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 [កំណត់្គ្ារបស់េនកនិពនធ អេជ្ជ រា៉ា អេស ស ៊ី សាអសណា រឺជាេនកេទិ្យាសាស្រសៅថែល្មានអ ម្ ោះ
ល្ប៊ីរបស់ពិភពអោក និងជាេនកជំ្នាញថននកអតៅ និងជាគ្បធានេូល្និធ៊ីអតៅ អៅបូេង្ប 
គ្បអទ្យសឥណាា ។េត្ាបទ្យអនោះរឺមានការអ ោះព េពជាែម៊ីព៊ីអសៀេអៅទ្យ៊ី៤េំព៊ីសារោះគ្បអោជ្ន៍ង្នអែើេ
អតៅ “Neem:ជាេំអណាយទានសំរាប់ពា ល្ធេមជាតិ្ែល់្េន សសជាតិ្”ចងគ្កងនិងថកសគ្េលួ្
អោយ កលស ហ្វឺលូ្ អៅេងគការស្រសាេគ្ជាេអតៅ អៅគ្បអទ្យសកាណាោ] 

ការែកស្រសង់: អែើេប៊ីអអាយមាននិរនៅរភាព ែំអណើ រការកសិកេម រាប់ទំាងសត្វល្អិត្និងការ
គ្រប់គ្រងភាន ក់ងារចំឡង គ្ត្ូេថត្មានគ្បសិទ្យធិភាព (គ្បសិទ្យធិនល្ និងអាចនៅល់្នល្ជាអសែឋកិចច) 
ជាគ្បអោជ្ន៍ែល់្អេកូឡូស ៊ី (សំរាប់អសារភាពយូរេថងវង) សេធេ៌ (កន ងការនៅល់្យ ត្ៅិធេ៌ែល់្
សងគេ) និង េជិាជ ជ្៊ីេោះ (កន ងការអោរពទំាងជំ្នាន់អគ្កាយនិងគ្បអភទ្យពូជ្)។ការស្រសាេគ្ជាេជា
េូល្ោឋ ននិងគ្ត្េូ នេន េត្ៅន៍គ្ត្ូេ នអធវើអឡើង ជាង៣សត្េត្សេកអហ្ើយ អហ្ើយ នបងាា ញព៊ីការ
អគ្បើគ្ ស់អតៅ ថែល្ជានលិ្ត្នល្ធេមជាតិ្និងែ៏រ ងអរឿង (Azadirachta indica) អាចនៅល់្ជាធាត្ 
ែ៏សំខាន់កន ងការធានានិរនៅរភាពកន ងការគ្រប់គ្រងកាៅ ចង្គ្ងនិងកាៅ ចំល្ងជំ្ងឺ។ ជាតិ្ែ៏សអេបើេ
ង្នជ្៊ីេសកេមជាង១០០ធាត្ ថែល្មានអៅកន ងអែើេអតៅ  នអធវើអអាយវាជារ កខជាតិ្ែ៏េអិសសោច់អរថែ
ល្មានការយកអៅេន េត្ៅន៍ជាសកាៅ ន ពល្កន ងការគ្រប់គ្រងសត្វចង្គ្ងនិងកាៅ ចំល្ងជំ្ងឺ។ 

 

េិនែូចជាថ្នន សំឡាប់សត្វល្អិត្ថែល្អធវើសំអោរអនាោះអឡើយ សំភារោះអតៅ អនោះេិន នសំោប់សត្វល្អិត្
អទ្យ ថត្វាអធវើអអាយេិនអាចឬអធវើអអាយណឺត្ែល់្ឥទ្យធិពល្ថននកអកាសិការេទិ្យា ថននកសរ ៊ីរសាស្រសៅ ថែល្មាន
អគ្ចើនអល្ើោន  អទាោះប៊ីជាមានភាពគ្បតិ្កេមខ្ពស់ក៏អោយ ក៏សំភារោះព៊ីអតៅ អនោះឥទ្យធិពល្អៅអល្ើគ្បអភទ្យ
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សត្វល្អិត្ជាង៥០០ែូចជា សត្វល្អិត្ថែល្ស ៊ីរ កខជាតិ្ និងសត្វល្អិត្និងង្ចថែល្មានអៅអល្ើេន សស
និងសត្វ ពួក ៉ារា៉ាស ៊ីត្ សិបបិជាតិ្ថែល្មានពិស  ៉ារា៉ាស ៊ីត្រ កខជាតិ្ កណៅូ ប ពពួកនសិត្ចង្គ្ង 
និង ក់អត្រ ៊ីចង្គ្ងនិងនសតិ្។ជាល្ទ្យធនល្ង្នការសាកល្បងអៅទ្យ៊ីវាល្ខាន ត្ធំ នបងាា ញព៊ីតំ្ង្ល្ង្នការគ្រ
បគ្រងសត្វល្អិត្អោយថនអកអល្ើអតៅ សំរាប់ការពគ្ងឹងែល់្នលិ្ត្នល្ែំណំា។អតៅ មានគ្បអោជ្ន៍ែល់្កា
ររារាងំខ្យល់្ អៅកថនលងថែល្មានខ្យល់្ខាល ំងនិងមានអភលៀងធាល ក់តិ្ចនិងអល្បឿនខ្យល់្ខាល ំង វាអាចការពារ
ែំណំាព៊ីការអធវើអអាយសងតួ្ អែើេអតៅ គ្ត្ូេ នអរោំជាគ្ទ្យង់គ្ទាយធំអៅគ្បអទ្យសចិនខាងត្បូងនិងគ្បអទ្យស 

អគ្បស ៊ីល្។អតៅ ក៏គ្ត្ូេ នោំថែរអៅគ្បអទ្យសេូស្រសាៅ ល្៊ី កន ងគ្បអទ្យសជាអគ្ចើនអៅទ្យវ៊ីបអាគ្ពិក ឡាទ្យ៊ីន 
អកាោះការា៉ា អបៀន ។ល្។ អតៅ  ននៅល់្អគ្ចើនណាស់កន ងបញ្ហា ស ខ្ភាពសាធារណោះនិងកសិកេម 
ជាពិអសសអៅតំ្បន់ោច់ស្រសោល្។ការបអងកើនការយល់្ែឹងព៊ីសកាៅ ន ពល្ង្នអែើេអតៅ អោយការបអងកើត្
ការយល់្ែឹងង្នសកាៅ ន ពល្របស់វាអាចនឹងមានភាពថេងឆ្ងង យកន ងការអអាយអរទ្យទួ្យល្យកសំរាប់ការគ្រ
ប់គ្រងសត្វចង្គ្ងនិងការអល្ើកកំពស់ស ខ្ភាពែំណំា ស ខ្ភាពសត្វ ស ខ្ភាពេន សសនិងស ខ្ភាព 
បរសិាា ន។ 

 

គ្បជាជ្នសរ បទូ្យទំាងពិភពអោកអពល្អនោះរឺ 7.3 ពាន់ោននាក់។ ការនៅល់្នូេត្គ្េូេការថននកអាហារ 
អអាយ ន គ្រប់គ្ោន់ ការោំពារែល់្ស ខ្ភាពសាធារណោះ ការនៅល់្អគ្បងឥនធនោះ និងត្គ្េូេការេ សែ ត្ 
អៅអពល្ថត្េួយគ្ត្េូការការពារការកាប់បំផ្លល ញង្គ្ពអ ើ ការថែររកាបរសិាា ន និងកាត់្បនាយកំអណើ ត្ 

គ្បជាជ្ននឹងជាការរំរាេកំថហ្ងការគ្ប េកន ងរយោះអពល្ប៉ា នាម នទ្យសេត្សអគ្កាយអនោះ។ អទាោះប៊ីជា 
បអចចកេទិ្យាេេិត្ៅពណ៌ង្បត្ង មានអទ្យវែងង្នសកាៅ ន ពល្ទិ្យនននល្ធញ្ញជាតិ្ ជាពិអសសស្រសូេនិងសាល្៊ី 
អៅកន ងគ្បអទ្យសឥណាា ក៏អោយ គ្បព័នធង្នការនលិ្ត្ថែល្គ្ត្េូការធាត្ ចូល្ខ្ពស់អនោះត្គ្េេូការបរមិាណជ្៊ី
អគ្ចើនណាស់ ថ្នន សំោប់សត្វល្អិត្អគ្ចើនណាស់ គ្បព័នធធារាសាស្រសៅ និងមា៉ាស ៊ីនអគ្ចើនណាស់ 
េិន នរាប់បញ្ចូ ល្ង្នៃែ៊ីអេកូឡូស ៊ី ង្គ្ពអ ើ និងធនធានទឹ្យក ភាពរងអគ្ោោះង្នធនធានធេមជាតិ្និងសត្វ 
អហ្ើយេិនអាចអធវើអអាយេិននិរនៅរភាពសំរាប់ជំ្នាន់អគ្កាយៗអឡើយ។ 

សនៅិស ខ្អសបៀងនាអពល្េនារត្និងការេភិេឌ្ឍន៍អសែឋកិចចនិងពឹងថនអកអៅអល្ើការអល្ើកកំពស់ការនលិ្
ត្ង្នធនធានជ្៊ីេសររិាងគ ាេរយោះការេន េត្ៅន៍ង្នេធិ៊ីសាស្រសៅនលិ្ត្ថែល្មាននិរនៅរភាព អោយការ
អល្ើកកំពស់ការទ្យទួ្យល្ នង្នធញ្ញជាតិ្ថែល្នៃ យនឹងល្កខខ្ណា ង្នបរសិាា ននិងអោយការកាត់្បនាយែំ
ណំានិងការខាត្បង់េ នអពល្គ្បេូល្នល្ថែល្បណាៅ ល្េកព៊ីសត្វល្អិត្និងជំ្ងឺ។ បអចចកេទិ្យាសេស្រសប 
ថែល្េិនប៉ាោះពាល់្ែល់្ធេមជាតិ្ នឹងមានតួ្នាទ្យ៊ីសំខាន់កន ងការធានាសនៅិស ខ្អសបៀង កន ងការអល្ើក
កំពស់ស ខ្ភាពសាធារណោះនិងស ខ្ភាពសត្វ អហ្ើយនិងសាៅ បរសិាា នអឡើងេញិ អែើេប៊ីធានាស េត្ាិភាព
ស ខ្មាល្ភាពសំរាប់ជំ្នាន់នាអពល្េនារត្។ ជំ្នួសអអាយការខិ្ត្ខំ្អែើេប៊ីអអាយ ន ការអធវើបែិេត្ៅ
ង្បត្ង ជាេួយនឹងការបញ្ហជ ក់អល្ើគ្ោប់ពូជ្ទិ្យពៃ ថ្នន ំសំឡាប់សត្វល្អិត្ថែល្និងវាយគ្បហាអោយខ្លួនឯង
និងអោយេសិវកេមនិងអោយការអគ្បើគ្ ស់ជ្៊ីថែល្អចោះថត្អកើនអឡើង េនារត្នឹងអេើល្អៅអល្ើេធិ៊ីាេ
ថបបធេមជាតិ្និងែំអណើ រការសំរាប់បថនាេែល់្ការនលិ្ត្ថននកកសិកេម។ាេពិត្អៅ ការខិ្ត្ខំ្គ្បឹងថគ្បង
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េភិេឌ្ឍន៍និងសកេមភាពទំាងេស់ រាប់ទំាងការគ្រប់គ្រង់សត្វល្អិត្ចង្គ្ង រួរគ្ត្ូេ នសាិត្អៅកន ង
ចាប់អេកូឡូស ៊ីថែល្មានការកំណត់្ចាស់ោស់ ជាជាងអៅកន ងកាទ្យទួ្យល្ នថននកអសែឋកិចច
ថែល្មានភាពចអងអៀត្ចងអល់្។ គ្បព័នធកសិកេមគ្បកបអោយនិរនៅរភាពគ្ត្ូេថត្ជាគ្បសិទ្យធិភាព(ឧទារ 
ការទ្យទួ្យល្ នសំណងេកេញិថែល្មានគ្បសិទ្យធិភាពនិងជាអសែឋកិចច) និងភាពជាេិត្ៅនិងបរសិាា ន
សំរាប់ភាពគ្រប់គ្ោន់ង្នអាហារថែល្មានរយោះអពល្យូរេថងវង សេភាពកន ងការនៅល់្នូេសនៅិស ខ្សងគេ 
េជិាជ ជ្៊ីេោះ កន ងការអោរពទំាងជំ្នាន់នាអពល្េនារត្និងពូជ្ែង្ទ្យជាអគ្ចើនអទ្យៀង អហ្ើយនិងការែឹកនំា
អឆ្ងព ោះអៅរកការទ្យទួ្យល្ នការងារអធវើ និងឧកាសបអងកើត្គ្ ក់ចំណូល្។ សំរាប់គ្បអទ្យសឥណាា
និងគ្បអទ្យសែង្ទ្យអទ្យៀត្ការអគ្បើគ្ ស់អតៅ គ្បថហ្ល្ជា ននៅល់្ធាត្ ែ៏សំខាន់កន ងគ្បព័នធកសិកេមគ្បកប
អោយនិរនៅរភាពជាង រាប់បញ្ចូ ល្ទំាងការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត្និងអាហាររបូត្ាេភ ស ខ្ភាពសត្វ 
ស ខ្ភាពេន សស និងការថែររកាបរសិាា ន។ 

 

អហ្ត្ េវ៊ីអទ្យើបជាអតៅ ? 

 
អតៅ ជាគ្រសូារ អេោស ៊ី Meliaceae family រឺជាពូជ្េំបូរជ្៊ីែូនេួយជាេួយអែើេមា៉ា ហូ្កាន៊ី អោយអោង
អៅអល្ើរ យការណ៍ពិអសសង្នគ្កុេគ្បឹកាេទិ្យាសាស្រសៅនិងបអចចកេទិ្យាសំរាប់ការេភិេឌ្ឍន៍ ជាេនៅរជាតិ្ 
រ កខជាតិ្អនោះគ្បថហ្ល្ជាការបំអរ ើែល់្េន សសសេ័យែម៊ីកន ងការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត្ចង្គ្ង 
 ននៅល់្ែល់្េន សសរាប់ោននាក់នូេថ្នន ំែ៏មានតំ្ង្ល្ង្ែល កាត់្បនាយេគ្ាង្នកំអណើ នគ្បជាជ្ននិងថែេ
ទំាងកាត់្បនាយភាពសឹករអរចរលិ្ ការកាប់បំផ្លល ញង្គ្ពអ ើ និងការអកើនស ៊ីត្ ណា ភាពែល់្ពិភព
អោកថែល្អកើនកំអៅខាល ំងអពក។ គ្កេុគ្បឹកាស្រសាេគ្ជាេជាតិ្ ១៩៩២) ការពិពណ៌នារបស់អតៅ ែង្ទ្យអទ្យៀត្ 
ែូចជា រ ណគ្បអោជ្ន៍ង្នភាពល្វ៊ីងរបស់ធេមជាតិ្ ជាេំអណាយទានរបស់ធេមជាតិ្ែល់្េន សសជាតិ្ 
អែើេអ ើថែល្នៅល់្ឧកាសែ៏អគ្ចើន អែើេអ ើថែល្បនស ត្ អែើេអ ើេចឆរយោះ អែើេអ ើអៅសត្េត្សទ្យ៊ី២១ 
និងអែើេអ ើថែល្ជាែំអណាោះស្រសាយបញ្ហា ពិភពអោក 
រឺជាការទ្យទួ្យល្សាគ ល់្ព៊ីគ្បអោជ្ន៍គ្រប់ោ៉ាងរបស់វា។ អ ម្ ោះាេរ កាខ សាស្រសៅរបស់វា Azadirachta 

indica,ថែល្ទាញអចញព៊ី ហាវ ស ៊ី azad darakht-i-hindi”ថែល្មានន័យគ្ត្ង់ថ្ន អែើេអ ើអសរ ៊ីភាពឬអែើេ
អ ើង្នភាពង្ែលែនូររបស់ឥណាា  អោយអអាយជារំនិត្ថ្នវា នជួ្យអអាយរចួន ត្ព៊ីសត្វល្អិត្ចង្គ្ង
និងជំ្ងឺអហ្ើយថែល្មានកៅ៊ីអេាៅ ករ ណាែល់្បរសិាា ន។ 
អ ម្ ោះជាភាសារសំសគ្កិត្យរបស់អតៅ រឺ“Arishtha”មានន័យថ្ន ការបនាយជំ្ងឺគ្រនុអតៅ ។អៅអាគ្ពិក
ខាងអកើត្ភាសាររ៊ីសាវ ហ្៊ីល្៊ី អតៅ គ្ត្ូេ នសាគ ល់្ជា“Mwarubaini,”ថែល្មានន័យថ្នជាេនកកាត់្បនាយ
ជំ្ងឺ៤០េ ខ្។ 

 

អតៅ មានអែើេកំអណើ ត្អៅគ្បអទ្យសភូមានិងតំ្បន់សងតួ្អសាោះកអគ្កាោះង្នឧបទ្យវ៊ីបឥណាា  ជាកថនលងថែល្វា
សឹងថត្ជា រ កខជាតិ្ពាក់កណាៅ ល្ង្គ្ពពាក់កណាៅ ល្ស្រសុក។ េំឡ ងអពល្េួយសត្េត្សអគ្កាយអនោះ 
អតៅ គ្ត្េូ នង្ននំាកន ងតំ្បន់សងួត្ថហ្ងអៅទ្យវ៊ីបអាគ្ពិក។ សពវង្ែងអនោះវាគ្ត្េូ នោំកន ងគ្បអទ្យសអាស ៊ី
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ជាអគ្ចើន កន ងតំ្បន់គ្ត្ពិូកង្នពិភពអោកែម៊ី កន ងតំ្បន់ខារ ៊ីអបៀននិងកន ងគ្បអទ្យសថេឌ្៊ីថទ្យរាអនជាអគ្ចើន។ 
កន ងេំឡ ងអពល្៣ទ្យសេត្សអគ្កាយអនោះ អតៅ គ្ត្េូ នថននំានិងោំកន ងគ្ទ្យង់គ្ទាយធំអៅគ្បអទ្យសេូស្រសាៅ ល្៊ី 
កន ងគ្បអទ្យសភ៊ីលិ្ព៊ីន អហ្ើយនិងមានោំអៅតំ្បន់ទំ្យនាប់អារា៉ាហាវ ត្ជិ្ត្អេកាអៅអារា៉ាប៊ីសាេេូឌ្៊ីត្ ថែល្ជា
កថនលងថែល្មានភាពចំរ ោះខ្ពស់ខាងអេកូឡូស ៊ី។ ជាអគ្ចើនទ្យសេត្សកនលងេកអនោះ អែើេអតៅ ជាង២៣ោន
អែើេគ្ត្េូ នោំអៅភារខាងត្បូងគ្បអទ្យសចិន ជាពិអសសអៅអខ្ត្ៅយូណាន។ កន ងតំ្បន់ទំាងេស់អនោះ 
អែើេអតៅ មានការគ្បឹងថគ្បងរស់ណាស់ ទ្យ៊ីបនាៃ ល់្ង្នការខិ្ត្ខំ្គ្បឹងរបស់វា និងភាពសគ្េបខ្លួនរបស់វា។
អែើេអតៅ  អទាោះជាោ៉ាងណាក៏អោយរឺេិនសេនឹងការែ ោះលូ្ត្ោស់អៅកន ងតំ្បន់គ្ត្ជាក់និងតំ្បន់ភនំអទ្យ 
(ខ្ពស់ជាង១០០០ថេ៉ាគ្ត្)។ 
 

