់ត្ត៊ីទ្៊ីឡាប់យ៉ា  
អៅអរលេនកបអងកើតចំណ៊ី របស់េនក សូមចាស់ថាេនកបានលែឹងធាត ផសំន៊ីមួយៗយ៉ាងត្តឹមត្តវូ
អហ្ើយកត់ត្តាការេន វតតន៍សំរាប់លាយសាកលបងន៊ីមួយៗ។ សូមទ្ កត្ត៊ីខែះអៅអលើត្បរ័នធ
ចំណ៊ី បចច បបនន (ត្េប់ត្េង) អែើមប៊ីអអាយេនកមានេវ៊ីមួយដែលេនកអាចដ្កអមើលមតងអទ្ៀត។ចូរ
អត្បៀបអ្ៀបត្ត៊ីជាមួយនឹងចំណ៊ី លម៊ីរបស់េនកអហ្ើយត្េប់ត្េងត្តួតរិនិតយបនាទ ប់រ៊ីមួយដខ
អត្កាយអែើមប៊ីអមើលរ៊ីរអបៀបដែលវែំអណើ រការ។ អយើងអលើកទឺ្កចិតតេនកអអាយអត្បើេវ៊ីដែល
អាចរកបានអៅកន ងតំបន់របស់េនកអហ្ើយអរៀនអ្វើអអាយបានលអអដ្ឋយលាយរបស់េនកដផអក
អលើការអ្វើអតសតយ៉ាងអទ្ៀងទាត់មួយ។ អសៀវអៅបញ្ជ ៊ីរេឹមានសារសំខ្ន់ណាស់សំរាប់ការ
ដកតត្មវូធាត ចូលនិងការអរៀបចំចំណ៊ី  ដែលអាចមានត្បអយជន៍សំរាប់េនកណាស់។ ជាអត្ចើន
ដខអត្កាយមកផ្នការកត់ត្តា េនកនឹងអាចវយតំផ្លេ ណត្បអយជន៍ផ្នចំណ៊ី អាហារដែល
បអងកើតអៅកសិដ្ឋា នរបស់េនក។ 
អយើងអឃើញថាត្បសិនអបើអយើងបអងកើតលាយអដ្ឋយអផាត តអលើត្បអតេ ៊ីនរ៊ីអត្បងអៅ ែផ្ទ្អទ្ៀត
នឹងរកាអដ្ឋយខែួនឯង។ ខ្ ំបានរិភាកាអហ្ើយរ៊ីរ កាជាតិទឹ្កដែលេដណត តជាចំណ៊ី ររាបសស់ សំ
រាប់ជ៊ីវចំរ ះនិងចំនួនធាត ចូលជាអត្ចើនដែលេនកអាចអត្បើត្បាស់ជាការោយគាន រវង ចក ចក
អាសូឡា និងចកសាលវអិនៀ ដែលបានបដនថមអៅអលើការចំណាយទាបរបស់េនក ជាចំណ៊ី
ត្គាប់ដែលមានេ ណភារខពស់។ សូមអរៀនអ្វើអត្េឿងផសំទំាងអនះ។ ការទិ្ញអេនឹងកាត់បនថ
យករសនសំរបស់េនក សព៊ីរ ៉ាលូ៊ីណា (ជាត្បអភទ្បាក់អតរ ៊ីសោណូ) ដែលអេសារ ល់ដែរថាជាសា



រា៉ាយរណ៌ផ្បតង) េឺជាជំអរ ើសដែលអាចអៅរចួមួយអទ្ៀតឬការបដនថមរ កាជាតិេដណត តទឹ្ក។ 
ជាង៣០%ផ្នការផលិតសព៊ីរ ៉ាលូ៊ីណាទូ្ទំាងរ៊ីភរអោកបានអៅអលើរបស់ដែលមិនដមនសំរាប់
ចំណ៊ី មន សស(Belay et al., 1996).សាថ នភារមួយែផ្ទ្អទ្ៀតត្តវូបានរាបសាវត្ជាវរកជាមួយនឹង
លទ្ធផលចំរ ះ រាប់ទំាងទឹ្កអែើមកំបែឹងអៅត្បអទ្សន៊ីអសរ ៊ីយ៉ា   (Igbinosun et al., 1988).  ខ្ ំសូម
មិនផតល់េន សាសន៍កន ងការរិអសា្ន៍ជាមួយទឹ្កកំបែឹងអហ្ើយខ្ ំខែួនឯងក៏មិនចាប់អារមមណ៍
នឹងអ្វើដែរ ដតអបើេនកបានអ្វើសូមអផ្ើរលទ្ធផលអអាយអយើងផង។ 
 

