ឯកសារអេកូអាស៊ី អេខ២៨ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ ២០១៦
ចំណីដដលធធវើធៅកសិដ្ឋាន: ការផលិតចំណីមាន់
ឃីត មិដកលសុន ជារបធានរបតិបតតិ ននផទះអាឡហា
ផាឡាវ៉ា ន់ របធទសហ្វីលព
ី ីន
ូ

បកប្របដោយ ដ ៀម ន៊ុ

[កំណត់ធហ្តុរបស់អ្នកនិពនធ ធោក ឃីត បានអ្នុវតតន៍កសិកមមរបកបធដ្ឋយនិរនតរភាព

ធៅផទះធកមងកំរាអាឡូហាធៅ ភូតូ រពីនធសសាអ្ស់រយះធពល១៥ឆ្នំមកធហ្ើយ ធដ្ឋយ
បានផលិតចំណីពីកសិកមមដដលមានអាហាររូបតថមភខ្ពស់ដដលបានធរបើរបាស់ទំងធៅកនុង
ផទះធកមងកំរានិងអ្តិថិជនធៅកនុងតំបន់។
បានធៅធធវើទសសនះកិចច
ធផសងៗ

ធអ្កូអាសុីមានអ្ភ័យឯកសិទិព
ធ ិធសសដដល

ឃីតនិងររួសាររបស់គាត់ធៅផទះអាឡូហាកនុងឪកាសពិធសស

រាប់ទំងអ្ំឡុងធពលធៅធពលសិកាាសាោសតីពីការផលិតចំណីរបកបធដ្ឋយ

និរនតរភាពរបស់ធអ្កូអាសុីធៅហ្វីលីពីនចំនួនពីរដង ដដលធយើងបានធធវើសិកាាសាោធនះ

រួមគាន។ ដីធីរល បស់ផទះអាឡូហាបានផលិតយ៉ា ងរួរធអាយចាប់អារមមណ៍ធៅកនុងតំបន់ដ៏តូច
មួយធនះ ដដលមានកត្តតធាតុចូលពីខាងធរៅខ្លះដដរ។ ឃី ត រឺជាមនុសសដដលដតងដត
សបបុរសធហ្ើយចិតល
ត ច
អ ិតតទូោយកនុងការដចករ ំដលកបទពិធសាធន៍និងចំធណះដឹងរបស់
គាត់ជាមួយធភញៀវនិងបណ្ត
ត ញធអ្កូដ៏ទូលំទូោយ។
ធលខ្២០

ធៅកនុងកំណត់រត្តរបស់ធអ្កូអាសុី

ឃីតបានដចករ ំដលកពី ចំណីរតីដដលផលិតធៅកសិដ្ឋានធហ្ើយធៅកនុងធអ្កូ

អាសុីធលខ្២៥ គាត់បាននិពនធអ្ំពីចំណីរជូកដដលផលិតធៅកនុងកសិដ្ឋាន។ ធៅកនុងការ
ធចញផាយធនះដដរ ឃីត នឹងដចករ ំដលកមូលដ្ឋានររឹះខ្លះៗសំរាប់ការផលិតចំណីមាន់
ធៅកនុងកសិដ្ឋាន

រំនិតរួមធៅកនុងអ្តថបទធនះរឺកាត់បនថយធាតុចូលពីធរៅកសិដ្ឋាន

ដូធចនះធហ្ើយវអាចសនសំថវ ិការនិងធលើកកំពស់ចំណីធអាយកាន់ដតមាននិរនតរភាពធឡើង ]

រូបទី1: មាន់ដ៏ បាយចិត្តដៅផ្ទះអាឡូហា

ធសចកតីដននំ
ការផលិតចំ ណីធៅកនុងកសិដ្ឋានបានរួមចំ ដណកធៅដល់របព័ នក
ធ សិកមមរបកបធដ្ឋយ

និរនតរភាពធរចើនជាង។ កាកសំណល់ដំណ្តំនិងអាចម៌សតវរឺជាដផនកមួយននវដតអាហាររូប
តថមភសំរាប់ការផលិតដំណ្តំនិងអាចកាត់បនថយនថលចំណ្តយត្តមរយះការធរបើរបាស់ ជីកំប៉ាុ
សតិដដលមានបាក់ធតរ ីមានរបធយជន៍

ជីអាចម៌ជធនលន

ការផលិតបូខាសុីនិងឬក៏ជីស្ស

ស់។ចំណីដដលផលិតធៅកនុងកសិដ្ឋានក៏ អាចកាត់ បនថយផងដដរនូ វការចំណ្តយ

ធរាះ

កសិករអាចររប់ររងនិងធរបើរបាស់ធនធានដដលមានស្សាប់ចំធាះពួកធរ។ មានជាដផនក
មួយដ៏រតូវចាយនថលធរចើនដដរកនុងការធអាយចំ ណីលកាណះខានតតូចជាមួយនឹងចំណីដដល

ទិញពីរកុមហ្ុន។ ធៅកនុងកំណត់ រត្តរបស់ធអ្កូ ធនះដដរ ធយើងនឹងដសវងរកជំ ធរ ើសធផសងៗ
ធទៀតសំរាប់ចំណីសំរាប់ហ្ូងសតវ
វ
តិច។