អតៅ រឺជាអែើេអ ើថែល្មានពណ៌ង្បត្ងជានិចច ខ្ពស់ ធំអល្ឿនថែល្អាចមានកំពស់ែល់្អៅ២៥ថេ៉ាគ្ត្
និងមានទ្យទឹ្យងកល់្អៅ២.៥ថេ៉ាគ្ត្។វាមានច ងែ៏រួរអអាយទាក់ទាញ(ថែល្អាចសាយភាយថេកសាខា
ែល់្អៅ១០ថេ៉ាគ្ត្) និងមានផ្លក សាយភាយកលិនគ្កេូបសំរាប់ឃម ំថែរ។ អែើេអតៅ អាចរស់ នអទាោះជា
អៅកន ងែ៊ីសងតួ្ថែល្មានជ្៊ីជាតិ្តិ្ច វាមានភាពធន់នឹងកំអៅ នោ៉ាងខ្ពស់ ទឹ្យកអភលៀងតិ្ច អគ្ោោះរាំងសងួត្
ថែល្េូសបនាល យអពល្យូរ និងកំរតិ្ជាេំបិល្ខ្ពស់។វាែ ោះ នអោយសារគ្ោប់ ៩អៅ១២ថខ្កូនអតៅ
នឹងែ ោះលូ្ត្ោស់ នោ៉ាងល្អ។ សត្វសាល បនិងគ្បអចៀេក៏ជួ្យពគ្ងាយគ្ោប់វាថែរ។ ការមានថនលរឺចាប់
ព៊ី៣អៅ៥ឆ្ងន ំ អៅកន ងឧបទ្យវ៊ីបឥណាា  ផ្លក អតៅ ព៊ីថខ្េករាែល់្ថខ្អេសា អហ្ើយថនលចាស់ទ្យ ំព៊ីថខ្ឧសភាែល់្ថខ្
ស៊ីហា។ អៅគ្បអទ្យសអកនោ៉ា ថប៉ាកសេ គ្ទ្យ ការមានថនលផ្លក រឺកន ងថខ្េ៊ីនាែល់្ង្ខ្អេសា គ្បអភទ្យខ្លោះក៏មាន
ថនលអៅថខ្េចិឆិកានិងថខ្ធនូរថែរ។ ថនលមានគ្បថេង២សេ អហ្ើយអៅអពល្ថែល្វាទ្យ ំ មានសំបកពណ៌អល្ឿង
ស្រសស់ មានគ្ោប់រងឹពណ៌សរ និងពណ៌អាន ត្ សាច់គ្ោប់មានមានជាតិ្អគ្បងអគ្ចើន។ទិ្យនននល្ថនលមានព៊ី
៣០អៅ១០០រគ្កកន ងេួយអែើេ អោយអាស្រស័យអៅអល្ើកំរតិ្អភលៀង ការគ្ត្ូេពនលឺង្ែង គ្បអភទ្យែ៊ី 
និងគ្បអភទ្យអេកូសាស្រសៅនិងគ្បអភទ្យថហ្សន។ ទិ្យនននល្សាចថនល៥០រគ្កនិងមានគ្ោប់៣០រគ្ក ថែល្នៅល់្
អអាយ៦រគ្កង្នអគ្បងនិង២៤រគ្កង្នសាច់គ្ោប់។គ្ោប់វាអាចរស់អៅ ន៦អៅ៨អាទិ្យត្យ ថត្គ្ត្េូការ
អអាយមានការសំអាត្និងហាល្អអាយ នសេរេយអហ្ើយគ្ោប់ថែល្ទ្យ កអៅកថនលងគ្ត្ជាក់អាច
ទ្យ ក នែល់្អៅ៦ថខ្។ ការោំែ ោះអោយអែើេខ្ច៊ីនិងថេកកាត់្ក៏គ្ត្េូ នយកេកេន េត្ៅន៍ថែរ។ កូនអតៅ  
បអងកើត្អោយការោំែ ោះជាជាលិ្កា ក៏គ្ត្េូ នអគ្បើថែរសំរា ់ការោំែ ោះថែល្អាចមានអជារជ័្យខ្លោះ។ 
 

អតៅ មានរសជាតិ្ល្វ៊ីង ភាពល្វ៊ីងរឺអោយសារថត្េត្ៅមានរបស់សា ញំ ំេួយចំនួនថែល្អរអៅថ្ន 
គ្ាយធឺអនន ជាជាតិ្ជ័្រ ឬជាក់ោក់ជាងអនោះអរអៅថ្ន ល្៊ីេ៉ាូនូេ ៊ីត្។ ថែល្មានសារធាត្ ជ្៊ីេសកេមជាង
១០០គ្បអភទ្យថែល្អៅោច់អោយថឡកអៅាេថននកអនសងៗរបស់អែើេអតៅ  អៅមានអគ្ចើនអទ្យៀត្ថែល្អៅ
អោយថឡក។ សារធាត្ ទំាងេស់ថែល្មានជាតិ្ជ្៊ីេសកេមអនោះ នអធវើអអាយអតៅ ជារ កខជាតិ្ថបលកព៊ីអរ
ជាេួយនឹងកាៅ ជាសកាៅ ន ពល្កន ងកសិកេម ការថែរកាសត្វ ស ខ្ភាពសារធារណោះ អហ្ើយថែេទំាង
ការមានកូនរបស់េន សស។ សារធាត្ ល្៊ីេូនូេ ិត្ថែល្មានអៅកន ងអតៅ រឺជាកេមសិទ្យៃិរបស់គ្កេុ
ថែល្មានរចនាសេព័នធជាគ្រឹោះចំនួន៩ azadirone (ព៊ីអគ្បង), amoorastatin (ព៊ីសលឹកស្រសស់), vepinin 
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(ព៊ីអគ្បងគ្ោប់), vilasinin (ព៊ីសលឹកង្បត្ង), gedunin (ព៊ីអគ្បងគ្ោប់និងសំបក), nimbin (ព៊ីសលឹកនិងគ្ោប់), 

nimbolin (ព៊ីសាច់គ្ោប់), and salannin (ព៊ីសលឹកនិងគ្ោប់), and the aza group (ព៊ីគ្ោប់អតៅ ).  
អាសាឌ្៊ីរា៉ា ទិ្យន អហ្ើយនិងភាពស្រសអែៀងរបស់វាមានការសិកាស្រសាេគ្ជាេែ៏ចាប់អារេមណ៍េស់រយោះអពល្
៤០ឆ្ងន ំេកអហ្ើយព៊ីអគ្ពាោះថត្សារជាតិ្ថ្នន ំព៊ីអកាសិការរបស់វា ការរារាងំការលូ្ត្ោស់ និងការបនស ត្
អោយជាតិ្រ៊ីេ៊ីថែល្មានឥទ្យធិពល្ែល់្សត្វល្អិចង្គ្ង (Saxena 1989, Schmutterer 1990, 2002).

អាសាឌ្៊ីរា៉ា ទិ្យនថែល្មានអៅកន ងអតៅ អាចអនសងៗព៊ីោន អោយសារថត្ភាពខ្ សថបលកថននកែ៊ី អាកាសធាត្  
និងជាតិ្ថហ្សន។ 
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អតៅ សំរាប់ការគ្រប់គ្រងកាៅ ចង្គ្ងគ្បកបអោយនិរនៅរភាពថែល្ជាេិត្ៅនិងអេកូឡូស ៊ី 
 

សត្វល្អតិ្ចង្គ្ងបំផ្លល ញែំណំា 

 

ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត្ែូចថែល្អរេន េត្ៅន៍សពវង្ែងអនោះអៅកន ងគ្បអទ្យសកំព ងេភិេឌ្ឍន៍ជាទូ្យអៅថនអកអៅ
អល្ើការអគ្បើគ្ ស់ថ្នន ំសំោប់សត្វល្អិត្ថែល្នំាចូល្។ការពឹងថនអកអនោះគ្ត្ូេថត្មានការកាត់្បនាយ អទាោះប៊ី
ជាថ្នន ំសំោប់សត្វល្អិត្ជាទូ្យអៅនៅល់្នល្គ្បអោជ្ន៍គ្ត្ឡប់េកេញិអោយផ្លៃ ល់្ជាេូល្ោឋ នក៏អោយ 
ថត្ការអគ្បើគ្ ស់របស់វានំាេកនូេការចំល្ងបំព ល្ែល់្បរសិាា នទឹ្យកនិងែ៊ី បំផ្លល ញែល់្សត្វល្អិត្
ថែល្មានគ្បអោជ្ន៍និងជ្៊ីេកន ងង្គ្ព វា នបំព ល្អោយង្ចែនយែល់្េន សសនិងសត្វ អហ្ើយបញ្ហា ទំាង
ព៊ីររឺការសា ំរបស់សត្វល្អិត្និងការអកើត្ជំ្ងឺែម៊ីៗអឡើង។ពូជ្សត្វល្អិត្រណឋិ ត្សត្វជាង៥០០គ្បអភទ្យ នកាល
យអៅជាសា ំែល់្ថ្នន ំសំោប់សត្វល្អិត្េួយឬអគ្ចើនជាងអនោះ។ វា នអធវើអអាយសា ំង្នែងកូេ
ឆ្នូត្អៅឥណាា និង រ៊ីសាា ន សា ំង្នេអណៅើ កមាសស ៊ីែំឡូងអៅកូឡូរា៉ា ែូអៅសហ្រែឋអាអេរកិអៅែក់ថ្នន ំ
សំោប់សត្វល្អិត្ថែល្អាចរក នទំាងេស់ អហ្ើយនិងអធវើអអាយសា ំង្នែងកូេអហ្ើរស ៊ីសលឹកែល់្ថ្នន ំសំោប់
សត្វល្អិត្គ្រប់គ្បអភទ្យ រាប់ទំាង Bacillus thuringiensis (Bt),អៅហាង្េ ៉ា មាអឡស ៊ី ភ៊ីល្៊ីព៊ីន ង្ត្វា៉ាន់ 
និងគ្បអទ្យសង្ែ ថែល្ នបងាា ញព៊ីភាពសម រសាម ញង្នបញ្ហា ។ 

ការផ្លល ស់បៅូរល្កខខ្ណា របស់សត្វល្អិត្ព៊ីតិ្ចអៅអគ្ចើន និងការអកើត្អឡើងេញិង្នសត្វល្អិត្ចង្គ្ង 
ែូចជាកូនថេេំអៅពណ៌សរ 
បណាៅ ល្េកព៊ីការបំផ្លល ញសគ្ត្ូេរបស់សត្វល្អិត្ចង្គ្ងព៊ីធេមជាតិ្អោយផ្លៃ ល់្និងអោយគ្បអោល្និងអោ
យការេភិេឌ្ឍន៍ថែល្េិនរួរអកើត្មានទាក់ទ្យងនឹងការអគ្បើគ្ ស់ថ្នន ំសំោប់សត្វល្អិត្។េងគការស ខ្ភាពពិ
ភពអោកនិងកេមេធិ៊ីបរសិាា នរបស់េងគការសហ្គ្បជាជាតិ្  នរាយការណ៍អោយ ៉ានសាម នថ្ន 
េន សសមានការព ល្ថ្នន ំសំោប់សត្វល្អិត្ចំនួន១ោននាក់កន ងេួយឆ្ងន ំៗកន ងពិភពអោកអនោះ ថែល្មាន
េនកសាល ប់គ្បថហ្ល្២០០០០នាក់ ភារអគ្ចើនអៅគ្បអទ្យសកំព ងេភិេឌ្ឍន៍។ បញ្ហា អនោះគ្ត្ូេ ន
អធវើអអាយកាន់ថត្មានការពិ កអោយសារថត្មានធាត្ ែម៊ីព៊ីរប៊ី ថែល្អរោក់ចូល្ជំ្នួសសារធាត្ ចាស់។ 
តំ្ង្ល្ង្នការេភិេឌ្ឍន៍និងការច ោះបញ្ជ ៊ីរថ្នន ំសំោប់សត្វល្អិត្ែម៊ីរឺអកើនអឡើង ជិ្ត្នឹង៦០ោនែ ោល  
អហ្ើយគ្កេុហ្  ននលិ្ត្ថ្នន ំសំោប់សត្វល្អិត្រឺេិនចង់មានហានិភ័យនិងេនិិអោរនលិ្ត្នល្ថែល្អាយ ទ្យ៊ី
នាររបស់ខ្លួនអាចនឹងគ្ត្េូ នបគ្ងេួអអាយខ្ល៊ីអោយការេភិេឌ្ឍន៍ភាពសា នឹំងសត្វល្អិត្អឡើយ។ 

សំរាប់ភាពជាេិត្ៅនឹងអេកូឡូស ៊ី សេភាព និងេជិាជ ជ្៊ីេង្នការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត្ ទាេទារអអាយមាន
ភាន ក់ងារគ្រប់គ្រងថែល្ជាក់ោក់ជាេួយនឹងសត្វល្អិត្ េិនព ល្ែល់្េន សសនិងជ្៊ីេែង្ទ្យអទ្យៀត្ ថែល្អាច
េត់្អអានែល់្ជ្៊ីេោះ េិនសូេឆ្ងប់សា ំនិងសត្វល្អិត្និងការអកើត្អឡើងេញិ អហ្ើយនិងេិនសូេង្ែលកន ងចំអណាេ
ជំ្អរ ើសអនសងៗអនោះ  
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អតៅ គ្ត្េូ នកំណត់្ជាធនធានេួយថែល្ជាថ្នន សំំោប់សត្វល្អតិ្ថបបធេមជាតិ្ថែល្ស្រសទ្យន់ែល់្បរសិាា ន 

 

អតៅ មានគ្បេត្ៅិង្នការអគ្បើគ្ ស់ជាយូរេកអហ្ើយគ្បឆំ្ងងនិងសត្វល្អិត្អៅាេគ្រួសារនិងការរកាទ្យ កគ្ោ
ប់ពូជ្អហ្ើយនិងគ្បឆំ្ងងែល់្សត្វល្អិត្បំផ្លល ញែំណំាជាអគ្ចើនអៅឧបទ្យវ៊ីបឥណាា ។ អៅអែើេទ្យសេត្ស១៩៣០ 
អេស៉ាអតៅ គ្ត្ូេ នយកេកេន េត្ៅន៍ែល់្ស្រសូេនិងេំអៅទ្យប់ទ្យល់្នឹងែួងស ៊ីអែើេនិងកអនៅៀរសរ។ 
ការេអងកត្ជាែំបូងរឺថ្ន 
កណៅូ បអោត្េិនប៉ាោះពាល់្ែល់្សលឹកអតៅ អទ្យគ្ត្េូ នអរបញ្ហជ ក់អៅកន ងការពិអសាធន៍បនៃប់ព៊ីអសាធន៍អហ្ើ
យនិងសារជាតិ្របស់អតៅ ថែល្ជួ្យទ្យប់ទ្យល់្ជាេួយកណៅូ ប។ 

អទាោះប៊ីជាោ៉ាងណាក៏អោយក៏សកាៅ ន ពល្ង្នអតៅ សំរាប់ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត្ចង្គ្ងអៅកន ងគ្បអទ្យសកំព 
ងេភិេឌ្ឍន៍អៅថត្េិនទាន់គ្ត្ូេ នយកេកអគ្បើអអាយ នទូ្យលំ្ទូ្យោយអៅអឡើយអោយសារថត្ការេកែ
ល់្របស់ថ្នន ំសំោប់សត្វល្អិត្សំអោរថែល្មានេសិាល្ភាពធំទូ្យោយ។ ជាេួយោន អនោះថែរ សាធារណោះ
ជ្ន ននៅល់្ជាពាកយអសាល កថ្ន របស់ថែល្ងាប់រឺជារបស់ថែល្ល្អ អហ្ើយនិងការកំណត់្ការអគ្បើគ្ ស់
ជាគ្បង្ពណ៊ី យ៍កាល្ព៊ីអែើេ អហ្ើយបនៅិចេៅងៗអធវើអអាយេន សសអ ោះបង់ ប់អគ្បើអតៅ ។ វាមានថត្
អៅ២ទ្យសេត្សេ នអទ្យថែល្សកាៅ ន ពល្ង្នការអគ្បើគ្ ស់អតៅ សំរាប់គ្រប់គ្រងសត្វល្អិត្គ្ត្ូេ នអអាយតំ្
ង្ល្។ ការបញ្ហជ ក់អនោះ នល្របស់អតៅ ែូចជា ការអធវើអអាយសត្វខាល ច ការអអាយចំណ៊ី រ ការអធវើអអាយ
ពងេិន ន ការរា៉ារាងំែល់្ការលូ្ត្ោស់របស់សត្វល្អិត្ ការបងាអ ក់ែល់្ការអធវើអអាយភាន់
គ្ចឡំរបស់សត្វល្អិត្ អធវើការបនស ត្ជាតិ្រ៊ីេ៊ី ។ល្។ ឥឡូេអនោះគ្ត្េូ នយកេកព៊ីចារណាអោយ
ឆ្នៃោះជាជាងការោក់បញ្ចូ ល្អៅកន ងកេមេធិ៊ីគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត្ចង្គ្ង 
អគ្ពាោះវា នកាត់្បនាយហានិភ័យង្នការបងាា ញសគ្ត្ូេាេថបបធេមជាតិ្ែល់្សត្វល្អិត្ចង្គ្ងអែើេប៊ីអធវើអអា
យព ល្ចំណ៊ី និងេត់្ងាប់។ អទាោះប៊ីជាមានការការអគ្ជ្ើសអរ ើសខ្ពស់ក៏អោយ ឥទ្យធិពល្ថែល្ នេក
ព៊ីអតៅ មានគ្បសិទ្យធិភាពែល់្សត្វល្អិត្ចង្គ្ងព៊ី៤០០អៅ៥០០គ្បអភទ្យ 
អោយថនអកអៅអល្ើលំ្ោប់ខ្ សៗោន (Schmutterer & Singh 2002),ពូជ្េូស្រសាៅ ខូ្ែេួយគ្បអភទ្យ 
មានកអនៅៀជាអគ្ចើនគ្បអភទ្យ និងកណៅ បអោត្ និងគ្បអភទ្យខ្យងពិសជាអគ្ចើននិងនសិត្ រាប់ទំាងពពួកនសតិ្
អេផ្លល ត្ កស ៊ីន បអងកើត្ នជាពពួកនសិត្ Aspergillus spp. 

 

ល្ទ្យធនល្ នព៊ីការសាកល្បងអៅកន ងែំណំាអាហារសំខាន់េួយចំនួនអៅគ្បអទ្យសកន ងតំ្បន់គ្ត្ពិូកនឹងប
ងាា ញព៊ីតំ្ង្ល្ង្នការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត្ថនអកអល្ើអតៅ សំរាប់ការពគ្ងឹងការនលិ្ត្ថននកកសិកេមអៅអាស ៊ីនិង
អាគ្ពិក។ 
 

ស្រសូេ 
គ្បសិទ្យធិភាពង្នការទាញយកព៊ីអតៅ គ្បឆំ្ងងនឹងសត្វល្អិត្ចំបងៗែល់្ស្រសូេនិងជំ្ងឺេ ៊ីរ សថែល្ចំល្ងអោយ
ពួកវា និងការបអងកើនទិ្យនននល្គ្ត្េូ នពិនិត្យអឡើងេញិអោយសាក់អសណា (១៩៨៩)។អៅកន ងគ្បអទ្យស
ភ៊ីល្៊ីព៊ីន ការេន េត្ៅន៍ង្នអេសអតៅ េ  យអរ ៉ា2:10 ោក់១២០រគ្ក/េួយហិ្ា នកាត់្បនាយអាគ្ាអកើត្មាន
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អឡើងង្នភាពគ្កិន ការគ្កិនអោយសារអតម  និងអេអរារេមាចអាន ត្ែល់្ស្រសូេនិង នបអងកើន
ទិ្យនននល្ស្រសូេោ៉ាងអគ្ចើនទំាងអពល្រែូចគ្ ំងនិងរែូេេសា។ ជាេួយោន អនោះថែរ កំរតិ្ទាបង្នការ ញ់
អគ្បងអតៅ ៥០%និងអគ្បងព៊ីថនលអទ្យៀបោយោន កន ង4:1ភារ((vol/vol)ែល់្៨ល្៊ីគ្ត្កន ងេួយហិ្ា
ព៊ីែំណាក់កាល្កូនសំណាបែល់្ការថបកក េព  នកាត់្បនាយជំ្ងឺេមាចនិងបអងកើនទិ្យនននល្(ារាងទ្យ៊ី១) 
(Abdul Kareem et al. 1987). តំ្ង្ល្ង្នធាត្ ចូល្ទាបង្នការពា ល្ នរេួចំថណកអៅែល់្ការ
ទ្យទួ្យល្ ននល្ខ្ពស់អបើអគ្បៀបអធៀបនឹងការពា ល្អោយថ្នន ំរ៊ីេ៊ីសំោបសត្វល្អិត្។ អៅគ្បអទ្យសឥណាា  
ការពា ល្ាេអែើេអតៅ  នទ្យប់សាក ត់្ចំនួនង្នកណៅូ បអោត្ង្បត្ង ែងកូេស ៊ីអែើេពណ៌អល្ឿង 
សត្វល្អិត្អហ្ើយបំផ្លល ញស្រសេូ និងកណៅូ ប។ ែ៊ីថែល្មានការ ញ់ទឹ្យកអតៅ ២%ព៊ីគ្ោប់វាចំនួន១០រគ្ក
កន ងេួយហិ្ា ននៅល់្ទិ្យនននល្ខ្ពស់ថេនថទ្យន។ 
 