កនធក់អាចជាឌ៊ី១រ៊ី កូណូ មា៉ាស ៊ីនរាបសូវ។ ែផ្ទ្អទ្ៀតមានលំដ្ឋប់ថាន ក់ទាប់ជាង (ថាន ក់ទ្៊ី២អៅ
៤) េួរត្តវូបានអជៀវវងអត្ាះមានេ ណភារខពស់ផ្នអកាសិការ។ សូមអមើលមា៉ាស ៊ីនរាបសូវលអ
អៅដផនកកត់ត្តា ផ្នអសៀវអៅរបស់ខ្ ំសំរាប់រត៌មានបដនថម (Mikkelson, 2005). កនធក់ែផ្ទ្
អទ្ៀត (អាត រាបសូវសាល៊ី ។ល។) ក៏អាចត្តវូបានអត្បើ ដតសូមែឹងរ៊ីការបនស ៊ីគាន ជាមួយកំរតិផ្ន
ត្បអតេ ៊ីរ៊ីអត្បងអៅ។ អាតសម័យទំ្អនើបជាអត្ចើនត្បអភទ្មានជាតិត្បូអតេ ៊ីនាក់កណាត លផ្ន
ត្បូអតេ ៊ីនរ៊ីកនធក់។ កនធក់ដែលមានេ ណភារខពស់េឺ១២អៅ១៤%ផ្នត្បតូេ ៊ីនរ៊ីអត្បងអៅ 
សាច់ែូងសៃតួមានែល់អទា២៤%ផ្នត្បូអតេ ៊ីន ដតការត្បងុត្បយ័តនេឺមានជាលំដ្ឋប់វ សាច់
ែូងសៃតួ (ែូចជា like Black Soldier Fly larvae) មានត្បូអតេ ៊ីនដែលមានេ ណភារខពស់ដតក៏
មានជាតិខ្ែ ញ់អត្ចើនដែរអហ្ើយមិនេូរត្តូវបានអត្បើត្បាស់ជាប់ៗគាន អឡើយ។ ជាតិខ្ែ ញ់ខពស់
និងបអងកើនការអលើសទំ្ងន់ណាស់អត្ាះមានជាតិកាបូេ ៊ីត្ដ្ឋែទាបនិងមានត្បូអតេ ៊ីនទាប។ 
 

វ ៊ីតាម៊ីននិងជាតិដរ ៉ា 
អមស៉ាលមកិនម៉ាត់រ៊ីអរាងមា៉ាស ៊ីនកិនលមនឹងមានជាតិដរ ៉ាអត្ចើនអែើមប៊ីបង្គងរប់ការខវះខ្តកន ងរ កាជាតិទឹ្ក
ដែលេដណត តដែលអេកាត់ (Murnyak, 2010). អយើងអត្បើរ កាជាតិត្មុំដែលដំ្ឋអដ្ឋយជាតិសររិាងរ
របស់អយើងផាទ ល់ចំនួន១% អដ្ឋយការលែឹងផ្នលាយអបើអយើងមិនមានលមភនំកិន។ លមភនំកិនម៉ាត់លអ
សំរាប់សតវក៏អាចត្តូវបានអត្បើត្បាស់ដែរអែើមប៊ីបដនថមការគំាត្ទ្ែល់ការលូតោស់ផ្ន្អឹង។ 
អៅអរលដែលអយើងបញ្ចូ លគាន រវងត្ត៊ីនឹងរ កាជាតិអៅកន ត្បរ័នធទឹ្ក ភាររ ៊ីកលូតោស់ផ្នរ កា
ជាតិេឺបានទាញអចញរ៊ីអាចម៌ត្ត៊ីនិងចំណ៊ី អៅសល់ (កាកសំណល់រ៊ីត្ត៊ីទ្៊ីឡាប់យ៉ា េឺ១០អៅ
២០% ផ្នចំណ៊ី របស់វ ដែលត្តវូបានបំដលងអដ្ឋយបាកអតរ ៊ីអៅជាអាហាររបូតថមភដែលអាច
អត្បើត្បាស់បានសំរាប់រ កាជាតិ)។ អៅកន ងត្បអទ្សេូស្រសាត ល៊ី ៤០អៅ៥០ត្កាមផ្នចំណ៊ី ត្ត៊ីមំសា
ស៊ីនិងជាជ៊ីែល់អៅ១ដម៉ាត្តកាអរ ៉ាសំរាប់កសិកមមអដ្ឋយការអត្បើវ ិ្ ៊ីសាស្រសតចិញ្ច ឹមកន ងកបូន 
ចំដណកឯ ៦០អៅ១០០ត្កាមផ្នចំណ៊ី ត្ត៊ីទ្៊ីឡាប់យ៉ា  (អដ្ឋយសារត្ត៊ីទ្៊ីឡាប់យ៉ាជាត្បអភទ្ស
ាវ ស៊ីសតវ) នឹងត្តវូការកំរតិែូចគាន ផ្នការផលិត (De Dezsery, 2010) (របូទ្៊ី១០) 
 



 

អអាយេដណត តឬអអាយលិច? 