អពាត្ េំអៅថររ និងស្រសូេេ៊ីអល្ អៅកន ងការសាកល្បងអៅសាា ន៊ីយ៍ពិអសស េព៊ី ថែល្ជាេជ្ឈេណា ល្
ស៊ីររេទិ្យានិងអេកូឡូស ៊ីេនៅរជាតិ្ (ICIPE) និងកសិោឋ នរបស់កសិករអៅគ្បអទ្យសអកនោ៉ា  ការោក់
អេសគ្ោប់អតៅ អៅអល្ើសលឹកចំនួន៣គ្កាេកន ងរ កខជាតិ្េួយឬអេសអតៅ ១គ្កាេកន ងរ កខជាតិ្េួយកន ង៤អាទិ្យត្យ
េៅងបនាៃ ប់ព៊ីែំណំា នែ ោះលូ្ត្ោស់(WE) ឬ២ែងកន ងរយោះអពល្៤និង៦WE ែល់្អពាត្ ថែល្
 នអឃើញថ្នមានែងកូេស ៊ីអែើេ  នកាត់្បនាយែល់្ការខូ្ចខាត្ជាអគ្ចើនែល់្សលឹកែល់្អែើេ ែល់្កួរនិង
ែល់្ពងែងកូេ។ ទិ្យនននល្គ្ោប់អពាត្កន ងការពា ល្អពាត្រឺមានកំរតិ្ខ្ពស់ណាស់ 
 
Table 1.  Comparative rice tungro virus (RTV) control, grain yield, and net gain in ricefields sprayed with 
neem oil-custard-apple oil mixture or an insecticide (Abdul Kareem et al. 1987)1 

ារាងទ្យ៊ី១ ការអគ្បៀបអធៀបការគ្រប់គ្រងេមាចស្រសូេ (RTV) ទិ្យនននល្គ្ោប់ 
និងការទ្យទួ្យល្ នស ទ្យធកន ងទិ្យនននល្ស្រសូេអោយការ ញ់អគ្បងអតៅ និងអគ្បងអទ្យៀបោយោន  
ឬថ្នន ំសំោប់សត្វល្អិត្(Abdul Kareem et al. 1987)1 

_____________________________________________________________________________ 
Treatment RTV (%) Yield (t/ha) Value of Cost of        Net gain 
               yield (US$)  treatment (US$)   (value of yield less 
____________________________________________________________cost of treatment)  _ 
ការពយ ល្     RTV (%)         ទិ្យនននល្(អាន/ហិ្ត្)  តំ្ង្ល្ង្នទិ្យនននល្(ែ ោល ) តំ្ង្ល្ការពា ល្(ែ ោ)    នល្ទ្យទួ្យល្ នស ទ្យធ 
              (តំ្ង្ល្ង្នទិ្យនននល្តិ្ចជាង្ែលពា ល្) 
       
      េករា-អេសា1984 

NO:CAO     5a        6.1a      1068         44         1024 
BPMC      4a        6.1a      1068       125           943 
Control     7a        5.6a        980                   12                      968 
 
      េិែ នា-ត្ ោ 1984 

NO-CAO     4a        5.1a        892         44                      848      
BPMC          6ab        4.7a        822       125           697 
Control     9b        4.6a        805         12           793  
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                  េចិឆិកា 1984-េ៊ីនា 1985 

NO-CAO     29a        3.1a        542         44           498 
BPMC      56b        2.5b        438                 125           313  
Control     52b           2.3b         402         12           390 
______________________________________________________________________________ 

ជាេធយេង្នការោក់៤ែងសំរាប់េួយរែូេ តំ្ង្ល្ស្រសូេរឺ= $ 0.175/kg.  អគ្ពងអតៅ និងអគ្បងអទ្យៀបោយោន
និងថ្នន ំអហ្វណូបូកាត់្កាបូណាត្ោក់៨ែងកន ងអពល្រែូេែំណំាន៊ីេួយៗ។ មានន័យថ្នការអធវើាេអោយ
ឯកសារជាទូ្យអៅរឺេិនខ្ សោន អទ្យអៅកំរតិ្៥ភាររយអោយកំរតិ្ង្នការអធវើអត្សៅជាអគ្ចើនរបស់ែ នអខ្ន។ 

តំ្ង្ល្ង្នការពា ល្រាប់ទំាងកំោំងពល្កេមនិងសំភារោះ។ តំ្ង្ល្ង្នការពា ល្គ្របគ្រងរាប់ទំាង 
កំោំងពល្កេម (១០ែ ោល ) និងែម៊ីពិល្៨ែ ំ(២ែ ោល ) សំរាប់ការ ញ់ល្ាយទឹ្យកទ្យ៊ីភូល្1.6% 

(របស់អធវើអៅយមានលំ្នឹង) អោយការអគ្បើគ្ ស់មា៉ាស ៊ី ញ់ថែល្អធវើអអាយមានកំរតិ្ទាបថេនថទ្យន។ 
  

អោយអគ្ពាោះថត្ការទ្យទួ្យល្ នជាេួយនឹងការសំោប់សត្វល្អិត្និងមានគ្បសិទ្យធិភាពខ្ពស់ជាងកថនលងថែល្
មាន នអធវើការអគ្បើគ្ ស់(ារាងទ្យ៊ី២)ការទ្យ កោក់អេសអតៅ  នរហូ្ត្ែល់្អៅ២ឆ្ងន ំអៅកថនលងមានេលប់រឺ
េិនមានការកាត់្បនាយនូេគ្បសិទ្យធិភាចំអពាោះការសំោប់សត្វល្អិត្អឡើយ។ស្រសអែៀងោន អៅនឹងការកាត់្បនា
យការខូ្ចខាត្អោយសារសត្វល្អិត្ រាប់ទំាងទំ្យហំ្ខ្លួនរបស់វាថែល្ នវាស់អោយទ្យទឹ្យងង្នពងរាងគ្ទ្យថេង 
និងការបអងកើនទិ្យនននល្គ្ត្េូ នទ្យទួ្យល្អៅអពល្ថែល្អេសអតៅ គ្ត្ូេ នោក់អៅកន ងេំអៅថរ(ារាងទ្យ៊ី៤) 
កន ងការសាកល្បងអៅមា៉ាល្៊ីកាអគ្បើគ្ ស់អតៅ កន ងតំ្បន់ នទាញេកនូេល្ទ្យធនល្ថែល្បអងកើនែល់្ទិ្យននន
ល្ោ៉ាងសំអបើេអៅអែើេនិងរែូេស្រសូេេ៊ីអល្ជាល្ទ្យធនល្ព៊ីការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត្ថែល្បំផ្លល ញែល់្ស្រសូេេ៊ី
អល្។េអណៅើ កមាសជាគ្កេុនិងជំ្ងឺថែល្បំផ្លល ញែល់្ស្រសូេេ៊ីអល្។ 
 

ការបំផ្លល ញរអំោផ្លក អោយពងែងកូេអេេំអៅអខាម ចនិងនល្ែំណំាធញ្ញជាតិ្កន ងទ្យ៊ីោំែ ោះែល់្ការោំអពាត្កា
ទ្យ មា៉ាន៊ីថែល្ នបំផ្លល ញអោយែងកូេស ៊ីអែើេនិងការោក់អេសគ្ោប់អតៅ  ឬហ្វរូា៉ាោន់ សាា ន៊ីយ៍សំរាប់ ICIPE 
និងកសិោឋ នរបស់កសិករ េព៊ីថ្នគ្បអទ្យសអកនោ៉ា  រែូេសំរាប់ោំណំាថែល្មានអភលៀងរយោះអពល្ខ្ល៊ី ១៩៩២ 
(សាអសណា) (Saxena, unpubl.)1 

ារាងទ្យ៊ី២ 

______________________________________________________________________________ 
       ICIPE Field Station       _                Farmer’s Field                
  Treatment  Tassel breakage     Yield  Tassel breakage Yield 
ការពា ល្     (%)       (kg/ha)             (%)                   (kg/ha) 

__________________________________ទិ្យនននល្____________________________________________ 
 

NSP basalជាេូល្ោឋ ន  រល់្          17.0b             4530b            12.0b  3570b 

NSP (foliar)អល្ើសលឹក            2.0a        6430a              4.0a  5480a 

NSP (basal + foliar)            2.0a        5870a    2.0a  5630a 
ហ្វូរា៉ាោន 5G             0.3a        6400a   0.3a  6130a 
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េិន នពា ល្ (control)          21.0b        3370b             17.0c  3850b 

______________________________________________________________________________ 
      
កន ងគ្កអឡាន េធិ៊ីអោយការសអសរធេមាេិន នខ្ សអគ្ចើនអទ្យអៅកំរតិ្៥%អោយការអធវើអត្សៅ LSD ជាេធយេការេន េត្ៅន៤ែង 

 

ារាងទ្យ៊ី៤ េត្ៅមាននិងការបំផ្លល ញែំណំា អោយែងកូេអេេំអៅអខាម ចនិងគ្ោប់ធញ្ញជាតិ្កន ងទ្យ៊ីោំែ ោះនិងការ
បំផ្លល ញេំអៅថរអោយអសរ ៊ីណាអេបំផ្លល ញែល់្អែើេនិងការោក់អេសអតៅ  (NC) ៤អាទិ្យត្យេៅងបនាៃ ប់
ព៊ីែ ោះលូ្ត្ោស់(WE) ឬព៊ីរែង4- and 6 WE ឬជាេួយនឹង Dipterex. Mbita, Kenya, ែំណំាសំរាប់
រែូេថែល្មានអភលៀងរយោះអពល្ខ្ល៊ី1994 (Saxena 1998)1 
____________________________________________________________________________________ 
  Experiment Station សាា ន៊ីយ៍ពិអសាធន៍                                  Farmer’s Field          វាល្របស់កសិករ                           
_                                                                                                                                                                                                                                                                             
              Foliar      Plant    Tunnel     Larvae    Head     Yield       Foliar      Plant    Tunnel    Larvae    Head    Yield 
              damage   height   length       (no.)      width    (kg/ha) damage   height   length       (no.)     width  (kg/ha)  
                9WE

2
      (cm)      (cm)        9WE      (cm)                       9WE

2
      (cm)      (cm)                     (cm) 

                               9WE    15WE                                                                  9WE     15WE 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

NC េៅង    2.9ab      110a      27.5ab    7.4ab     0.66a     6182ab     2.9a       114a       25.4b      18.8b     0.64a    5242a 

NC ព៊ីរែង  2.9ab      106ab    21.3a      2.2a       0.67a     7312a       3.0a       112a       18.9a      16.8a     0.63a    5052a 

Dipterex    2.3ab      117a      20.3a      7.0ab     0.79ab   6523ab     2.5a        111a       22.9ab    19.4ab   0.96c   5043a 
ការគ្រប់គ្រង     3.5b          94b      30.3b    10.2b      0.84b     6056b       4.1b          99b      27.9b      25.8b     0.90b   3908b 

 (untreated) 

_____________________________________________________________________________________ 
1
   កន ងគ្កអឡាន េធិ៊ីថែល្ាេអោយេកសរែូចោន េិនខ្ សោន ប៉ានាម នអទ្យអៅ៥%អោយការអធវើអត្សៅ LSD ជាេធយេ៤ែង 
ការខូ្ចែល់្សលឹក នអអាយពិនៃ អោយការអេើល្អឃើញកំរតិ្១ែល់្៩អោយ៩អសមើនឹងខូ្ចទំាងស្រសងុ 

 

អចក ខ្មូត្អចក Cosmopolites sordidus, និងគ្ពូនអនមា៉ា ែូត្អធវើអអាយឬសពករឺជាសត្វល្អិត្ចង្គ្ងជាចំបង
ែល់្អចកនិងអចកគ្ោប់។វាថត្ងថត្អកើត្អឡើងរេួោន អហ្ើយគ្បថហ្ល្ជាបំផ្លល ញអពាត្និងគ្បព័នធឬស 
អោយហ្ ចជាល្ទ្យធនល្នូេទិ្យនននល្ទាប។អចកអៅតំ្បន់ខ្ពងរាបភារអគ្ចើនកន ងទ្យវ៊ីបអាគ្ពិកខាងអកើត្រឺមាន
ការទ្យទួ្យល្រងនូេខ្មូត្អនោះអគ្ចើននិងេត្ៅមានអនមា៉ា ែូត្ បំផ្លល ញឬស។ការោក់អេសអតៅ កន ងែ៊ីឬនំអតៅ ១០០
គ្កាេកន ងេួយអែើេអៅអពល្ោំ ជាប់ៗោន កន ងរយោះអពល្៣ថខ្  នកាត់្បនាយគ្ពនូអនមា៉ា ែូត្បំផ្លល ញឬស 
Pratylenchus goodeyiនិងែ ំាេឬស Meladogyne spp.,អោយការោក់ែហ្វរូា៉ាោន 5Gចំនួន៤០គ្កាេកន ង
េួយអែើេអៅអពល្ោំអហ្ើយបនាៃ ប់េកោក់កន ងចអនាល ោះ៦ថខ្ែល់្អែើេអចកោំកន ងធ ង១០០ល្៊ីគ្ត្ 
ជាេួយនឹងកំរតិ្ថែល្ នគ្រប់គ្រងង្នអេអរារអនមា៉ា ែូត្អែើេអចក((Musabyimana and Saxena 1999a). 
 

៨ថខ្បនាៃ ប់ព៊ីោំ អែើេអចកថែល្ នោក់ NC, NSP អេសេំពិល្ kernel powder ឬជាេួយអគ្ពងព៊ី៧អៅ
៩៥ែង នបនាយ ៉ារា៉ាស ៊ីត្អនមា៉ា ែូត្បំផ្លល ញឬសជាជាងការថែល្េិន នោក់។អទាោះជាោ៉ាងណាក៨
អោយ មានថត្NC ឬក៏NSPថែល្ នោក់ែល់្អែើេអចកថែល្េិន នអោោះស្រសទ្យបអចញ ន
រកាចំនួនអេអរារអនមា៉ា ែូត្អអាយអៅអគ្កាេចំណ ចអសែឋកិចច(ារាង៥) ។អៅ៨ថខ្បនាៃ ប់ព៊ីោក់អៅកន ងែ៊ី 
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NC ឬNSP អៅថត្មានគ្បសិទ្យធិភាពគ្បឆំ្ងងនឹងគ្ពនូអនមា៉ា ែូត្អចក ខ្ណោះថែល្សកេមភាពថ្នន ំរបស់
គ្ពនូហ្វូរា៉ាោនហាក់ែូចជាច ោះេន់ែយ។ែងកូេខ្មូត្ស ៊ីចំណ៊ី តិ្ចតួ្ចឬគ្ សចាកព៊ីសត្វល្អិត្ថែល្ពា ល្
អោយសៅ៊ីទំាងស្រសុង ខ្ណោះអពល្ថែល្ការខូ្ចខាត្ធំរឺអៅអល្ើសត្វល្អិត្ថែល្េិន នពា ល្។ ជាេួយ
នឹងការពា ល្អោយអតៅ ទិ្យនននល្ថនលអកើនព៊ី២៧ែល់្៥០%អល្ើសជាងការគ្រប់គ្រងកន ងនល្ែំបូង
និងព៊ី៣០អៅ៦០%អល្ើសជាងការគ្រប់គ្រងកន ងនល្ទ្យ៊ីព៊ីរ ថត្ទិ្យនននល្ថែល្អគ្បើអោយហ្វូរា៉ាោនកន ងេំឡ ង
អពល្ែំណាក់កាល្ទ្យ៊ីព៊ីររឺមានចំនួនតិ្ចជាងកន ងការគ្រប់គ្រង (Musabyimana and Saxena 

1999b).ការអគ្បើគ្ ស់អតៅ  ននៅល់្នូេចំណូល្ថននកអសែឋកិចចជាែ ល្ 
ចំថណកឯការោក់ហ្វរូា៉ាោន នបងាា ញថ្នេិន នជួ្យថននកអសែឋកិចចអទ្យ(Musabyimana et al. 2000). 

 

ារាងទ្យ៊ី៥ គ្បសិទ្យធិភាពង្នការោក់អេសអតៅ អៅកន ងែ៊ី (NSP) នំអតៅ  (NC) អេសសាច់គ្ោប់(NKP) 

ឬការពា ល្ជាេួយអគ្បងអតៅ (NO) អៅអល្ើែងកូេអនមា៉ា ែូត្អចក កន ង២និង៨ថខ្បនាៃ ប់
ព៊ីការពា ល្កូនអចកថែល្អរោំកន ងធ ង។ ICIPE, Mbita សាា ន៊ីយ៍កសិកេមរំរ ូ(Musabyimana and 

Saxena 1999a)1 
______________________________________________________________________________ 
     ចំនួនែងកូេអនមា៉ា ែូត្ (no.)/100 g ង្នឬស + SEM                        

Treatment     ការពា ល្                                               ២ថខ្      2 months                                  8 months  ៨ថខ្               . 

                                                                 
Paredបកសំបក     1200 +   489a   22200 +  3747a 

Unpared េិនបកសំបក+ NSP      200 +   300a     3600 +    490a 

បកសំបក+ហ្វូរា៉ាោន                0 +       0a   16800 +  2135a 

បកសំបក + NC           0 +       0a     1200 +  2135a  

បកសំបក + NSP           0 +       0a   22500 +  2265a 

បកសំបក + NKP           0 +       0a   81600 +23510b 

េិនបកសំបក + NC       300 +   300a     1200 +        0a 

េិនបកសំបក + NO      0 +       0a     5700 +  1025a 

េិនបកសំបក + NKP      125 +   125a   27600 +    373a 

េិនបកសំបក (untreated)             25050 + 4057b            114000 +  4673b   

CV%             95.7            50.4  
ភាពខ្ សោន               **              ** 

______________________________________________________________________________ 
1
  

ពពួកសថណៅ កនិងបថនល អោយសារថត្ការទ្យទួ្យល្ នកំង្រខ្ពស់ង្នសថណៅ កនិងបថនល កសិករហាក់ែូចជា
អគ្បើគ្ ស់រ៊ីេ៊ីគ្ជ្ុល្ថែល្ហ្ ចល្ទ្យធនល្អគ្ោោះថ្នន ក់ែល់្បរសិាា ននិងស ខ្ភាពែល់្េនកនលិ្ត្និងេនកអគ្បើ
គ្ ស់ ក៏ែូចជាបញ្ហា សា ំធងន់ធងរ។ អទាោះប៊ីជាោ៉ាងណាក៏អោយ អតៅ អាចនៅល់្នូេការគ្រប់គ្រង
ជាទ្យ៊ីោប់ចិត្ៅែល់្សត្វល្អិចចង្គ្ងថែល្ប៉ាោះពាល់្ែល់្សថណៅ កនិងបថនល។ 
សត្វល្អិចជាអគ្ចើន នវាយគ្បហារសថណៅ កគ្ោប់ធំ ថែល្ជាែំណំាអាហារែ៏សំខាន់ង្នទ្យវ៊ីបអាគ្ពិក។ 
ការ ញ់ជាេួយនឹងល្ាយទាញអចញព៊ីគ្ោប់អតៅ មានគ្បសិទ្យធិភាពថេនថទ្យនគ្បឆំ្ងងនឹងសត្វល្អិត្ែងកូេ



12 

 

 

អេេំអៅថត្ការ ញ់ថ្នន ំជាគ្បចំាអាទិ្យត្យអោយអគ្បើអគ្បងអតៅ េិនអាចគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត្បំផ្លល ញផ្លក  នអទ្យ 
(គ្ទ្យ៊ីប) Megalurothrips sjostedti (Dreyer 1987). 