សូមក ំបារមមអរកថាចំណ៊ី របស់េនកេដណត តឬលិច ការសិកាេឺដសវងរករ៊ីត្បូអតេ ៊ីនជាជាង
ការអអាយវេដណត ត! ត្គាប់្ញ្ាជាតិដែលមានថាមរលខពស់ត្តូវបានអត្បើកន ងចំណ៊ី ដែលអេ
លក់បានផតល់ែល់រាតយូចំណ៊ី បំដលង។ ចំណ៊ី បំដលង ត្តវូបានេណនាអដ្ឋយរាតយូផ្នទំ្ងន់/ទំ្
ងន់ចំណ៊ី ដែលអេអត្បើត្បាស់។ ត្ត៊ីដែលអៅតូចៗអាចនឹងអកើនំងន់អសទើរដត១ត្កាមសំរាប់អរៀង
រាល់ត្កាមដែលបានអត្បើ (FCR 1.0), ខណះដែលត្ត៊ីដែល្ំជាងនឹងត្តូវការស ៊ី២ត្កាមអែើមប៊ី
ទ្ទួ្លបានទំ្ងន់អកើន១ត្កាម(FCR 2.0).អាហារបូតថមភដែលរោយនិងអាចបំដលងបានកន ង
ចំណ៊ី េឺមានសារះសំខ្ន់ណាស់។ អហ្ើយអយើងអឃើញថាវស ៊ីចំណ៊ី អឡើងវញិត្បសិនអបើកំរតិ
កាកសំណល់មិនសូវអលើសលួស។ តាមរិត Cruz et al. (2001),បានរកអឃើញអៅកន ងការ
សិកាមួយថាចំណ៊ី េដណត តមិនបានលអែូចជាចំណ៊ី ដែលលិចអនាះអឡើយ។ 
 

រួកវបានសននិដ្ឋា នថាត្គាប់ចំណ៊ី ដែលលិចផតល់នូវអាត្តាផ្នការលូតោស់ខពស់ជាង្ំជាង 
អហ្ើយផតល់ចំណ៊ី បំដលងកន ងត្ត៊ីទ្៊ីឡាប់យ៉ាតូច ជាងចំណ៊ី ដែលេដណត តទឹ្ក។ ការេន វតតន៍លអ
ផ្នការអអាយចំណ៊ី ត្ត៊ីដែលលិចទឹ្កត្បដហ្លជាបានរមួចំដណកនូវជាតិត្បូអតេ ៊ីនែល់អៅ
(42.05%). លទ្ធផលរាបសអែៀងគាន អនះត្តវូបានទ្ទួ្លអដ្ឋយ េឺ (1997), ដែលបានរាយការណ៍
ថាការអឡើងទំ្ងន់ជាម្យមត្បចំាផ្លៃនិងចំណ៊ី បំដលងអៅកំរតិត្បអូតេ ៊ីនអៅេឺ៤០% ដែលមាន
សារះសំខ្ន់និងលអជាង៣០%។ គាត់បានសននិដ្ឋា នថា កំរតិត្បអតេ ៊ីនអៅផ្នការលូតោស់
ែ៏លអត្បអសើរនិងចំណ៊ី បំដលងរ៊ី៤០អៅ៤៥%សំរាប់ត្ត៊ីទ្៊ីឡាប់យ៉ារ៊ីទ្អនែនិលដែលមានទំ្ងន់
ជាបឋមេឺ១៣ត្កាម។ (Cruz et al., 2001). ត្បូអតេ ៊ីនដែលខពស់ជាងក៏ត្តូវបានទ្ទួ្លសំរាប់ត្ត៊ី
មំសាស៊ី អដ្ឋយការបអងកើនចំណ៊ី ត្ត៊ីកន ងលាយ ដតត្តូវធានាថាចំណ៊ី របស់េនកេឺរកបានរាបសួល
មិនេស់ផ្លែ។ែងកូវអមម ដែលមានជាតិត្បូអតេ ៊ីនែល់អៅ៤៥%ក៏អាចត្តូវបានអត្បើត្បាស់ដែរជា
ការបដនថមត្បអូតេ ៊ីនដែលខពស់ (De Dezsery, 2010), ដតត្តូវដតហាលវសិនមិនោយជាមួយ
ចំណ៊ី ដែលផាអ ប់។ 
 

របូទ្៊ី១០ ទ្៊ីឡាប់យ៉ា  អៅជាប់នឹងថាន ល់បណត ះកូនរ កាជាតិ
ទឹ្កអៅផទះអាឡូហា។ 



ការចាប់អផតើមអ្វើចំណ៊ី  
អនះជាចំណ ចចាអបើអផតើមែ៏ត្បអសើមួយសំរាប់ការបអងកើតចំណ៊ី អដ្ឋយខែួនេនក។ សូមអ្វើការកត់
ត្តានិងដកតត្មូវអត្េឿងផសអំដ្ឋយដផអកអលើចំណ៊ី ដែលអាចរកបាននិងការេន វវតតន៍ផ្នចំណ៊ី
ដែលអ្វើអៅកសិដ្ឋា នរបស់េនក។បញ្ជ ៊ីរតំផ្លអាចមានការទាក់ទ្ងនឹងតំបន់របស់េនកដត
ត្បដហ្លជាខ សរ៊ីតំបន់អផសងអទ្ៀត។ 

 

តារាងទ្៊ី៣ ការអអាយចំណ៊ី ទ្៊ីឡាប់យ៉ា  អដ្ឋយអត្បើត្បាស់្នធានរ៊ីកសិដ្ឋា ន 
សំគាល់ ១ែ ោែ  ត្បដហ្លអសមើមួយអប៉ាសូស 

  

Crude Protein

ត្បអតេ ៊ីនអៅ 

Cost $/ 
50K sack

តំផ្លកន ង
មួយការ ៉ា 

ង    តំផ្លCost    
Commercial Feed

ចំណ៊ី រ៊ីត្កុមហ្  ន 32.00% 29.55    0.59 $/ Kilo 
Fermented EM Feed

ចំណ៊ី េិចេិមដែល
ផាអ ប់ 40.38% 14.57    0.29 $/ Kilo 

Ingredientអត្េឿងផសំ 
Crude Protein

ត្បូអតេ ៊ីន 

ទំ្ងន់
Weight 

(K) %   

តំផ្លកន ងម
យយេ៊ីឡូ

Cost $/Kilo 

ស ៊ីផ៊ីឯក
តាCP 

Units 

តំផ្ល
COST   

កនទក់Rice Bran (D1) 14% 28.00 32.2% 0.32 3.92 8.91 $ 

សាច់ែូងសៃួតCopra 

Meal 22% 8.00 9.2% 0.20 1.76 1.64 $ 

ចំណ៊ី ត្តិFish Meal 72% 17.00 19.5% 0.57 12.24 9.66 $ 

ចក Duckweed 44% 3.00 3.4% 0.00 1.32 0.00 $ 

ចកAzolla  44% 10.00 11.5% 0.00 4.40 0.00 $ 

ចក Salvinia 22% 20.00 23.0% 0.00 4.40 0.00 $ 

ត្មុំMoringa  18% 0.30 0.3% 0.00 0.05 0.00 $ 

ជាតិជូសំរាប់ចំណ៊ី
Livestock Lime 0% 0.10 0.1% 0.18 0.00 0.02 $ 

ជាតិដរ ៉ារ៊ីលមRock Dust 

Minerals 0% 0.10 0.1% 0.05 0.00 0.00 $ 

្យូងម៉ាត់Charcoal - 

fine 0% 0.26 0.3% 0.02 0.00 0.01 $ 

ទឹ្កេំអៅMolasses  3% 0.10 0.1% 0.18 -- 0.02 $ 

េិចេិមEM  1% 0.10 0.1% 0.18 -- 0.02 $ 

 

ទំ្ងន់អសើមWet 

weight 86.96 100.0%   28.09 20.27 $ 

 

ទំ្ងន់សៃួតDry 

weight  69.57  kilo   0.29 $/kilo 

 
 
 



អសចកតិសននិដ្ឋា ន 

ការផលិតចំណ៊ី ត្ត៊ីខ្ន តតូចអាចត្តវូបានអរៀបចំអដ្ឋយការអត្បើត្បាស់ែ៏មានត្បអយជន៍រ៊ី
ែំណំាដែលដំ្ឋកន ងតំបន់និងរ៊ីធាត ផសំដែលមានកន ងកសិដ្ឋា ន។ ធាត ផសំកាន់ដតមានេ ណ
ភារដែលេនកបានយកអៅអ្វើអដ្ឋយខែួនឯងជាមួយការផលិតដែលមានត្បសិទ្ធភារនិងការ
ត្បមូលផលនិងផតល់អអាយេនកកាន់ដតទ្ទួ្លបានផលតាមរយះ្នធានតិចអដ្ឋយការផលិត
អដ្ឋយខែួនឯង។ 
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