 

េាងេញិអទ្យៀត្ កន ងការសាកល្បងថែល្ នអធវើអឡើង អៅ ICIPE, Mbita សាា ន៊ីយ៍កសិកេមរំរ ូ
និងកសិោឋ នរបស់កសិករអៅអកនោ៉ា  ការោក់២ឬ៣%ង្នការទាញ់ល្ាយព៊ីគ្ោប់អតៅ ២០០ល្៊ីគ្ត្
កន ងេួយហិ្ាចំនួន៣៨, ៤៧ និង៥១ង្ែង បនាៃ ប់ព៊ីការែ ោះអឡើងង្នសថណៅ កគ្ោប់ធំអនោះឬ ញ់ថ្នន ំ (ULV) 
ចំនួន៥ ,១០ ឬ២០% NSEកន ងចំនួន១០ល្៊ីគ្ត្កន ងេួយហិ្ា  នកាត់្បនាយោ៉ាងខាល ំងង្នចំនួន
សត្វែងកូេគ្ទ្យ៊ីបកន ងផ្លក ថែល្អរ នកត់្គ្ា២ង្ែងបនាៃ ប់ព៊ីការពា ល្ន៊ីេួយៗ (Saxena and Kidiavai 1997). 
នងថែរមានសត្វអពញេយ័អកើត្អឡើងអៅអល្ើផ្លក អៅចំនួន៥១ ឌ្៊ីេ៊ីកន ងែ៊ីថែល្ ន ញ់៥% ១០% 
ឬ២០% NSE. ទិ្យនននល្គ្ោប់មានការអកើនអឡើងខ្ពស់គ្ត្ង់កថនលងថែល្ ន ញ់២០% ជាជាងកថនលង
ថែល្គ្រប់គ្រងនិងអាចអគ្បៀបអធៀប នជាេួយនឹងទិ្យនននល្ថែល្ទ្យទួ្យល្ នកន ងែ៊ីថែល្ ន ញ់ប៊ីែង
ជាេួយនឹង ថ្នន ំសាយភឺអេគ្ទ្យ៊ីន Cypermethrin (ារាងទ្យ៊ី៧)។អោយសារថត្ការពា ល្ាេNSE មាន
តំ្ង្ល្អថ្នក នល្ នជាែ ល្រឺថត្ងថត្អគ្ចើនជាងអពល្អរ ញ់អៅអល្ើសថណៅ កគ្ោប់ធំជាេួយNSE ជាង
ការ ញ់ជាេួយថ្នន ំសំោប់សត្វល្អិត្។ ជាេួយោន ថែឬ រ ណភាពគ្ោប់រឺល្អណាស់កន ងែ៊ី
ថែល្ ញ់អោយអតៅ ជាងកថនលងថែល្គ្រប់គ្រងឬអគ្បើសាយភឺអេគ្ទ្យ៊ីន។ 
 

ារាង៧ ទិ្យនននល្អគ្បៀបអធៀបនិងតំ្ង្ល្ង្នសថណៅ កគ្ោប់ធំបនាៃ ប់ព៊ីការកាត់្តំ្ង្ល្គ្ោប់អតៅ  (NSE) 
ឬសាយភឺអេគ្ទ្យ៊ីនថែល្ នោក់ប៊ីែងែល់្សថណៅ ក ICIPE សាា ន៊ីយ៍កសិកេមេបតិ្ថ្ន រែូេោំែ ោះថែល្មាន
អភលៀងរយោះអពល្ថេង១៩៩៤(Saxena and Kidiavai 1997)1 

______________________________________________________________________________ 
Treatment2             Grain yield        Value of yield3          Cost of   Value of yield - 
                      (kg/ha)   (US$/ha)  treatment (US$/ha)  cost of treament4 
ការពា ល្____________ទិ្យនននល្គ្ោប់______តំ្ង្ល្ង្នទិ្យនននល្________តំ្ង្ល្ង្នការពា ល្______តំ្ង្ល្ង្នទិ្យនននល្អោយការពា ល្ 

       
      Field Station សាា ន៊ីយ៍ 

NSE 5%  1160ab      580   1.5   578.5   
NSE 10%  1280ab      640   3.0   637.0 
NSE 20%  1480a      740   6.0   734.0 
Cypermethrin  1480a      740           108.0   632.0 
Control (1% Teepol) 1050b      525   0.0   525.0 
      Farmer’s Fieldវាល្របស់កសិករ 
NSE 5%  1450d      725   1.5   723.5 
NSE 10%  1630c      815   3.0   812.0 
NSE 20%  1760b      880   6.0   874.0 
Cypermethrin   2130a    1065           108.0   957.0 
Control (1% Teepol) 1290e      645   0.0   645.0 
______________________________________________________________________________ 
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1 េធិ៊ីថែល្ាេអោយេកសរជាទូ្យអៅេិនខ្ សោន អទ្យ (P < 0.05; Ryan-Einot-Gabriel- Welsch Multiple Range Test). 
អោយការអគ្បើគ្ ស់មា៉ាស ៊ីន ញ់ថ្នន ំ NSE ឬសាយភឺគ្ទ្យ៊ីន នោក់ប៊ីែង១០កន ងេួយហិ្ា ចំនួន៣១ ៣៩និង៤៩ង្ែងបនាៃ ប់ព៊ីែំណំាែ ោះអឡើង3 

1US$ = KSh 54; តំ្ង្ល្គ្ោប់សថណៅ ក = 50/kg.  តំ្ង្ល្ង្នការពា ល្រាប់ថត្តំ្ង្ល្NSE ឬសាយភឺគ្ទ្យ៊ីន គ្ោប់អតៅ @ US$0.5/kg, Cypermethrin @ 

US$36/l. 

 

កន ងសថណៅ កធេមា ការ ញ់អោយអគ្បើេលូ្៊ីេខ្ពស់ចំនួន២%ង្នសាច់គ្ោប់អតៅ អៅ១១ង្ែង ន
គ្រប់គ្រង់ោ៉ាងមានគ្បសិទ្យធិភាពែល់្េអណៅើ កមាសខ្លួនេូល្តូ្ចគ្រ៊ីសូអេល្៊ីត្ Ootheca benningseni (Karel 

1989).ការទាញ់យកព៊ីអតៅ ក៏ នបងាា ញព៊ីគ្បសិទ្យធិភាពត្បត្នឹងែងកូេស ៊ីថនលនិងែងកូេ bollworms អៅអល្ើ
សថណៅ កអបងកល្គ្កាេ គ្បឆំ្ងងនឹងែងកូេេូសលឹក េអណៅើ កមាសអៅអល្ើេូគ្កា នងិែងកូេថនលទ្យង
និងរ យស ៊ីថនលអៅអល្ើសថណៅ កគ្ពាប (Saxena 1989).   

 

ង្សពអខ្ល្ ង្សពនិងគ្បអភទ្យង្សពអកាៅ បរឺមានការទ្យទួ្យល្រងខ្ពស់ណាស់ព៊ីការវាយគ្បហាអោយអេេំអៅ
អហ្ើរអខាម ច Plutella xylostella.ថ្នន ំសំោប់សត្វល្អិត្សំអោរេិនអាចនៅល់្ការគ្រប់គ្រង នយូរ
អទ្យអោយសារថត្សត្វល្អិត្គ្ត្ូេ នអរសាគ ល់្ថ្នវាសា នឹំងថ្នន ំោ៉ាងអល្ឿន (Talekar & Shelton 

1993).កន ងការសាកល្បងថែល្ នអធវើអៅតូ្កូ ការ ញ់ថ្នន ំថែល្អគ្បើេលូ្៊ីេខ្ពស់ជាគ្បចំាស ៅ ហ៍្
ចំនួន៤%ង្នអតៅ អេាន (អតៅ ថែល្រោយជាេួយអេាន) ការទាញយកសាច់ថនលអតៅ  (NKE) (Adhikary 

1985) ឬសូេប៊ីថត្ 2.25 to 5% ទឹ្យក NKE(Dreyer & Hellpap 1991) អសៃើរថត្អាចការពារ នទំាងស្រសងុ
នូេែំណំាង្សពអកាៅ បគ្បឆំ្ងងនឹងសត្វល្អិត្ចង្គ្ង។ល្ទ្យធនល្ស្រសអែៀងោន អនោះថែរគ្ត្ូេ នទ្យទួ្យល្
អៅកន ងតំ្បន់អាស ៊ី។ 
សត្វល្អិត្ពពួកអេេំអៅអខាម ចែង្ទ្យអទ្យៀត្ែល់្ង្សពអកាៅ បនិងង្ចអាហ្វ៊ីត្ក៏គ្ត្ូេ នគ្រប់គ្រងអោយអតៅ ថែរ។ 
កន ងការសាកល្បងេៅងអទ្យៀត្ថែល្ នអធវើអៅសាា ន៊ីយ៍សាកល្បងICIPE  និងកន ងចំការរបស់កសិករ
អៅគ្បអទ្យសអកនោ៉ាភារខាងលិ្ច ការ ញ់ថ្នន ំអោយអគ្បើេលូ្៊ីេទាប ចំនួន២០%ង្នការទាញល្ាយ
ព៊ីអតៅ ចំនួន១០ង្ែង  នកាត់្បនាយជាអគ្ចើនែល់្សត្វល្អិត្និងការខូ្ចខាត្និងការអកើនអឡើងង្ននល្
ែំណំាង្នង្សពអខ្ល្យកសលឹក (‘ស ូរូមា៉ា េ ៊ីរ៊ី’ ជាភាសាKiswahili ) (ារាង៨) (Saxena 

unpubl.).ការ ញ់ចំនួន 0.3% ង្នការទាញ់អតៅ ព៊ីអែើេេិន នល្អែូចទាញយកព៊ីគ្ោប់អតៅ អឡើយ 
 

ចំនួនព៊ីងពាង ថែល្ជាេនកេំសាសត្វែ៏សំខាន់ែល់្ែងកូេDBM    មានភាពគ្បសិទ្យធិខ្ពស់កន ងបលង់ថែល្
ពា ល្អោយអតៅ ក៏ែូចជាកថនលងថែល្េិន នពា ល្អោយអតៅ  ខ្ណោះអពល្ថែល្វាមាន
ចំនួនទាបជាងអៅកថនលងថែល្អគ្បើគ្ ស់សាយភឺគ្ទ្យ៊ីន។ េំឡ ងអពល្ថែមានអភលៀងធាល ករយោះអពល្យូរ 
សលឹកអខ្ល្មានការខ្ពស់ជាងអោយអគ្បើជាេួយការទាញព៊ីអតៅ ជាជាងអគ្បើសាយភឺគ្ទ្យ៊ីន។ 
ការទ្យទួ្យល្ នេកេញិថននកអសែឋកិចចជាេួយនិងការអគ្បើគ្ ស់ព៊ីគ្ោប់អតៅ រឺមានភាពអជារជ័្យជាង
អគ្ពាោះតំ្ង្ល្ង្នគ្ោប់អតៅ រឺទាប់ជាង។ 
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អៅតំ្បន់អាគ្ពិក ែងកូនបំផ្លល ញឬសអនមា៉ា ែូត្អធវើអអាយអឡើងពក , Meloidogyne spp., និងែងកូេបំផ្លល ញថនល 
Helicoverpa armigeraរឺជាសត្វល្អិត្ថែល្បំផ្លល ញែល់្អប៉ាងអ ោះខាល ំង។ អគ្ៅថត្អនមា៉ា ែូត្ជា
សគ្ត្ូេថែល្អេើល្េិនអឃើញ តួ្នាទ្យ៊ីវាកន ងការអធវើអអាយការនលិ្ត្អប៉ាងអ ោះមានកំរតិ្កន ងតំ្បន់គ្ត្ពិូក
ជាទូ្យអៅគ្ត្ូេ នអេើល្រលំ្ង។ Rössner & Zebitz (1987) and Parveen & Alam (1998) 
 នអចញរ យការណ៍ថ្ននល្ប៉ាោះពាល់្ែល់្អនមា៉ា ែូត្អោយអគ្បើគ្ ស់សំភារោះអតៅ ជាេួយនឹងអប៉ាងអ ោះ
។ កន ងការសាកល្បងអៅចំការថែល្ នអធវើអឡើងអៅសាា ន៊ីយ៍កសិកេមICIPE អៅេព៊ីថ្ន គ្បអទ្យសអកនោ៉ា
កន ងឆ្ងន ១ំ៩៩៧ែល់្៩៨ អយើង នរកអឃើញថ្ន អោយការអគ្បៀបអធៀបជាេួយនឹងកថនលងថែល្េិន
 នគ្រប់គ្រង ការោក់អេសគ្ោប់អតៅ អៅកន ងែ៊ីចំនួន៣គ្កាេកន ងេួយកថនលងអៅអពល្ោំ  នកាត់្បនាយ
ោ៉ាងអគ្ចើននូេចំនួនសត្វល្អិត្អហ្ើរបំផ្លល ញ Gall កន ងេួយរ កខជាតិ្អោយអសមើរោន ជាេួយហ្វូរា៉ាោន់ 
(ារាងទ្យ៊ី៩) 
 

អទាោះប៊ីជាោ៉ាងណាក៏អោយ គ្បសិទ្យធិភាពកំចាត់្អនមា៉ា ែូត្ នព៊ីអេសគ្ោប់អតៅ  នយូរជាងហ្វូរា៉ាោន់។ 
ការអកើត្មានអឡើងរបស់ែងកូេថនលរឺមានកំរតិ្ទាប ថត្អោយការវាស់ថេងោ៉ាងយកចិត្ៅទ្យ កោក់
ជាេួយនឹងសត្វល្អិត្ចង្គ្ងជាទូ្យអៅ ការទាញយកគ្បអោជ្ន៍ព៊ីគ្ោប់អតៅ  ឬសាយភឺគ្ទ្យ៊ីនគ្ត្េូ ន ញ់
អោយអគ្បើមា៉ាស ៊ីនអគ្បើេលូ្៊ីេទាបចំនួន១០ល្៊ីគ្ត្៊ីកន ងេួយហិ្ាកន ងរយោះអពល្១០ង្ែង។ 
អទាោះប៊ីជាទិ្យនននល្ថនលេិន នអកើនអឡើងខាល ំងអោយការអគ្បើអតៅ ឬថ្នន ំសំោប់សត្វល្អិត្អៅអល្ើកថនលងថែល្
េិន នគ្រប់គ្រង ក៏រ ណភាពថនលថែល្ នទ្យទួ្យល្កន ងកថនលងថែល្ពា ល្អោយអតៅ រឺមានការ
ល្អគ្បអសើជាងអគ្ចើនណាស់។ កន ងគ្បអទ្យសន៊ីអរៀ ការ ញ់ថ្នន ំរាស់ស ៅ ហ៍្ចំនួន៥%ង្នទឹ្យកអតៅ  នកាត់្
បនាយែងកូេបំផ្លល ញថនលអប៉ាងអ ោះនិង នបអងកើនទិ្យនននល្ថនលសំរាប់ការល្ក់ែូរ(Ostermann 1992). 

 

សត្វល្អិត្បំផ្លល ញេូគ្កា (អពាត្ រាងំ) ែូចជាែងកូេស ៊ីសលឹក ក់ខ្នង , Sylepta derogate, រឺគ្ត្ូេការ
 ញ់ជាចំា ច់ចំនួន 0.25% ង្នសាច់អតៅ ទឹ្យក (Dreyer 1987) ឬ៥ និង១០ឬ២០%ង្នល្ាយសាច់អតៅ ទឹ្យក 
(Cobbinah & Olei-Owusu 1988).ជាេួយោន អនោះថែរ ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត្អាហ្វិត្ Aphis gossypii,រឺ ន
គ្រប់គ្រងោ៉ាងល្អអៅអល្ើអពាត្ រាងំអោយការ ញ់អរៀងរាល់្៤ស ៅ ហ៍្ចំនួន0.5% 
ង្នល្ាយគ្ោប់អតៅ ទឹ្យកឬ2%ង្នអគ្បងអតៅ  គ្បសិទ្យធិភាពរឺអសមើោន ជាេួយនឹងថ្នន ំសំោប់សត្វល្អិត្ 

Butocarboxim(Dreyer & Hellpap 1991 
 

ារាងទ្យ៊ី៨ ការអគ្បៀបអធៀបអេេំអៅអខាម ចតូ្ច diamondback moth     (DBM), Plutella xylostella, 

ការបំផ្លល ញ ចំនួនព៊ីងពាង និងទិ្យនននល្សលឹកកន ងចំការថែល្ នោំង្សពអខ្ល្េកព៊ីចចអចៀខាងត្បូង
ថែល្ងាយរងការបំផ្លល ញនិងការ ញ់ល្ាយគ្ោប់អតៅ  (NSE) ការទាញយកព៊ីគ្ោប់អតៅ
ថែល្មានជាតិ្អាសាែ៊ីរាចទិ្យន (NE)ឬថ្នន ំសំោប់សត្វល្អិត្ជាេួយនឹងសាយភឺគ្ទ្យ៊ីន សាា ន៊ីយ៍កសិកេម
ICIPE េព៊ីថ្ន គ្ពអទ្យសអកនោ៉ា  (Saxena, unpubl.)1    
______________________________________________________________________________ 
ការពា ល្2  DBM (no.)/20 សលឹក        ព៊ីងពាង (no.)/20 សលឹក       ទិ្យនននល្សលឹក (kg/ha) 
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_ _____________________________________________________________________________ 
      
     រែូេោំែ ោះថែល្មានអភលៀងអពល្ខ្ល៊ី 1997 

NSE 20%   41.8 +   6.89a          _        14043 + 1577a  
NSE 20% + ajwan3   51.8 +   9.98a          _        13737 + 1497a  
សាយភឺគ្ទ្យ៊ីន   45.2 +   7.21a          _        13972 + 1931a 

េិន នពា ល្ (គ្រប់គ្រង)     109.2 + 14.86b          _              6630 +   741b   

 
     Site #1. រែូេោំែ ោះថែល្មានអភលៀងអពល្ថេង 1998 

NSE 20%   24.6 +   3.82a   15.2 + 3.79a         9841 + 919.2a  
NE 0.3%   51.6 +   7.22b   16.0 + 7.22a         6187 + 482.1b 
សាយភឺគ្ទ្យ៊ីន   50.8 +   6.04b     5.6 + 1.21a         6131 + 854.0b 

េិន នពា ល្ (គ្រប់គ្រង)      85.8 + 11.19c   17.6 + 2.84a         5360 + 947.4b  

 
     Site #2 រែូេោំែ ោះថែល្មានអភលៀងអពល្ថេង 1998 

NSE 20%    10.2 +  1.74a   18.0 + 2.81a       20776 + 1789a  
NE 0.3%    14.6 +  1.33a   21.6 + 3.97a       12591 + 1111b 
សាយភឺគ្ទ្យ៊ីន    16.2 +  2.84a      8.6 + 1.03a        14117 + 1522b 

េិន នពា ល្ (គ្រប់គ្រង)       35.6 +  4.32b   20.2 + 2.69a       13979 + 1108b 

______________________________________________________________________________ 
1
 េធិ៊ីថែល្ាេអោយេកសរជាទូ្យអៅេិនខ្ សោន អទ្យ (P < 0.001 សំរាប់រែូេោំថែល្មានអភលៀងរយោះអពល្ខ្ល៊ី ១៩៩៧ ;និងបលងទ្យ៊ី១ 
រែូេោំថែល្មានអភលៀងរយោះអពល្ថេង ១៩៩៨ ; P<0.002សំរាប់តំ្បន់២ រែូេោំថែល្មានអភលៀងរយោះអពល្ថេង ១៩៩៨ Ryan-Einot- 

  Gabriel-Welsch Multiple Range Test); ជាេធយេ ចំនួន៥ែង។ការ ញ់ថ្នន ំអោយអគ្បើមា៉ាស ៊ីនអចញតិ្ច NSE, NE or Cypermethrin  

គ្ត្ូេ ន ញ់ែល់្ង្សពអខ្ល្ចំនួន១០ង្ែង .  3 Ajwan រឺជារ កខជាតិ្ antioxidant ធេមជាតិ្ថែល្គ្ត្ូេ នអគ្បើជាអគ្រៀងហឹ្រអៅគ្បអទ្យសឥណាា   

 

កន ងគ្បអទ្យសន៊ីអរៀ ការ ញ់ល្ាយគ្ោប់អតៅ ទឹ្យកចំនួន0.25%, 0.5% or 1% ែល់្ចំការនៃ៊ីពិត្ជា នអែញ 

Spodoptera exiguaខ្ណោះថែល្ែ៊ីអសើេអោយទឹ្យកគ្ោប់អតៅ ចំនួន0.5%  នអែញ Spodoptera exigua, 

(Ostermann 1992). ការ ញ់ចំនួន0.5% or 1%ង្នល្ាយព៊ីគ្ោប់អតៅ  នកាត់្បនាយការខូ្ចខាត្សលឹក S. 

exiguaោ៉ាងសំអបើេ ខ្ណោះថែល្ែ៊ីអសើេេ ននិងអគ្កាយសាបជាេួយនឹងល្ាយគ្ោប់អតៅ ១០០០ល្៊ីគ្ត្
កន ងេួយហិ្ត្ នបញ្ឈប់ការអកើត្មានង្នែងកូេ S. littoralisអៅកន ងចំការថែល្ នអគ្បើអហ្ើយទិ្យនននល្
សលឹកអសៃើរថត្ព៊ីរែងអល្ើសជាងកថនលងថែល្អរេិន នអគ្បើគ្ ស់ (Ostermann 1992). 

 

កន ងគ្បអទ្យសស ូែង់ ល្ទ្យធនល្ថែល្រួរអអាយកត់្សំោល់្ថែល្ នទ្យទួ្យល្ជាេួយនឹងនលិ្ត្នល្អតៅ
កន ងការគ្រប់គ្រងអល្ើអេេំអៅសរអល្ើែំឡូងជាវ  Bemisia tabaciនិងកូនកនៅូបស ៊ីសលឹក leafhopper, 

Jacobiasca lybicaអៅអល្ើែំឡូង (Siddig 1987, 1991). Two។ ការអគ្បើគ្ ស់ល្ាយ
សាច់អតៅ ទឹ្យកចំនួន2.5%កន ងរយោះអពល្២អាទិ្យត្យជាប់អនោះ នកាត្បនាយជាអគ្ចើនែល់្ចំនួនសត្វល្អិត្
អនោះែល់្អៅ >50% ង្នការគ្របគ្រងនិងការបអងកើនទិ្យនននល្។ ែងកូេស ៊ីអេើេែំឡូង Phthorimaea 

operculella,រឺេិន នប៉ាោះពាល្ែល់្ចំការអទ្យថត្ការ ញ់0.05% and 0.1%ង្នអគ្បងអតៅ ពិត្ជា ន
រារាងំែល់្ពងនិង នការពារការខូ្ចខាត្ែំឡូងថែល្អរទ្យ កោក់(Siddig 1988). 
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ារាងទ្យ៊ី៩ 
ការអគ្បៀបអធៀបែងកូេបំផ្លល ញឬសបណាៅ ល្េកព៊ីអនមា៉ា ែូត្អធវើអអាយឬសពកកន ងការអគ្បើជាេួយអប៉ាងអ ោះ
ជាេួយអេសគ្ោប់អតៅ  (NSP) ល្ាយគ្ោប់អតៅ  (NSE)  ការទាញយកព៊ីអតៅ  (NE) ឬថ្នន ំសំោប់សត្វល្អិត្ 
អហ្ើយជាេួយនឹងរ កខជាតិ្អប៉ាងអ ោះថែល្េិន នអគ្បើគ្ ស់ សាា ន៊ីយ៍កសិកេមICIPE េព៊ីថ្នគ្បអទ្យសអកនោ៉ា  
(Saxena, unpubl.)1 
______________________________________________________________________________ 
Treatment2      ពិនៃ ែងកូេឬស (0-10 scale) 

ការពា ល្     កត់្គ្ាជាអគ្ចើនស ៅ ហ៍្អគ្កាយកាោំ (WT)3            . 

       4 WT     6 WT         8 WT 
______________________________________________________________________________ 
        
       រែូេោំែ ោះថែល្មានអភលៀងអពល្ខ្ល៊ី 1997 

NSP (3g/រ កខជាតិ្), NSE 20%   2.1 + 0.30a  1.4 + 0.18a  - 

NSP (3g/រ កខជាតិ្t), NE 0.3%   1.6 + 0.47a`  1.3 + 0.26a  - 

ហ្វូរា៉ាោន 5G (1g/រ កខជាតិ្), សាយភឺគ្ទ្យ៊ីន  2.8 + 0.33ab  2.4 + 0.28a  - 

េិន នោក់(គ្រប់គ្រង)    3.9 + 0.49b  2.2 + 0.32a  - 

        
       រែូេោំែ ោះថែល្មានអភលៀងអពល្ខ្ល៊ី 1998 

NSP (3g/រ កខជាតិ្), NSE 20%   1.8 + 0.50a  0.9 + 0.17a  - 

NSP (3g/រ កខជាតិ្), NE 0.5%   2.1 + 0.66a  2.2 + 0.25b  - 

NSP (3g/រ កខជាតិ្), NE 1.0%   2.0 + 0.44a  1.1 + 0.10a  -  

ហ្វូរា៉ាោន 5G (1g/រ កខជាតិ្), សាយភឺគ្ទ្យ៊ីន  2.2 + 0.45a  0.9 + 0.17a  -  

េិន នោក់(គ្រប់គ្រង)              4.4 + 0.35b  4.7 + 0.39c  - 

 
       រែូេោំែ ោះថែល្មានអភលៀងអពល្ខ្ល៊ី 1999 

NSP (3g/រ កខជាតិ្), NSE 20%   1.6 + 0.43a  1.4 + 0.39a     0.8 + 0.34a 

NSP (3g/រ កខជាតិ្), NE 10%   1.9 + 0.51a  1.7 + 0.34a     1.5 +0.35ab 

ហ្វូរា៉ាោន 5G (1g/រ កខជាតិ្), សាយភឺគ្ទ្យ៊ីន  1.9 + 0.28a  2.0 + 0.23a     2.0 +0.36bc 

េិន នោក់(គ្រប់គ្រង)              3.1 + 0.22b  3.5 + 0.31b          2.8 + 0.17c 

______________________________________________________________________________ 
1

 េធិ៊ីថែល្ាេអោយេកសរជាទូ្យអៅេិនខ្ សោន អទ្យ (P<0.001-0.05) សំរាប់រែូេោំំែ ោះខ្ សៗោន  
   Ryan-Einot-Gabriel-Welsch (REGW) ការអធវើអត្សៅពិនៃូជាអគ្ចើនជាេធយេការអគ្បើគ្ ស់ចំនួន៥អៅ 1997 និង 1999; 

ជាេធយេការអគ្បើ៤ែង 1998.  
2
 ពិនៃ ែងកូេឬស (on 0-10 scale); 0 = 0 ែងកូេពកកន ងេួយអែើេ, 1 = 1-2, 2 = 3-5, 3 = 6-10,  

   4 = 11-15, 5 = 16-20, 7 = 31-40, 8 = 41-50, 9 = 51-60, 10 = 61 និងពកខាងអល្ើសំរាប់រ កខជាតិ្េួយៗ.  
3 ការអគ្បើគ្ ស់ការ ញ់ 

ULV ,NSE, NE ឬសាយភឺគ្ទ្យ៊ីន Cypermethrin គ្ត្ូេ នអគ្បើជាេួយែំណំាអប៉ាងអ ោះ១០ល្៊ីគ្ត្កន ងេួយហិ្ាចំនួនចអនាល ោះ១០ង្ែង។ 

 

កសិរ កខកេមនិងថ្នន ជំ្ក់ 
សត្វល្អិត្និងែងកូេឬសអនមា៉ា ែូត្ក៏ប៉ាោះពាល់្ែល់្អែើេអ ើនិងែំណំាថែរកន ងកសិរ កខកេម។ អៅកន ងការសាក
ល្បងរេួោន ថែល្ នអធវើអឡើងអោយេជ្ឈេណា ល្ស្រសាេគ្ជាេេនៅរជាតិ្ថននកកសិរ កខកេម (ICRAF) 
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អៅសិនោងាកន ងគ្បអទ្យសានសាអនៀ កន ងឆ្ងន ំ១៩៩៥ែល់្១៩៩៦ ការោក់នំអតៅ ចំនួន២គ្កាេ
កន ងេួយអែើេអៅែល់្អពាត្បងាក ត់្ “Cargill,” អៅ៤និង៥ស ៅ ហ៍្អគ្កាយព៊ីសាបេក  នទ្យទួ្យល្ការអកើន
ទិ្យនននល្ចំនួន៣០%អល្ើសព៊ីការគ្រប់គ្រង (ICIPE 1998) . ការោក់នំអតៅ ចំនួន១៣៥រគ្កកន ងេួយ
ហិ្ាក៏ នកាត់្បនាយនងថែរនូេការខូ្ចខាត្ថែល្បងករអឡើងអោយកអនៅៀរនិងបអងកើនទិ្យនននល្គ្ោប់ោ់ង
សំអបើេែល់្អពាត្កាត់្អនោះជាងការោក់ថ្នន ំហ្វរូា៉ាោន់ឬែំណំាថែល្ នពា ល្។ កន ងការសាក់ល្បង
រយោះអពល្ថេងេួយថែល្អធវើអឡើងអៅសាា ន៊ីយ៍កសិកេមICRAF អៅមា៉ាឆ្ងក ស អរ នសអងកត្អឃើញថ្ន
អៅអពល្ថែល្អរោក់នំអតៅ ចំនួន១៥គ្កាេកន ងេួយកូនផ្លក  grevillea ការងាប់របស់អែើេ
បនាៃ ប់ព៊ី១៥ថខ្រឺមាន៦០% អគ្បៀបអធៀបជាេួយនឹង៥២%ង្នការងាប់អែើេអោយអគ្បើហ្វរូា៉ាោន់និង
៧២%កន ងការថែល្េិន នអគ្បើគ្ ស់។ 

 

អៅកន ងការសាក់ល្បងអៅចំការថែល្អធវើអឡើងអៅាបូរា៉ា  គ្បអទ្យសានសាអនៀ អទាោះប៊ីជាការោក់អេស
គ្ោប់អតៅ ឬនំអតៅ ចំនួន១៥គ្កាេកន ងេួយថេ៉ាគ្ត្កាអរ ៉ា ក៏េិនមានគ្បសិទ្យធិភាពែូចការអគ្បើថ្នន ំ
អេទ្យ៊ីថឡនែ៊ីគ្បេិូត្ថែរ Ethylene dibromideកន ងចំនួន៦២េល្កន ងេួយថេ៉ាគ្ត្កាអរ ៉ា កន ងការកាត្បនាយការ
ពកឬសអៅអល្ើរ កខជាតិ្ថ្នន ំជ្ក់ ទិ្យនននល្ថ្នន ំជ្ក់មានការអកើនអឡើងោ៉ាងខាល ំងជាេួយនឹងការពា ល្
អគ្បើគ្ ស់អតៅ (ICIPE 1998).   

 

សត្វល្អតិ្អល្ើនលិ្ត្នល្ថែល្អររកសទ្យ ក 

  

ការខាត្បង់អគ្កាយការគ្បេូល្នល្រឺមានកំរតិ្ខ្ពស់ណាស់កន ងគ្បអទ្យសកំព ងេភិេឌ្ឍន៍ ការខាត្បង់
ទូ្យទំាងពិភពអោកកន ងការទ្យ កោក់្នែល់្១០%ង្នការទ្យ កោក់ធញ្ញជាតិ្។ឧទារ មានការខាត្បង់
ចំនួន១៣ោនអានង្នធញ្ញជាតិ្អោយសារថត្សត្វល្អិត្ឬ១០០ោនអានង្នការខាត្បង់អោយ
សារការទ្យ កោក់េិន នសេរេយ។ Saxena (2002)  នពិនិត្យអឡើងេញិព៊ីសកាៅ ន ពល្
របស់អតៅ អគ្បើជាេួយនឹងនលិ្ត្នល្ថែល្អររកាទ្យ ក គ្ោប់សថណៅ ក អពាត្ េំអៅថរ សាឡ៊ី 
ស្រសូេនិងថស្រស និងអេើេែំឡូង។ អៅកន ងការទ្យ កោក់កំរតិ្កសិោឋ ននិងឃ្ល ងំ ការោក់ល្ាយទាញ
ព៊ីអតៅ ែល់្ការ ៉ា ងនិងគ្ោប់ធញ្ញជាតិ្ថែល្រកាទ្យ ក ននៅល់្ការការពារែល់្សត្វល្អិត្ចង្គ្ង។ 
អេសព៊ីគ្ោប់សាច់អតៅ ោយជាេួយស្រសូេ (1 to 2%)  នកាត់្បនាយោ៉ាងអគ្ចើនែល់្ការការរខំាន
ព៊ីសត្វចង្គ្ងកន ងឃ្ល ងំ។ សលឹកអតៅ ោយជាេួយស្រសូេ២% អហ្ើយការ ៉ា ងថែល្ោក់ល្ាយព៊ីគ្ោប់អតៅ ២% 
ឬ២០អៅ៣០សេ ង្នសលឹកអតៅ សងតួ្ោក់គ្កាល្រវាងការ ៉ា ងនិង ត្អគ្កាេពិត្ជា នកាត់្បនាយ
ោ៉ាងអគ្ចើននូេសត្វល្អិត្ចង្គ្ងនិងការខូ្ចខាត្ែល់្គ្ោប់ធញ្ញជាតិ្េំឡ ងអពល្៣ថខ្ង្នការទ្យ កោក់ 
គ្បសិទ្យធិភាពអនោះអាចអគ្បៀបអធៀប នជាេួយនឹងថ្នន ំអេសអេាគ្រ៊ីហ្វូស ន។ 

 

ែូចោន ថែរ នលិ្ត្នល្គ្ោប់អតៅ ចំនួន7.2 g/90 kg មានសេត្ាភាពោក់កន ង េអែើេគ្កអៅ bag (100 x 60 

cm)អាចគ្រប់គ្រង ន៨០%ង្នចំនួនសត្វល្អិត្ជាអគ្ចើននិង នគ្ត្តួ្ពិនិត្យការខូ្ចខាត្ែល់្ស្រសូេសាល្៊ីែ
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ល់្អៅ៦ថខ្។ 
ការអគ្បើអនោះមានគ្បសិទ្យធិភាពណាស់ែល់្អៅ១៣ថខ្និងនៅល់្អអាយជាង៧០%នូេការការពារអបើអគ្បៀបអធៀ
បជាេួយនឹងថែល្អយើងេិន នអគ្បើគ្ ស់។ការអគ្បើគ្ ស់នលិ្ត្នល្ព៊ីគ្ោប់អតៅ រឺមានគ្បសិទ្យធិភាពអសមើ
រនឹងគ្ព៊ីេ៊ីនូសេ៊ីទ្យ៊ីល្0.0005%ថែល្ោយជាេួយគ្ោប់ធញ្ញជាតិ្។ ការអគ្បើគ្ ស់បអចចកេទិ្យាកន ងតំ្បន់
សិនគ្បអទ្យស ៉ារ៊ីសាា ន មានរាត្យូខ្ពស់ង្ននល្កំង្រថែល្ នទ្យទួ្យល្អោយកសិករខាន ត្តូ្ច េធយេនិង
ខាន ត្ធំ  (Jilani & Amir 1987). 

 

គ្បសិទ្យធិភាពង្នអគ្បងអតៅ ថត្ឯងឬោយជាេួយជាតិ្ែង្ទ្យអទ្យៀត្រឺគ្ត្ូេ នវាយតំ្ង្ល្ថ្ន នគ្បឆំ្ងងនឹងស
ត្វល្អិត្សំខាន់ៗថែល្បំផ្លល ញែល់្ធញ្ញជាតិ្ថែល្អរទ្យ កោក់កន ងឃ្ល ំងែូចជាេងករនឹងស្រសូេែូចថែល្ ន
សាកល្បងកន ងគ្បអទ្យសភ៊ីល្៊ីព៊ីន (Jilani & Saxena 1988). េងករថែល្អរោក់0.05 - 0.1% ង្នអគ្បងអតៅ
ឬពា ល្ជាេួយអគ្បងអតៅ បនាៃ ប់ព៊ី នោក់បថនាេសារធាត្ ហ្វូសតូ្ស ៊ីន 
អហ្ើយ នរកាទ្យ ករយោះអពល្៨ថខ្មានសត្វល្អិត្ខ្មូត្ Tribolium castaneum តិ្ចតួ្ចជាងកថនលងថែល្
េិន នអគ្បើគ្ ស់។ ការពា ល្ទំាងព៊ីរគ្បអភទ្យអនោះរឺមានគ្បសិទ្យធិភាពែូចោន អៅនឹងការពា ល្
ជាេួយនឹងការ ៉ា ងថែល្ោក់អាក់អទ្យលិ្ក 25 µg/cm2 ឬការពា ល្គ្ោប់ជាេួយ
នឹងអាកអទ្យលិ្កចំនួន0.0005%, អហ្ើយអាចបនាយចំនួនសត្វល្អិត្ នែល់្អៅ៦០%។ 

 

ការកអកើត្អឡើងង្នចំនួនសត្វល្អិត្គ្ត្ូេ នកាត់្បនាយអៅអពល្េងករថែល្បថនាេសារធាត្ ការពារឬេិន 
នបថនាេថែល្អរទ្យ កោក់កន ងការ ៉ា ងថែល្អគ្បើគ្ ស់អគ្បងអតៅ អគ្ចើនជាង1 mg/cm2 សត្វល្អិត្ែូចជា
គ្បអភទ្យRhyzopertha dominica, Sitophilus oryzae, Oryzaephilus surinamensis និង Corcyra cephalonica 
ពពួកអេេំអៅអខាម ច គ្ត្ូេ នកាត់្បនាយស្រសអែៀងោន នឹងការពា ល្អោយអតៅ ថត្ឯងឬការោយោន
ជាេួយការអគ្បើគ្ ស់ជាតិ្រ៊ីេ៊ីសំរាប់រកាគ្ោប់(ារាងទ្យ៊ី១០) ការអគ្បើគ្ ស់ហាគ ស់រ៊ីេ៊ីនិងថ្នន ំព ល្
ហ្វូតូ្ស ៊ីន មានគ្បសិទ្យធិភាពគ្តឹ្េថត្គ្បថហ្ល្ជា២ថខ្គ្បឆំ្ងងនឹងខ្មូត្អា  ែូេិនិកា R. dominica, អហ្ើយអាច
ែល់្អៅ៦ថខ្គ្បឆំ្ងងនឹងពពួកសត្វល្អិត្ែង្ទ្យអទ្យៀត្។ នៃ យអៅេញិ ការពា ល្ាេអគ្បងអតៅ
មានគ្បសិទ្យធិភាពែល់្អៅ៨ថខ្ អបើអគ្បៀបអធៀបជាេួយនឹងការខូ្ចខាត្ថែល្បណាៅ ល្េកព៊ីសត្វល្អិត្
សំរាប់េងករថែល្េិន នពា ល្ឬេិន នោក់ថ្នន ំ ការពា ល្អោយអគ្បងអតៅ ពិត្ជា នកាត់្
បនាយជាអគ្ចើនែល់្ការខូ្ចខាត្ង្នគ្ោប់េងករ។ ៨ថខ្អគ្កាយព៊ីការទ្យ កោក់ ខ្មូត្ថែល្ នបំផ្លល ញគ្ោប់
េងករថែល្អគ្បើគ្ ស់អតៅ រឺមាន៥០%កន ងចំនួនេងករថែល្ នអគ្បើគ្ ស់ថ្នន ំរ៊ីេ៊ីនិង២៥%ង្នេងករថែល្េិ
ន នអគ្បើគ្ ស់េវ៊ីអសាោះ។ 

 

គ្ោប់ស្រសូេថែល្ នអគ្បើគ្ ស់ជាតិ្រ៊ីេ៊ីការពារអហ្ើយអគ្កាយេកអគ្បើគ្ ស់អោយអគ្បងអតៅ  ឬ បនាៃ ប់ព៊ី
អគ្បើរ៊ីេ៊ីរចួេកអគ្បើសំរាប់ការ ៉ា ងស្រសូេថែល្អគ្បើគ្ ស់អគ្បងអតៅ  រឺមានសត្វល្អិត្តិ្ចតួ្ចណាស់ង្នគ្បអភទ្យ 
T. castaneum, R. dominica, S. oryzae, and O. surinamensis, អហ្ើយអបើអគ្បៀបអធៀបជាេួយ
នឹងការអគ្បើគ្ ស់រ៊ីេ៊ីធេិន នអគ្បើគ្ ស់េវ៊ីអសាោះ (ារាងទ្យ៊ី១១)។ការបំផ្លល ញអោយែងកូេអេេំអៅអខាម ច 
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C. cephalonicaគ្ត្ូេ នរកអឃើញកន ងស្រសូេថែល្អរទ្យ កោក់ថត្៤ថខ្អគ្កាយអហ្ើយអៅថត្មានកំរតិ្ទាប
សំរាប់ការសាកល្បងទំាងេូល្ទំាងកន ងស្រសូេថែល្ នអគ្បើគ្ ស់និងេិន នអគ្បើគ្ ស់សារធាត្ 
ការពារ។ ការពា ល្អោយអតៅ ក៏ នកាត់្បនាយនងថែរនូេខ្មូត្ថែល្វាយគ្បហារស្រសូេ
គ្បថហ្ល្៧០%ឬអគ្ចើនជាងអនោះ។ អបើអគ្បៀបអធៀបជាេួយនឹងការអគ្បើគ្ ស់សារធាត្ រ៊ីេ៊ី ថែល្មាន
គ្បសិទ្យធិភាពគ្តឹ្េថត្២ថខ្ ការពា ល្អោយអតៅ  ននៅល់្ការការពារទ្យប់ទ្យល់្នឹងសត្វល្អិត្ថែល្បំផ្លល ញ
ែល់្ស្រសូេថែល្អរទ្យ កោក់ែល់្អៅ៨ថខ្បនាៃ ប់ព៊ីការសាកល្បងគ្ត្ូេ នបញ្ច ប់។ 

 

កន ងការសិកាអធវើអឡើងអៅគ្បអទ្យសអកនោ៉ា  ការលូ្ត្ោស់និងការេភិេឌ្ឍន៍ង្នង្នសត្វល្អិត្ខ្មូត្អពាត្ 

Sitophilus zeamais,គ្ត្េូ នគ្រប់គ្រង នទំាងស្រសងុអោយការពា ល្ជាេួយនឹងអគ្បងអតៅ
ចំនួន0.02%,ខ្ណោះថែល្ចំនួនខាត្បង់ង្នទំ្យងន់សនូល្អពាត្រឺតិ្ចជាង១% អបើអគ្បៀបអធៀបនឹង៥០%ង្នការ
កាត់្បនាយកន ងទំ្យងន់ង្នសនលូ្អពាត្ថែល្េិន នអគ្បើគ្ ស់ថែល្អររកាទ្យ ករយោះអពល្៦ថខ្(Kega & 

Saxena 1996). 
 

ារាងទ្យ៊ី១១ សត្វល្អិត្ខ្មូត្ T. castaneum (TC), R. dominica (RD), S. oryzae (SO), O. surinamensis (OS), 

and C. cephalonica (CC) រឺជាគ្បអភទ្យខ្មូត្ថែល្បំផ្លល ញែល់្គ្ោប់ធញ្ញជាតិ្ថែល្អររកអឃើញ
កន ងសំណាកព៊ីស្រសូេេ នអពល្ថែល្អរគ្ចកវាទ្យ កន ងការ ៉ា ងអហ្ើយទ្យ កោក់ចំនួន៨ថខ្កន ងឃ្ល ងំអៅគ្បអទ្យស
ភ៊ីល្៊ីព៊ីន។ ការរាត្ត្ាត្អោយសត្វល្អិត្អនោះរឺទាប  (0 – 0.7 សត្វល្អិត្/គ្បអភទ្យ/ សំណាក) អហ្ើយខ្មូត្
ថែល្បំផ្លល ញែល់្គ្ោប់រឺតិ្ចតួ្ចណាស់ (0.2 – 0.6%)កន ងគ្ោប់ស្រសូេថែល្ជាសំណាក ជាទូ្យអៅរឺរយោះ
អពល្១ថខ្បនាៃ ប់ព៊ីការទ្យ កោក់ (Jilani & Saxena 1988) 

______________________________________________________________________________ 
     សត្វល្អិត្អពញេយ័និងខ្មូត្ថែល្បំផ្លល ញែល់្គ្ោប់ស្រសូេកន ងសំណាក២៥០គ្កាេ  

ការអគ្បើគ្ ស់          Conc.   TC   RD   SO   OS   CC  ខ្មូត្បំផ្លល ញ 

     (No.) (No.) (No.) (No.) (No.)       គ្ោប់ (%)            .              
 
ការ៉ា ងេិន នអគ្បើ          (1 mg/cm

2
)  1.3a 6.7bcd 4.3abc 2.1abc 0.7a  4.3ab 

ការ៉ា ងេិន នអគ្បើ          (4 mg/cm
2
)    1.7ab 5.0abc 3.1a 1.2a 1.0a  3.3a 

រ៊ីេ៊ី+ការ៉ា ងថែល្េិនអគ្បើ       (1 mg/cm
2
)  3.0b 3.3ab 3.5ab 2.4bc 1.0a  3.6ab 

រ៊ីេ៊ី+ការ៉ា ងថែល្េិនអគ្បើ       (4 mg/cm
2
)   1.7ab 3.7ab 3.1a 1.8ab 1.0a  3.1a 

ស្រសូេេិន នអគ្បើ  (0.05%)         2.3b 4.7abc 4.3abc 2.1abc 0.7a   3.3a 

ស្រសូេេិន នអគ្បើ   (0.1%)           2.3b 6.0a-d 3.5ab 1.0a 1.0a   3.3a 

ជាតិ្រ៊ីេ៊ី+ស្រសូេេិន នអគ្បើ   (0.05%)         1.0a 3.3ab 3.1a 3.1bc 0.7a   3.4a 

ជាតិ្រ៊ីេ៊ី+ស្រសូេេិន នអគ្បើ   (0.1%)           1.3a 3.7ab 3.1a 2.4bc 1.0a   3.3a 

អាអទ្យលិ្ក-ការ៉ា ងថែល្អគ្បើ         (25 µg/cm
2
)   1.0a 3.7ab 3.9ab 2.1abc 0.7a  3.1a 

អាអទ្យលិ្ក-ស្រសូេថែល្អគ្បើ         (0.0005%)     2.7b 3.3ab 6.8cd 1.8ab 0.7a  3.7ab 

ការអគ្បើរ៊ីេ៊ីហ្វូសហ្វ៊ីន          (1 g/m
3
)         3.3b 7.0cd 9.1d 2.7bc 1.3a  5.9b 

ការគ្រប់គ្រង   (េិនអគ្បើ)     1.9ab 9.3d 5.7bc 3.5c 1.3a   13.3c 

______________________________________________________________________________ 
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1 កន ងគ្កឡាន មានន័យថ្នេកសរថែល្ែូចោន រឺេិនខ្ សោន ប៉ា នាម នអទ្យចំនួនកំរតិ្៥%អោយ DMRT; averages  of 3 replications per 

treatment.ជាេធយេង្នការអគ្បើគ្ ស់៣ែងកន ងការពា ល្េៅងៗ  

 

ខ្ណោះអពល្ថែល្អតៅ េិនអាចជំ្នួនថ្នន ំសំោប់សត្វល្អិត្ នទំាងស្រសុងថែល្អរអគ្បើសំរាប់ការរកានលិ្
ត្នល្កន ងឃ្ល ំង ថត្ចំនួនថ្នន ំសំោប់សត្វល្អិត្អាចគ្ត្ូេ នកាត់្បនាយ ជាពិអសសកន ងគ្បអទ្យស
កំព ងេភិេឌ្ឍន៍ ែូអចនោះអហ្ើយ វា នការកាត់្បនាយសត្វល្អិត្កន ងគ្ោប់ធញ្ញជាតិ្។ ជាេួយនឹងអពល្អេោ
សេរេយនិងេធិ៊ីសាស្រសៅង្ចនគ្បឌិ្ត្សំរាប់ការអគ្បើគ្ ស់ ការអគ្បើគ្ ស់របស់វាអាចគ្ត្ូេ នបញ្ចូ ល្ោ៉ាងល្អ
អៅកន ងការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត្ចង្គ្ងថែល្បំផ្លល ញែល់្នលិ្ត្នល្។ 

   

សត្វល្អតិ្ថែល្បឺត្្េ 

 

គ្បសិទ្យធិភាពង្នអតៅ អៅអល្ើសត្វល្អិត្ថែល្ជ្ញ្ជ ក់្េថែល្ប៉ាោះពាល់្ែល់្េន សសនិងសត្វចិញ្ច ឹេគ្ត្ូេ ន
យកេកពិនិត្យអឡើងេញិ(Ascher & Meisner 1989).  ការោក់ថ្នន ំែ សអធមញថែល្នលិ្ត្
ព៊ីសលឹកអតៅ និងរអេៀត្កន ងចំនួន4:1ភារអៅអល្ើថសបកពា ល់្ នចំនួន៨៧%ជួ្យែល់្េនកជំ្ងឺថែល្ទ្យទួ្យ
ល្រងអោយអរារអសើថសបកថែល្បណាៅ ល្េកព៊ីរមាស់កន ងរយោះអពល្៣អៅ១៥ង្ែង។ 
ការអគ្បើគ្ ស់ថ្នន ំ ញជាអរៀងរាល់្ថខ្ង្នថ្នន ំអេាណ ល្ព៊ីអតៅ  ឬងូត្ទឹ្យកជាេួយនឹងទឹ្យកអតៅ អាសា
អែរា៉ាចទិ្យន 1:20 ‘Green Gold’ អាចជួ្យទ្យប់សាក ត់្គ្រប់គ្រងង្ចែថងកអៅកន ងគ្បអទ្យសេូស្រសាៅ ល្៊ី ថត្មាន
គ្បសិទ្យធិភាពតិ្ចជាងអបើអគ្បើអល្ើង្ចថឆ្ក (Rice 1993). កន ងគ្បអទ្យសចាង្េ៉ាកា សាច់គ្ោប់អតៅ អាចគ្រប់
គ្រងង្ចព៊ីសត្វពាហ្នោះនិងថឆ្ក ន។ កន ងគ្បអទ្យសអកនោ៉ា  រយោះអពល្ែ៏យូរេថងវងង្នែងកូេនិងគ្បអភទ្យង្ច 

Amblyomma variegatumនិងែងកូេ Rhipicephalus appendiculatusរឺគ្ត្ូេ នពនាអពល្
ោ៉ាងយូរអោយសារថត្ការស ៊ីចំណ៊ី ររបស់ទ្យនាយមានភាពយឺត្ោ៉ាេអោយការ ញ់ជាេួយអគ្បងអតៅ (T
able 12) (Kaaya et al. 2007).ការអគ្បើគ្ ស់អតៅ ក៏ ននំាេកនូេការកាត់្បនាយទំ្យងន់ែ៏អគ្ចើនង្នែងកូេ  
សត្វញ៊ី និងសត្វល្អិត្អពញេយ័ A. variegatum, R. appendiculatus, និងគ្បអភទ្យង្ច Boophilus 

decoloratusអោយអអាយចំណ៊ី ែល់្ទ្យនាយថែល្អគ្បើគ្ ស់អតៅ និងបនាយែងកូេនិងញ៊ីថែល្ នជំ្រ ោះអរាេ
សំរាប់ែំណាក់កាល្េភិេឌ្ឍន៍។ ពងសត្វល្អិត្ង្ចចង្គ្ងថែល្មានាេការអគ្បើគ្ ស់អតៅ រឺមានតិ្ចតួ្ច
ថេនថទ្យនខ្ណោះថែល្ការញស់របស់ពងវារឺគ្ត្េូ នរខំាន។ ចំអពាោះគ្បអភទ្យង្ច ថែល្ភាជ ប់អោយែងកូេ
ក៏គ្ត្ូេ នកាត្បនាយអៅអល្ើទ្យនាយថែល្អគ្បើគ្ ស់អតៅ ជាជំ្នួយ។ កន ងការសាកល្បងថែល្
អធវើអឡើងអៅកន ងវាល្អតម អៅគ្បអទ្យសអកនោ៉ា  ការអគ្បើគ្ ស់អគ្បងអតៅ អៅអល្ើសត្វពាហ្នោះ
ក៏ នបអណៅ ញគ្បអភទ្យង្ច R. appendiculatus, B. decoloratus, and A. variegatum (Kaaya et al. 2007).    

 
 

ារាងទ្យ៊ី១២ ការលូ្ត្ោស់និងការេភិេឌ្ឍន៍ និងការមានពងង្នង្ច A. variegatum, R. appendiculatus, 

and B. decoloratusអៅអល្ើទ្យនាយថែល្អគ្បើគ្ ស់អគ្បងអតៅ (Kaaya et al. 2007)1 

______________________________________________________________________________ 
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                  េំឡ ងអពល្សៃោះ(d)   ទំ្យងន់សៃោះ (mg)    ការគ្ជ្ុោះអរាេ (%)      ទំ្យងន់ (mg)    ការញស់ (%)  

ការពា ល្         ែងកូន       ញ៊ី            ែងកូន       ញ៊ី         អពញេយ័    ែងកូេ     ញ៊ី     សំរាប់ពងេួយ 

_____________________________________________________________________________________________ 
       

       រ កខជាតិ្ឆ្នូត្A. variegatum 

 

អគ្បងអតៅ             10a            16a             43+19a   44+1b   211+8a     66+1.3a   94+3.3a     940+  1a           31+2.0a                            

អគ្បងសថណៅ កែ៊ី 6b              9b            43+  4a   35+1a    306+6b    85+0.7b   94+3.3a   1320+20b           68+1.8b 

(control) 

      R. appendiculatusនសិត្ 

 

អគ្បងអតៅ             5a               5a              8+0.6a     9+0.1a  295+10a  50+0.8a  94+0.9a     100+10a           52+5.8a 

អគ្បងសថណៅ កែ៊ី 5a               5a              8+0.1a     9+0.3a  388+10b  87+1.2b  94+0.9a     182+10b        100+2.3b 

(control) 

          B. decoloratus គ្បអភទ្យង្ច 

 

អគ្បងអតៅ              --2
       --

2  
              --

2                    
--

2
            --

2
         2+0.1a      --

2
   39+0.2a          43+0.6a 

អគ្បងសថណៅ កែ៊ី --2
                --

2
               --

2
              --

2
            --

2
       86+0.6b      --

2
          57+0.1b          88+1.2b 

(control)           

______________________________________________________________________________ 
1
 សំរាប់គ្បអភទ្យពិអសស អៅកន ងគ្កអឡាន េធិ៊ីថែល្មានេកសរែូចោន េិនសូេខ្ សោន អទ្យ (P<0.05; 

   REGW Multiple Range Test).  2  េិន នអធវើអត្សៅ 
 
 

នលិ្ត្នល្អតៅ ក៏ នបអណៅ ញនងថែរនិងមានគ្បសិទ្យធិភាពែល់្ការេភិេឌ្ឍន៍របស់េូស។ 
អគ្បងអតៅ ចំនួន២%ោយជាេួយអគ្បងែូង អៅអពល្ថែល្អយើងោបអៅអល្ើថននកង្នរាងកាយ
របស់េនកថែល្សម័គ្រចិត្ៅពិអសាធន៏  ននៅោ់ការការពារទំាងស្រសងុរយោះអពល្១២អមា៉ាងេិនអអាយេូស
ថែកអោល្ខំា(Sharma et al. 1993). ចអងកៀងអគ្បងកាត្ថែល្មានជាតិ្អគ្បងអតៅ 0.01-1% 
ថែល្ នពិអសាធន៍កន ងបនៃប់ជាេួយេនកសម័គ្រចិត្ៅ  នកាត្បនាយកការខំារបស់េូសក៏ែូចជាការចាប់
 នេូសថែល្ទំ្យាេជ្ញ្ហជ ងំអៅកន ងបនៃប់ ការការពាររឺអធវើ នល្អណាស់សំរាប់េូសថែកអោល្ជា
ជាងេូសធេមា។គ្បសិទ្យធិភាពង្នកអនៃល្ថែល្មានជាតិ្អគ្បងអតៅ ក៏ នបងាា ញថ្ន នគ្បឆំ្ងងជាេួយេូ
សថែរ អគ្បងអកើត្ជាចំហាយ នអែញេូសរយោះអពល្ព៊ី៥អៅ៧អមា៉ាងកន ងតំ្ង្ល្តិ្ចតួ្ចថេនថទ្យន។ 
ពពួកគ្បអភទ្យេូសក៏គ្ត្េូ នបអណៅ ញអោយអគ្បងអតៅ ថែរ អោយការោយជាេួយអគ្បង
ែូងឬអគ្បងអទ្យៀប អពញេួយយប់អគ្កាេល្កខខ្ណា អៅទ្យ៊ីវាល្។ ការអគ្បើគ្ ស់នំអតៅ ចំនួន៥០០រគ្ក
កន ងេួយហិ្ា អទាោះប៊ីជាអគ្បើថត្ឯងឬអគ្បើោយជាេួយជ្៊ីេ  យអរ ៉ាក៏អោយ អោយោក់អៅកន ងវាល្ថស្រស
រឺមានគ្បសិទ្យធិភាពណាស់អហ្ើយ នជួ្យកាត់្បនាយចំនួនែងកូេែក់អឌ្ឿង្នពពួកេូស Culex 

tritaeniorhynchus, ថែល្ជាភាន ក់ងារចំល្ងអរាររោកអស្រសាេខួ្រកាល្ អហ្ើយក៏ហ្ ចជាល្ទ្យធនល្កន ងទិ្យនន
នល្ខ្ពស់របស់ធញ្ញជាតិ្ថែរ។ 
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ការសា រំបស់សត្វល្អតិ្ចង្គ្ងជាេួយនឹងសំភារោះព៊ីអតៅ  
 

សត្វល្អិត្តិ្ណាស៊ី រាប់ទំាងគ្បអភទ្យថែល្បឺត្្េ េអណៅើ កមាស និងអេេំអៅអខាម ចពិត្ជាអាច
រស់ នជាេួយនឹងអតៅ  ថត្អែើេរឺពិត្ជាេិន នមានបញ្ហា ជាេួយនឹងសត្វល្អិត្អឡើយ។សត្វល្អិត្
ខ្លោះអាចសគ្េបខ្លួនជាេួយនឹងជាតិ្ថ្នន ំថែល្ នព៊ីរ កខជាតិ្ថត្កន ងការអធវើអត្សៅកន ងបនៃប់ពិអសាធន៍ចំអពាោះ
ថហ្សនសត្វល្អិត្អហ្ើរព៊ីរគ្បអភទ្យអគ្បើគ្ ស់ជាេួយនឹងនលិ្ត្នល្គ្ោប់អតៅ  នបងាា ញថ្នោម នសញ្ហញ ង្ន
ការសា ំកន ងការអធវើអត្សៅចំណ៊ី និងការពងអែើអៅ៣៥ជំ្នាន់ (Völlinger 1987, Völlinger & Schmutterer 

2002). នៃ យអៅេញិ ការអគ្បើថ្នន ំថែល្ាអេគ្ទ្យ៊ីនធេមជាតិ្ នបអងកើត្អអាយមានកាៅ ភាពសា ំថ្នន ំចំនួន
២០កន ងេួយេធិ៊ីនិង៣៥សំរាប់េធិ៊ីែង្ទ្យអទ្យៀត្។ េត់្មានភាពសា ំអគ្ចើនអឡើយរវាងថែល្ាអេគ្ទ្យ៊ីននិង
នលិ្ត្នល្ព៊ីគ្ោប់អតៅ កន ងការសា ំជាេួយនឹងេធិ៊ីអនោះ។ ភាពចំរ ោះង្នសារធាត្ របស់អតៅ និងគ្បសិទ្យធិភាព
ល្ាយរបស់វាអៅអល្ើសត្វល្អិត្បំផ្លល ញហាក់ែូចជានៅល់្អអាយនូេយនៅការង្នការការពារទ្យប់ទ្យល់្
នឹងការសា ំកន ងអតៅ ។ អទាោះប៊ីជាោ៉ាងណាក៏អោយ ភាពឆ្ងល ត្ង្េទាេទារអអាយមានថែល្
េនកអគ្បើគ្ ស់រួរថត្ទ្យប់ទ្យល់្នឹងការអគ្បើគ្ ស់សំភារោះជ្៊ីេសកេមថត្េួយេ ខ្ ែូចជា អាសាឌ្៊ីរា៉ាចទិ្យន។ 

 

អសវាកេមអៅអល្ើបរសិាា ននិងរ ណគ្បអោជ្ន៍អនសងអទ្យៀត្ 

 

អសវាកេមបរសិាា ន 

 

អតៅ អៅកន ងគ្បអទ្យសឥណាា មានកំរតិ្ខ្ពស់ជាងអែើេកាល្ ៉ា េរកិសា ‘Kalpavriksha’, ថែល្ជាអែើេអ ើ
ថែល្បំអពញកៅ៊ីគ្បថ្នន ថបបអទ្យេសាស្រសៅ។ អទាោះប៊ីជាមានត្គ្េូេការង្នការសិកាាេថបបេទិ្យាសាស្រសៅ
ក៏អោយ ក៏អតៅ អៅថត្មានអករ ៅអិ ម្ ោះកន ងការបនស ត្ខ្យល់្និងបរសិាា នថែល្មានជាតិ្ព ល្ថែរ។ 
េលប់របស់វាេិនគ្តឹ្េថត្គ្ត្ជាក់ល្អប៉ា អណាណ ោះអទ្យ ថត្ថែេទំាងការពារក ំអអាយអកើត្មានជំ្ងឺ នជាអគ្ចើនថែរ។ 
េំឡ ងអពល្ថែល្មានអេេំអៅអខាម ចរែូេអតៅ អៅភារខាងអជ្ើងង្នឧបទ្យវ៊ីបឥណាា  ស ៊ីត្ ណា ភាពអៅ
អគ្កាេអែើេអតៅ រឺ១០េងាអសតិ្ចជាងស ៊ីត្ ណា ភាពថែល្អៅជ្ ំេញិ។ការសាៅ អឡើងេញិង្នស ខ្ភាព
ង្នែ៊ីថែល្មានភាពសិករចិរលិ្អហ្ើយនិងការអគ្បើគ្ ស់ោម នថែនកំណត់្ែូចជាការទ្យទួ្យល្ នេកេញិនូេ
ែ៊ីថែល្េិនមានជ្៊ីជាតិ្ាេរយោះអតៅ រឺជារំរេួូយអទ្យៀត្ង្នរ ណតំ្ង្ល្របស់វាែល់្េន សសជាតិ្។
គ្បថហ្ល្ជា២៥ឆ្ងន ំេកអហ្ើយ មានអែើេអតៅ គ្បថហ្ល្ជា៥០០០០អែើេគ្ត្េូ នោំជាង10 km2 
អៅអល្ើែ៊ីរាបង្នតំ្បន់អារា៉ាហាវ ត្សំរាប់ជាេលប់ែល់្ជ្នជាតិ្េូសល៊ីេអធវើពយ ោះហ្ោគ្ាអៅអពល្ប ណយហាជ្៊ី 
hajj (Ahmed et al. 1989). ចំការអតៅ មានឥទ្យធិពល្ែ៏សំអបើេអៅអល្ើេ៊ីគ្កូអាកាសធាត្ អៅកន ងតំ្បន់អនាោះ 
េ៊ីគ្ករូ កខជាតិ្និងេ៊ីគ្កសូត្វនិងែ៊ី 
និងអែើេអ ើថែល្ែ ោះលូ្ត្ោស់អពញអល្ញ ននៅល់្ជាេលប់អៅែល់្គ្បថហ្ល្ជាេនកអធវើពយ ោះហ្ោគ្ត្ចំ
នួនគ្បថហ្ល្ជា២ោននាក់។ កន ងទ្យសេត្សអគ្កាយអនោះ អែើេអតៅ គ្បថហ្ល្ជា២៥ោនអែើេគ្ត្ូេ ន
ោំអៅគ្បអទ្យសចិនភារខាងត្បូង ជាពិអសសអៅអខ្ត្ៅយូណាន។ 
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អែើេអតៅ េិនគ្តឹ្េថត្អេើល្អៅសាអ ត្ នៅល់្នូេភាពេសាច រយនិងភាពសាអ ត្សអំង្នអាកាសធាត្ ប៉ា អណាណ ោះអទ្យ 
ថត្ថែេទំាង នបំអរ ើជាថខ្ល្សំរាប់ជួ្យអៅែល់្សពវសារពាងគកាយ គ្បអចៀេ សត្វបកស៊ី ឃម ំ 
ព៊ីងពាង។ល្។ សំប កឃម ំថែល្ទំ្យអៅអល្ើអែើេអតៅ រឺពិត្ជាមានរចួន ត្ព៊ីសត្វល្អិត្បំផ្លល ញគ្កេួន។ គ្បអភទ្យ
សត្វបកស៊ីជាអគ្ចើននិងគ្បអចៀេស ៊ីថនលជាអគ្ចើនក៏ នស្រសបូយកសាច់ថនអេព៊ីថនលទំ្យរបស់វាថែរ 
ខ្ណោះអពល្ថែល្សត្វកអករក៏ នទ្យទួ្យល្សាច់ព៊ីថនលអតៅ  ែូចអនោះបញ្ហជ ក់ថ្នស េត្ាភាពរបស់
អតៅ រឺមានែល់្សត្វថែល្មាន្េអតៅ ថែរ។ ការអឆ្ោះរបស់សលឹកអតៅ ងាប់រឺ នជួ្យបអងកើនរ ណភាព
ែ៊ីអអាយមានជ្៊ីនិងសរ ៊ីរាងគែង្ទ្យអទ្យៀត្ជាអគ្ចើន។ ែម៊ីៗអនោះសមារេសិកាព៊ីនសតិ្អល្ើែំណំារវាង
អតៅ និង ក់អត្រ ៊ីនិងពពួកេង់ែូហ្វ៊ីត្គ្ត្េូ នកំណត់្។ពិត្ណាស់ អែើេអតៅ រឺជាេ៊ីគ្កូសូេថែល្
មានជ្៊ីេតិ្។ 

 

អែើេអ ើថែល្ស្រសស់អខ្ៀេជានិចចនិងរស់ នអគ្ចើនឆ្ងន ំអាចរស់ នព៊ី២៥០អៅ៣០០ឆ្ងន ំ អទាោះប៊ីជាជា
មានការ ៉ា ន់សាម នព៊ីការេភិរកសែ៏ខ្ពស់ង្នអសវាកេមបរសិាា នថែល្អេើល្េិនអឃើញថែល្ ននៅល់្អអាយ
អោយអែើេអ ើចំនួន១០ែ ោល កន ងេួយថខ្អល្ើជ្៊ីេតិ្ៅរបស់វាទំាងេូល្ក៏អោយក៏វាងអាចនឹងនៅល់្អអាយនូេ
តំ្ង្ល្ែ៏រួរអអាយភាា ក់អនអើល្េួយកន ងតំ្ង្ល្ព៊ី៣០០០០អៅ៣៦០០០ែ ោល ថែរ។ការអគ្បើគ្ ស់ថននកអសែឋកិ
ចចថែល្អាចអេើល្អឃើញជារបូរាងែង្ទ្យអទ្យៀត្ពិអែើេអតៅ និងរ ណគ្បអោជ្ន៍ថែល្ ន ែូចជាការនលិ្ត្
ជ្៊ីេមា៉ា ស់ ជាអ ើ ជាគ្ោប់និងសំរាប់ទឹ្យកឃម ំស ទ្យធថត្កំរតិ្ជាចំនួនរ ណសេបត្ៅិ ន។ 

 

ការោំអឡើងេញិនិងកសិរ កខកេម 
 

អតៅ រឺជាពូជ្អ ើែ៏មានតំ្ង្ល្អៅកន ងតំ្បន់អាស ៊ីនិងអាគ្ពិកនិងកាន់ថត្មានគ្បជាគ្បិយភាពកន ងតំ្បន់អា
អេរកិគ្ត្ូពិក គ្បអទ្យសអៅបជ្ឈិេបូព៌ា និងគ្បអទ្យសេូស្រសាៅ ល្៊ី។ អៅសត្េត្សទ្យ៊ី១៩ជ្នេអនាៅ គ្បអេសនៅ
 ននំាយកអែើេអនោះពិគ្បអទ្យសឥណាា អៅហ្វ៊ីជ្៊ី អហ្ើយាំងព៊ីអនាោះេកវា នរាល្ោល្អៅែល់្អកាោះ
ជាអគ្ចើនអៅអាស ៊ី ៉ាស ៊ីភិច ថែេទំាងអៅែល់្អកាោះភារខាងអកើត្ ថែល្អរកគ្េរ នសាគ ល់្ថែល្
ជាកថនលងសំរបូរអែើេអ ើ។ ជាអែើេអ ើថែល្រងឹមំាអហ្ើយមានរ ណគ្បអោជ្ន៏អគ្ចើនោ៉ាង វារឺជាការ
គ្បង្ពណាស់សំរាប់កេមេធិ៊ីោំអែើេអ ើអឡើងេញិអហ្ើយនិងសំរាប់ការសាៅ អឡើងេញិនូេែ៊ីអសាោះកអគ្កាោះ
និងពាក់កណាៅ ល្អសាោះកអគ្កាោះ និងតំ្បន់មាត់្សេ គ្ទ្យ។ កន ងេំឡ ងអពល្អគ្ោោះរាងំសងួត្ធងន់ធងរអៅ
ាេិល្ណាឌូ្ កន ងគ្បអទ្យសឥណាា កន ងថខ្េិែ នាែល់្ថខ្កកកោឆ្ងន ំ១៩៨៧ វារឺជាសមរបនាៃ ល់្េួយថែល្អតៅ
អាចែ ោះ នោ៉ាងគ្បណ៊ី ែ ខ្ណោះអពល្ថែល្អែើេែង្ទ្យអទ្យៀត្ហួ្ត្ថហ្ងេស់។ 

 

អតៅ មានគ្បអោជ្ន៍សំរាប់ការបំថបកខ្យល់្ខាល ំង អៅតំ្បន់ថែល្មានអភលៀងធាល ក់តិ្ចនិងមានខ្យល់្បក់ខាល ំង 
អែើេអតៅ អាចការពារែំណំាព៊ីរហួំ្ត្ជាតិ្អសើេ ន។ អៅគ្ជ្ល្ងមា៉ាជ្៊ីកន ងគ្បអទ្យសន៊ីអរៀ មានការរារាងំ
ខ្យល់្ែល់្អៅ៥០០រេថែល្មានអែើេអតៅ ជាព៊ីរជួ្រថែល្អរ នោំអែើេប៊ីការពារស្រសូេេ៊ីអឡ 
ថែល្រ យការណ៍ទ្យទួ្យល្ នរឺល្ទ្យធនល្ ន២០%កន ងបអងកើនទិ្យនននល្គ្ោប់។ការទ្យប់សាក ត់្ខ្យល់្បក់ព៊ី
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អែើេអតៅ អៅអល្ើកសិកេមខាន ត្តូ្ចក៏គ្ត្េូ នោំនងថែរអៅាេចំការស ៊ីសល្(អែើេយកសលឹកគ្បអភទ្យអាន ត្
ថត្ទាប) អៅតំ្បន់អឆ្នរកន ងគ្បអទ្យអកនោ៉ា។ការោំអតៅ ជាគ្ទ្យង់គ្ទាយធំគ្ត្ូេ ននៅួចអនៅើេអឡើងកន ងរំអរាងោំ
អឡើងេញិអៅរវ៊ីេ  កន ងគ្បអទ្យសាន់សាអនៀ និងអៅអាែចាមា៉ាន៊ីកន ងគ្បអទ្យសេ ូកាន់ោ។ 

 

កន ងគ្បអទ្យសេួយចំនួនព៊ីសូមា៉ាល្៊ីអៅែល់្គ្បអទ្យសេូរ ៊ីតូ្ន៊ី អតៅ គ្ត្េូ នអគ្បើគ្ ស់សំរាប់ទ្យប់សាក ត់្
ការរ ៊ីករាល្ោល្ង្នវាល្ខ្ាច់សាហារា៉ា។ជាេួយោន អនោះថែរអតៅ រឺជាអែើេថែល្ទាញជាចំណូល្ ន 
កន ងទ្យ៊ីនារ អហ្ើយនិងជិ្ត្ខាងនៃោះព៊ី អគ្ពាោះថត្េលប់ថែល្វា ននៅល់្អអាយ។អទាោះប៊ីជាោ៉ាងណាក៏អោយ
អតៅ រឺគ្ត្ូេ នោំជាជួ្រោយោន ។ វាគ្បថហ្ល្ជាេត់្មាននល្ពិ កអទ្យអោេធិរាជ្អាសូកា ជាេនកគ្រប់
គ្រងែ៏េសាច រយមាន ក់អៅឥណាា បូរាណកន ងសត្េត្សទ្យ៊ី៣េ នគ្រឹោះសករាជ្យ  នបញ្ហជ រថ្នគ្ត្ូេថត្ោំអែើេអតៅ
អៅាេនលូេធំជាេួយនឹងអែើេអ ើែង្ទ្យអទ្យៀត្ រឺអែើេេំពិល្និងអែើេមា៉ា ហួ្។អតៅ ក៏មានល្កខណោះ
ែ៏ល្អរបស់វាសំរាប់កេមេធិ៊ីង្គ្ពអ ើសងគេែង្ទ្យអទ្យៀត្ថែរ។ 

 

អតៅ ក៏ជាអែើេអ ើែ៏គ្បអសើបំន ត្សំរាប់គ្បព័នធជាេួយសត្វថែល្ទាក់ទ្យងនិងការនលិ្ត្អតម សំរាប់សត្វនិ
ងសថណៅ ក។ ថត្ាេរ យការណ៍ខ្លោះអតៅ េិនអាចោំជាេួយែំណំាកសិកេមខ្លោះ នអឡើយអោយសារ
ថត្ទំ្យោប់ ល្ នពានរបស់វា។រ យការណ៍ែង្ទ្យអទ្យៀត្ ននិោយថ្នអតៅ អាចោំជាេួយនឹងអ ើថែល្
មានថនល នែូចជាល្ងរ កបាស ង្ធមគ្កអៅ សថណៅ កែ៊ី សថណៅ ក េំអៅថររ ែំឡូងេ៊ី ។ល្។ 
ជាពិអសសអៅអពល្ថែល្អតៅ អៅតូ្ចអៅអឡើយ។ 
អែើេអតៅ អាចគ្ត្ូេ នគ្ចឹបច ងអែើេប៊ីកាត់្បនាយេលប់និងនៅល់្ជាជ្៊ីសងួត្និងោក់រល់្ែំណំា។ែម៊ីៗអនោះភាព
អល្ចអធាល ង្នអកាសិការនិងជ្៊ីេបអចចកេទិ្យារួរថត្អាចអធវើអអាយវាអាចនឹងអគ្ជ្ើសអរ ើសគ្បអភទ្យសរ ៊ីរាងគថែល្មា
នកំពស់ល្អនិងការអគ្បើគ្ ស់អអាយខ្ពង់ខ្ពស់អៅកន ងែំណំាចអនាល ោះជួ្រោន និងគ្បព័នធកសិរ កខកេមអនសងៗអទ្យៀត្
។ឥទ្យធិពល្ង្នការែ ោះអឡើងង្នអតៅ អៅអល្ើែំណំា អហ្ើយអបើមានសូេអធវើការសិកាអឡើង។ 

 

ការនលិ្ត្ជ្៊ីេមា៉ាស់និងការអគ្បើគ្ ស់ 

 

អែើេអតៅ ថែល្ធំអពញេយ័អាចនៅល់្នល្ព៊ី១០អៅ១០០អានង្នជ្៊ីេមា៉ា ស់សងតួ្កន ងេួយហិ្ា 
អោយថនអកអៅអល្ើកំរតិ្ទឹ្យកអភលៀង ល្កខណោះរបស់ទ្យ៊ីកថនលង រំោត្ គ្បអភទ្យអេកូឡូស ៊ីនិងថហ្សនរបស់វា។ 
សលឹកវាមានគ្បថហ្ល្ជា៥០%ង្នជ្៊ីេមា៉ា ស់ ថនល និងអែើេមានេួយភារប៊ី។ ការបអងកើនការគ្រប់គ្រងង្ន
អែើេអតៅ អាចនៅល់្នល្គ្បថហ្ល្ជា១២ថេ៉ាគ្ត្រ៊ីបកនលោះ(៤០អាន)ង្នអ ើថែល្មានរ ណភាពខ្ពស់កន ងេួ
យហិ្ា។អ ើអតៅ រឺរងឹអហ្ើយធងន់អហ្ើយគ្ត្ូេ នអគ្បើគ្ ស់ជាទូ្យអៅសំរាប់ការអធវើរទ្យោះ ែងសំភារោះ 
ការអគ្បើការកសិកេម និងអាចអធវើជារបស់អកមងអល្ង អហ្ើយនិងរបស់បូជាអៅថននកខ្លោះង្នគ្បអទ្យសឥណាា ។ 
អ ើយកអធវើអគ្រឿងត្ បថត្ង នល្អអល្ើកថល្ងថត្ច ងអគ្កាយព សអធវើេ សែ ត្។ 
អោយសារថត្ភាពធន់និងេិនមានកអនៅៀស ៊ី អ ើអតៅ គ្ត្ូេ នអគ្បើគ្ ស់អធវើជាបអងាគ ល្របង សសរសំរាប់
សាងសង់នៃោះ អគ្រឿងសងាា រេឹ។សពវង្ែងអនោះមានទ្យ៊ីនារែ៏អគ្ចើនអៅកន ងគ្បអទ្យសអៅទ្យវ៊ីបេឺរ ៉ា បសំរាប់
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អ ើអតៅ ថែល្មានពណស្រសាល្សំរាប់អធវើជាអគ្រឿងសងាា រេឹាេនៃោះ។សសរអ ើរឺមានសារោះសំខាន់
ណាស់ជាពិអសសសំរាប់គ្បអទ្យសកំព ងេភិេឌ្ឍន៍ ល្ទ្យធភាពរបស់វាកន ងការែ ោះអឡើងេញិបនាៃ ប់ព៊ីកាត់្ថេក
និងយកអៅែ ោះអឡើងេញិបនាៃ ប់ព៊ីកាត់្ច ងរឺមានកំរតិ្ខ្ពស់ណាស់សំរាប់ការអធវើជាសសរ។ អតៅ ែ ោះ
ធំអល្ឿននិងជាធនធានែ៏ល្អសំរាប់េ សនិងឥនៃនោះ ធយូងរបស់វាមានតំ្ង្ល្ខាងកំអៅខ្ពស់។ 

 

អតៅ សំរាប់កាត់្បនាយភាពគ្ក៊ីគ្កអៅាេជ្នបទ្យ 

 

ភាពគ្ក៊ីគ្ករឺេិនថេនជាការចង់ នថត្ល្ យអៅកន ងង្ែថែល្ចំា ច់ប៉ាអណាណ ោះអឡើយ។ 
កន ងន័យអល្ើសអនោះអទ្យៀត្ រឺថ្ន វាជាការខ្វោះខាត្ង្នជំ្អរ ើស ថ្នអត្ើវាជាការខ្វោះខាត្ជ្៊ីសំរាប់ោក់
ែំណំាថែល្េិនអាចរក នឬជាថ្នន ំសំោប់សត្វល្អិត្សំរាប់ការពារែំណំា ការអគ្បើគ្ ស់ថ្នន ំសំរាប់
ស ខ្មាល្ភាពគ្រួសារ ឥនៃនោះឬេ សសំរាប់ែ ត្ចំេិនអាហារ អ ើសំរាប់អគ្រឿងសងាា រេឹឬលំ្អៅោឋ ន 
ឬភាពអាចរក នង្នបអចចកេទិ្យាសេរេយសំរាប់ការសាៅ រអឡើងេញិនូេែ៊ីថែល្អរអ ោះបង់អចាល្ 
ឬេេត្ៅមានង្នការរកគ្ ក់ចំណូល្និងឪកាសការងារ។ កន ងល្កខខ្ណា ទំាងេស់អនោះ អតៅ អាច
ជាឪសែទិ្យពៃជាពិអសសសំរាប់តំ្បន់ជ្នបទ្យ។អៅគ្បអទ្យសឥណាា  េំឡ ងអពល្ថែល្រែូេអតៅ
អចញថនលព៊ីថខ្េិែ នាែល់្ថខ្កកកោការគ្បេូល្គ្ោប់ ននៅល់្ការងារនិងចំណូល្ែល់្ស្រសៅ៊ីថែល្េិនមានកា
រងារអធវើ អកមងៗនិងេន សសពិការ។ជាេួយនឹងត្គ្េូេការង្នការោំទូ្យទំាងពិភពអោកសំរាប់គ្ោប់អតៅ  
ទឹ្យកឃម ំនិងនលិ្ត្នល្ព៊ីអតៅ ែង្ទ្យអទ្យៀត្ជាអគ្ចើនក៏មានទំ្យហំ្ែ៏អគ្ចើនសំរាប់ការសាងសង់ឧសាហ្កេមាេ
នៃោះនិងសហ្គ្រិនខាន ត្តូ្ចែង្ទ្យអទ្យៀត្អៅតំ្បន់ជ្នបទ្យអៅអាស ៊ីនិងអាគ្ពិកថែល្អតៅ រឺមានរ ៊ីកស ោះសាយ
អឡើង។អគ្ពាោះថត្កសិកេមរឺជាការងារជ្៊ីេតិ្កន ងតំ្បន់ជ្នបទ្យការពគ្ងឹងនលិ្ត្កេមកសិកេមាេរយោះការអគ្បើ
គ្ ស់នលិ្ត្នល្អតៅ កន ងការគ្រប់គ្រងសត្វចង្គ្ងរឺអាច នចូល្រេួោ៉ាងសំអបើេអៅែល់្ការកាត់្បនាយ
ភាពគ្ក៊ីគ្កអៅតំ្បន់ជ្នបទ្យ។ 

 

ការេភិេឌ្ឍន៍ែម៊ីៗអៅអល្ើអតៅ កន ងពិភពថែល្មានការេភិេឌ្ឍន៍ 

 

េស់រយោះអពល្ជិ្ត្៣ទ្យសេត្សអហ្ើយអតៅ គ្ត្ូេ នសាិត្អៅអគ្កាេការគ្ត្ួត្ពិនិត្យថននកេទិ្យាសាស្រសៅែ៏យកចិ
ត្ៅទ្យ កោក់ថ្នជាធនធានេួយសំរាប់ជាសំភារោះគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត្ាេថបបធេមជាតិ្អៅកន ងសននិ ទ្យេនៅរ
ជាតិ្ជាអគ្ចើនភារអគ្ចើនគ្ រពធអធវើអឡើងអៅកន ងគ្បអទ្យសថែល្មានការេភិេឌ្ឍន៍ែូចជាអាឡឺេ៉ាង់ កាណាោ 
េូស្រសាៅ ល្៊ីសហ្រែឋអាអេរកិ។ល្។ឯកសារថបបេទិ្យាសាស្រសៅជិ្ត្៣០០០សនលឹកគ្ត្ូេ នអ ោះព េពសពវង្ែងសៅ៊ី
ព៊ីអតៅ ។អៅគ្បអទ្យសេូស្រសាៅ ល្៊ីជាេួយនឹងការកត់្គ្ារបស់ខ្លួនង្នែ៊ីអខ្ាោះជ្៊ីជាតិ្និងពាក់កណាៅ ល្ជ្៊ីជាតិ្
អាចកាល យជា កថនលងោំអតៅ ែ៏ធំអៅកន ងរយោះអពល្ប៉ា នាម នទ្យសេត្សអគ្កាយអទ្យៀត្។ 

 

ការចាប់អារេមណ៍អល្ើអតៅ កន ងគ្បអទ្យសថែល្មានការេភិេឌ្ឍន៍រឺអាចកំណត់្ នថ្នអតៅ ជាការពិត្ជាន
លិ្ត្នល្គ្រប់គ្រងសត្វល្អិត្ជាេួយនឹងសកេមភាពអនសងៗអោយេិនគ្តឹ្េថត្មានគ្បសិទ្យធិភាពចំអពាោះសត្វ
ល្អិត្ប៉ា អណាណ ោះអទ្យថត្ថែេទំាងមានស េត្ាិភាពមានសូេមានបញ្ហា អៅកន ងបរសិាា នេិនងាយនឹងបងករជាបញ្ហា
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ង្នការសា រំបស់សត្វល្អិត្ជាជាងថ្នន ំសំោប់សត្វល្អិត្អនាោះអឡើយ។អតៅ ពាណិជ្ជកេមាេថបបបអចចកអទ្យស
មានអគ្រឿងនសំជាពិអសសអាសាឌ្៊ីរា៉ាចទ្យ៊ីនថែល្មានតំ្ង្ល្ខ្ពស់គ្បថហ្ល្ជា៣៧៥ែ ោល កន ងេួយរគ្កអបើ
អគ្បៀបអធៀបនឹង៧៥ែ ោល កន ងេួយរគ្កសំរាប់រ កខជាតិ្អគ្រឿងគ្កេូប pyrethrum (Isman 1995).  

អៅឆ្ងន ំ១៩៨៩ការអគ្បើគ្ ស់អតៅ មានជាតិ្អាសាឌ្៊ីរា៉ាចទ្យ៊ីនចំនួន0.3%គ្ត្ូេ នទ្យទួ្យល្ការេន ញ្ហញ តិ្ៅព៊ីភាន ក់
ងារបរសិាា នរបស់សហ្រែឋអាអេរកិសំរាប់ការអគ្បើគ្ ស់េិនថេនជាអាហារអៅអល្ើអគ្រឿងត្ បថត្ងនិងរ កខ
ជាតិ្អៅតំ្បន់ទំ្យនាប់ អៅឆ្ងន ំ១៩៩៣ EPAR  នេន េត្ៅិអអាយមានការអគ្បើគ្ ស់នលិ្ត្នល្អតៅ  ែូចជា 
ល្ាយអតៅ អៅអល្ើធញ្ញជាតិ្អាហារ។ The U.S. based W.R. Grace Co., 
ថែល្ នទ្យទួ្យល្ ៉ាត្ង់ព៊ីសហ្រែឋអាអេរកិ។ 
 

ការោិល័្យ ៉ាត្ង់និងមា៉ាកយ៊ីអហាសៅ៊ីព៊ីេធិ៊ីសាស្រសៅង្នការទាញយកជាតិ្សំោប់សត្វល្អិត្ព៊ីអតៅ  ននស
ពវនាយល្ាយអតៅ ថ្នជាបអចចកេទិ្យាទំ្យអនើប នព៊ីអែើេអ ើបូរាណគ្កុេហ្  នអាគ្រ៊ីឌិ្នថែល្ជាគ្កុេហ្  ន
េួយមានទ្យ៊ីាំងអៅសហ្រែឋអាអេរកិកំព ងថត្អធវើទ្យ៊ីនារថែល្កំព ងថត្គ្ត្ូេោន នឹង(អាសាឌ្៊ីរា៉ាចទិ្យន៣%និង
៩៧%ង្នអគ្រឿងនសំថែល្េិនសូេ នអគ្បើគ្ ស់ជាពិអសសរឺជាតិ្ល្៊ីេូនូេ ៊ីែរបស់អតៅ )សំរាប់ជាការគ្រប់
គ្រងសត្វល្អិត្ចង្គ្ងែល់្ែំណំាថនលអ ើគ្ោប់ធញ្ញជាតិ្និងែំណំាអសែឋកិចច។នលិ្ត្នល្ទំាងព៊ីរឥឡូេអនោះកំ
ព ងគ្ត្ូេ នអគ្បើគ្ ស់សំរាប់ការការពារែំណំាជាល្កខណោះពាណិជ្ជកេមអៅសហ្រែឋ។ការទាញយកគ្ប
អោជ្ន៍ព៊ីគ្ោប់អតៅ  នចាប់យក១០%ទ្យ៊ីនារថ្នន ំសំោប់សត្វល្អិត្អៅអល្ើពិភពអោកកន ងរយោះអពល្ប៉ា 
នាម នទ្យសេត្សអគ្កាយអទ្យៀត្។បអចចកអទ្យសេួយថែល្អគ្បើគ្ ស់អតៅ សំរាប់កំចាត់្ជាតិ្នសតិ្ក៏គ្ត្ូេ នអរអអា
យ ៉ាត្ង់ថែរអៅសហ្រែឋ។ ទូ្យទំាងពិភពអោកជិ្ត្៥០ ៉ាត្ង់គ្ត្ូេ ននៅល់្ជូ្នអៅអល្ើអតៅ សពវង្ែងអនោះ។ 
ការអគ្បើគ្ ស់បថនាេជាឧសែជំ្នួយនិងសូេប៊ីថត្Btកំព ងគ្ត្ូេ នពិនិត្យសំរាប់ជាសកាៅ ន ពល្ែល់្សកេម
ភាពង្នជាតិ្អាសាឌ្៊ីរា៉ាចទ្យ៊ីនគ្បឆំ្ងងនឹងសត្វល្អិត្ចង្គ្ង។ 
 

 ៉ាត្ង់ង្នថ្នន ំអតៅ និងរបូេនៅរបស់វាគ្ត្េូ នទ្យទួ្យល្ការទិ្យអទ្យៀនោ៉ាងខាល ំងនិងការគ្ប េេ ខ្ោ៉ាងខាល ំងកន ង
គ្បអទ្យសកំព ងេភិេឌ្ឍន៍ជាពិអសសអៅគ្បអទ្យសឥណាា ជាឧទាហ្រណ៍ែូចជាការទ្យទួ្យល្ នែំបូនាម នល្អ។
ការខិ្ត្ខំ្គ្បឹងថគ្បងគ្ត្េូ នអធវើអឡើងកន ងគ្បអទ្យសអៅទ្យវ៊ីបេឺរ ៉ា បេួយចំនួនអែើេប៊ីទាញយកជាតិ្អាសាឌ្៊ីរា៉ាច
ទ្យ៊ីនអល្ើគ្ទ្យង់គ្ទាយជាពាណិជ្ជកេមព៊ីអេសអតៅ ។ថត្ែំអណើ រែូចអនោះអៅថត្េិនទាន់មានជ្៊ីេតិ្និងេិន នគ្តឹ្
េគ្ត្ូេាេអសែឋកិចច។គ្ោប់អសាៅ ថែល្មានរ ណភាពថែល្មានជាតិ្អាសាឌ្៊ីរា៉ាចទ្យ៊ីនខ្ពស់អៅថត្មានត្គ្េូេ
ការជាធាត្ អៅេូល្ោឋ នសំរាប់ការនលិ្ត្ង្នថ្នន ំសំោប់សត្វល្អិត្អោយអគ្បើអតៅ ជាេូល្ោឋ នសំរាប់អពល្
េនារត្។អៅកនងបរបិទ្យអនាោះគ្បអទ្យសអៅតំ្បន់គ្ត្ូពិកអៅអាស ៊ីនិងអាគ្ពិកអាចកាល យអៅជាេនកនំាអចញែ៏
សំខាន់ង្នធាត្ អែើេឬសូេប៊ីថត្ជានលិ្ត្នល្សំអរចថែល្មានតំ្ង្ល្ខ្ពស់។ 
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កន ងទ្យសេត្សថែល្នឹងជិ្ត្េកែល់្អនោះគ្បអទ្យសកំព ងេភិេឌ្ឍន៍នឹងជួ្បគ្បទ្យោះនូេេបិត្ៅិ៤ធំទំាងេស់រឺជាឥទ្យធិ
ពល្ជាេេជិ្ជមានង្នសកេមភាពរបស់េន សសថែល្មានការអកើនអឡើងនិងការបរាជ័្យកន ងការអគ្បើគ្ ស់ធ
នធានធេមជាតិ្កន ងល្កខណោះថបបនិរនៅរភាព។១.ការរំរាេកំថហ្ងែល់្សនៅិស ខ្អសបៀងអោយសារថត្សំ
ពាធគ្បជាជ្ន ទ្យ៊ីព៊ីររឺ ភាពគ្ក៊ីគ្កអៅាេជ្នបទ្យនិងជាយគ្កងុនិងការោម នការងារអធវើ និងទ្យ៊ីប៊ីរឺ 
ការបំព ល្និងការសិកអរចរលិ្ង្នែ៊ីថែល្មានជ្៊ីជាតិ្និងទឹ្យកនិងទ្យ៊ីបួនរឺការ ត់្បង់ជ្៊ីេចំរ ោះ។អតៅ  ននៅល់្
អគ្ចើនណាស់អៅែល់្ការអោោះស្រសាយបញ្ហា ថននកកសិកេម ស ខ្ភាពសាធារណោះ គ្បជាជ្ន 
និងការបំព ល្បរសិាា ន។ពិត្គ្ កែណាស់វាេិនអាចសំអរច នអទ្យអោយោម នការកសាងការយល់្ែឹង
ង្នសកាៅ ន ពល្របស់វានិងការនសពវនាយបអចចកេទិ្យាថែល្ទាក់ទ្យងនឹងអតៅ អទាោះប៊ីជាសំរាប់ការគ្រប់គ្រង
សត្វល្អិត្ ស ខ្ភាពសាធារណោះ ការោំអែើេអ ើអឡើងេញិ ឬការនលិ្ត្និងការអធវើអអាយអៅ
ជាពាណិជ្ជកេមព៊ីនលិ្ត្នល្អតៅ អនសងៗសំរាប់ការអគ្បើគ្ ស់ជាល្កខណោះគ្រសួារឬការនំាអចញ។ 
អែើេអតៅ ជាអគ្ចើនអទ្យៀត្ថែល្មានល្កខណោះអេកូឡូស ៊ីនិងមានជាតិ្ថហ្សនល្អនឹងគ្ត្ូេ នោំែ ោះ 
ជាពិអសសជាយ ទ្យធសាស្រសៅសំរាប់ការសាៅ អឡើងេញិនូេែ៊ីថែល្អរអ ោះបង់និងអធវើអអាយវាអៅជាអាចនលិ្ត្
 ននិងនៅល្ជាេត្ាគ្បអោជ្ន៍ នេកេញិ។ ជាការពិត្ វាេិនអាចអកើត្អឡើងថត្េួយយប់អនាោះអឡើយ 
គ្បសិនអបើអយើងោំថបបនិរនៅរភាពយូរេថងវងេញ្ច ឹងគ្ត្េូ នការេនិិអោរកន ងរយោះអពល្៥អៅ១០ឆ្ងន ំរឺអៅ
ថត្សៅួចអសៅើងអៅអឡើយ។ជាេួយអនោះថែរការោំគ្ទ្យថននកែេកិារការោំគ្ទ្យអោយអោល្នអោ យែ៏ល្អសំរា
ប់ការអល្ើកកំពស់អតៅ  ការនលិ្ត្ និងការអធវើអអាយអៅជាពាណិជ្ជកេមនិងគ្ត្ូេការជាចំា ច់ណាស់។ 

 

ែូចជាចំណ ចថែល្ នអល្ើកអឡើងខាងអល្ើត្គ្េូេការង្ននលិ្ត្នល្អតៅ ជាពិអសសគ្ោប់វាជាធនធានអែើ
េរឺនឹងអកើនអឡើងោ៉ាងខាល ំង។អៅទ្យ៊ីអនោះក៏ ននៅល់្ជាែំអណាោះស្រសាយសំរាប់ការបអងកើត្ការរកគ្ ក់ចំណូ
ល្និងឪកាសការងារកន ងតំ្បន់ជ្នបទ្យនិងក ល្សេព័នធ។ឧសាហ្កេមថនអកអល្ើអតៅ កន ងតំ្បន់ជាយគ្កងុនិង
តំ្បន់ឧសាហ្កេមនឹងមានការបអងកើត្នូេការងារសំរាប់ការនលិ្ត្នលិ្ត្នល្ថែល្មានតំ្ង្ល្ខ្ពស់សំរាប់
ការអគ្បើគ្ ស់ជាល្កខណោះគ្រួសារនិងការនំាអចញ។អតៅ រួអែើរតួ្នាទ្យ៊ីោ៉ាងសំខាន់កន ងការអធវើអអាយទំាងរ 
កខជាតិ្ធេមជាតិ្និងសត្វង្គ្ពសំបូរថបបជាជ្៊ីេចំរ ោះថែល្ជាសរ ៊ីរាងគអនសងៗោន ែ៏ធំ ព៊ីសត្វល្អិត្អៅែល់្បកស៊ី 
និងព៊ីែនិកសត្វថែល្ទ្យទួ្យល្ នគ្បអោជ្ន៍ព៊ីអតៅ ។សូេអធវើការោំអែើេអតៅ អៅាេែងនលូេនិងេហាេែិ៊ី
ថែល្នឹងអធវើអអាយវាជាទ្យ៊ីគ្កុងថែល្រួរអអាយចង់រស់អៅនិងអធវើអអាយទ្យ៊ីជ្នបទ្យរួអអាយទាក់ទាញចាប់ព៊ី
អពល្អនោះអៅ។ការអគ្បើគ្ ស់ភាន ក់ងារគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត្ថែល្ថនអកអល្ើអតៅ និងការអធវើជាជ្៊ីរួថត្មានការ
ាត់្បនាយអគ្ោោះថ្នន ក់ថែល្ទាក់ទ្យងេកព៊ីថ្នន ំសំោប់សត្វល្អិត្និងការបំព ល្ែ៊ីនិងជ្៊ីេតិ្កន ងទឹ្យក។
ាេពិត្អៅអរឿងរា៉ា េរបស់អតៅ រឺពិត្ជាការោត្គ្ត្ោងេួយ។គ្បអទ្យសអៅតំ្បន់គ្ត្ូពិកថែល្អតៅ អាចលូ្
ត្ោស់ ន នទ្យទួ្យល្គ្បអោជ្ន៍អគ្ចើនព៊ីចំអណោះែឹងព៊ីអតៅ ថែល្អកើនអឡើងថែល្ជាកំណប់គ្ទ្យពយថែល្
គ្ត្ូេ នោក់ទ្យ ក។ 
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សនាៃ ន គ្កេង្នពាកយ 

o អេសគ្ោប់អតៅ - ជាអេសគ្ោប់អតៅ សងតួ្ថែល្អរប កកិន (រាប់ទំាងអគ្បង អគ្រឿងនសំពិអសស 
និងនំអតៅ ) 

o នំគ្ោប់អតៅ -ជានំព៊ីកាកសំណល់្អតៅ (ឬរបស់រងឹ)ថែល្អៅសល់្ព៊ីសាច់គ្ោប់អស្រតអៅអពល្ថែល្
អរគ្ច ច់វាឬបំថបកវាយកថត្ជាតិ្អគ្បងអចញ។ 

o អេសជាតិ្សាច់របស់អតៅ - ជាអេសសងួត្របស់សាច់គ្ោប់អតៅ (មានទំាងអគ្បង អគ្រឿងនសពិំអសស
និងនំអតៅ ) 

o អគ្បងអតៅ - 
ជាអគ្បងថែល្អរទាញអចញពិសាចគ្ោប់អតៅ អៅអពល្ថែល្វាគ្ត្េូ នអរោបឬយកអចញ 

o ការទាញយកល្ាយព៊ីគ្ោប់អតៅ - 
ការការទាញយកអគ្បងអតៅ ព៊ីសាច់គ្ោប់អតៅ អៅអពល្ថែល្វាគ្ត្ូេ នអរគ្ច ច់ោបយកអចញ 

o ការទាញយកព៊ីអតៅ - ជាការទាញយកជាតិ្ទឹ្យកអនសងៗព៊ីថននកជាអគ្ចើនង្នរ កខជាតិ្អតៅ  
មានទំាងសលឹករបស់វានិងគ្ោប់ ថែល្មានជាតិ្អាសាឌ្៊ីរា៉ាចទ្យ៊ីនអគ្ចើន។ 

o ការទាញយកសាច់អតៅ មានជាតិ្អេាណ ល្- 

ជាការទាញយកអគ្រឿងនសពិំអសសង្នសាច់គ្ោប់អតៅ អោយការអគ្បើគ្ ស់ជាតិ្អាល់្ក ល្ជាទឹ្យករោំ
យ 

o ការទាញយកសាច់គ្ោប់អតៅ ទឹ្យក- 

ជាការទាញយកអគ្រឿងនសពំ៊ីសាច់គ្ោប់អតៅ អោយការអគ្បើគ្ ស់ទឹ្យកជាសារធាត្ រោំយ។ 
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មានការស្រសាេគ្ជាេនិងកន ងការសាកល្បងថែល្មានហានិភ័យតិ្ចតួ្ចែល់្េនកទ្យទួ្យល្នល្របស់េនក។ 
សូេចំាថ្នកសិកេមនិងការោំែ ោះរឺវាស ៊ីនឹងបរបិទ្យណាស់អហ្ើយេវ៊ីថែល្អាចែំអណើ រការ នល្អកន ងបរបិទ្យ
េួយអាចនឹងេិនែំអណើ រការសំរាប់េួយអទ្យៀត្។ 
សូេអអាយអយើង នែឹងនងព៊ីអជារជ័្យរបស់េនកនិងការបរាជ័្យរបស់េនកអោយេនក នថសវងរកព៊ីរ
អបៀបថែល្វាអាចនឹងសាកសេសំរាប់ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត្គ្បកបអោយនិរនៅរភាពនិងការងារថែរកាប
រសិាា ន។ 

ទាក់ទ្យងនឹងការថចកចាយគ្ោប់អតៅ  
ធនាោរគ្ោប់ពូជ្អេកូអៅអាស ៊ីេិន នរកាជាគ្បចំានូេគ្ោប់អៅកន ងង្ែអទ្យ 
អោយអគ្ពាោះថត្វាងាយនឹងឆ្ងប់ ត់្បង់ល្ទ្យធភាពង្នការែ ោះរបស់វាអពក 
ថត្ធនាោអាចរកធនធានអនោះ នាេរែូេកាល្ព៊ីេងគការង្ែរូរបស់អយើងអៅកន ងគ្បអទ្យសង្ែ ន។ 
គ្បសិនអបើេនកមានចំណាប់អារេមណ៍ជាេួយគ្ោប់អតៅ  
សូេអេគ្ាេ ៊ីថេ៉ាល្េកអយើងាេseeds@echonet.org. 
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