ធររឿងផសំចំណីសំរាប់មាន់មានភាពខ្ុសគានពីតំបន់មួយធៅតំបន់មួយទូទំងពិភពធោ
ក។ការធរជើសធរ ើសរឺដផអកធៅធលើ ការអាចរកបាន រុណភាពនិងតំនល។ ខ្ណះធពល
ដដលការធរបើរបាស់សំភារះខ្លះៗរឺ ដផអកធៅធលើធគាលការណ៍ដបបវ ិទាសាស្តសត

ដូចជា

របស់ធៅខ្លះ។ ជាតិរបូធតអ្ុីនដដលមិនអាចរ ំោយបាន រុណរបធយជន៍ដផនកអាហាររូប
តថមភពីសំភារះទំងធនះរឺមិនទន់រតូវបានស្សាវរជាវឬបង្ហាញធឡើយ។ មាន់រឺជាសាវសី
សតវ (សុីចំណីររប់របធភទ) ធហ្ើយរស់បានលអជាមួយនឹងធមម ដ្ឋក់ កុងរទុ
ន
ងឬសូមបីដត
ដលងកនុងនរពធអាយមានធសរ ីភាព។ធៅកនុងអ្តថបទធនះដដរ

ខ្ញំុនឹងដចករ ំដលកវ ិធីកុងការ
ន

កាត់បនថយចំ ណីដដលផលិតធៅកនុងកសិដ្ឋានសំរាប់សតវមាន់ រឺជាចំណីដដលធធវើពីធមម

ធដ្ឋយការធរបើរបាស់ជំធរ ើសចំណីដបបធមមជាតិធអាយបានធរចើនត្តមដដលសមរមយសំរាប់
កាលធទសះរបស់អ្នក។ ធៅខាងចុ ងននអ្តថបទធនះ ខ្ញំុនឹងពិ ព័ណ៌នពី រធបៀបដដលធធវើធអា
យយកំរ ិតននចំណីរ ិតដតខាលំងខាលធឡើង
រតូវបានដ្ឋក់ កុងរទុ
ន
ង។

កនុងករណីដដលអ្នកមានទីធាលចិញ្ចឹមមានតូ ចឬវ

ធមមចំណី
ធមមអាចររប់របធភទពីពពួកសដណតករកាស់និងធមមដដលដុ ះដតឯងដដលជាធមមដុ ះកនុង

រុមពតវលចំការ។ សូមយកសតវរបស់អ្នកធចញធអាយរតូវពនលឺនថង ធនះជាវ ិធីដ៏លប
អ ំផុតកនុង
ការបធងកើតធអាយមានជាតិវ ីត្តមីនឌី សំរាប់សុខ្ភាពមាន់និងបធងកើនដង់សុីធតអាហាររូបតថ

មភសំរាប់សុតនិងសាច់។ធយើងមិនចង់បាន សតវដដលធរបើរបាស់ចំណីជាធរចើនធនះធឡើយ
ឬមាន់ដដលរតូវដ្ឋក់កុងរទុ
ន
ងដដលវមិ នរតូវកំធៅនថងធហ្ើយរស់ធៅកនុងភាពងងឹ ត។
បញ្ហ
ា របឈមមួយននរបបអាហារពីនរព

ដបបធមមជាតិធៅតំបន់អាសុីអាធរនយ៍រឺការ

ការារសតវសាលបពីពពួកមាុំងសាសតវ។ធមមឬនរពអាចមានធមមនឹងសតវលិត
អ ដដលមាន
របធយជន៍ ដតមានក៏មានហានិភ័យចំធាះពពួកចាប់សតវជាអាហារធហ្ើយនិងធចារដដរ។
រត្តក់ទ័រមាន់ (រទុងចល័ត)រឺ ជាវ ិធី មួយកនុងការការារការវ ិនិ ធយររបស់អ្ក
ន ។វជារទុង
ដដលអាចធធវើចលនបានដដលសាងសង់ ធឡើងសំរាប់ ហ្ូងសតវ
វ
តិចតួ ច

រត្តក់ ទ័របស់

ធយើងរឺ 1.2 m x 3 m ដដលអាចទុកមាន់បាន១០ធៅ១៥កាល។ ឬាក់កណ្ត
ត លធៅ
ត្តមថ្ននក់ធរចើន។រត្តក់ទ័រមាន់មានការផគត់ផគង់ទឹកនិងថ្នសចំណី។

ធយើងផាលស់កដនលងវ

មតងឬពីរដងកនុងមួយនថង អាស្ស័យធលើដង់ សុីធតមាន់ និងចំណុះរបស់វ។វស្សាលលមមសំ

រាប់ធយើងធលើកផាលស់ទីបានស្សួលធដ្ឋយមនុសសដតមានក់ (រូបទី ២) ធយើងធឃើញថ្នការមាន
កង់ធជើងវរឺជាបញ្ហ
ា ចំ ធាះលកាណះភូមសាស្តសតរបស់ធៅផាឡាវ៉ា ន់របស់ធយើង

ធហ្ើយ

ការធរៀបចំរទុងរុញមាន់ធៅអាឡូហាជាជំ ធរ ើសលអដដលធយើងរតូវធរបើរបាស់ឧបករណ៍
ដដលមានធជើងកង់រញ
ុ បាន (រូបទី ៣)។

ធៅពធលដដលធយើងបំោស់ទីរត្តក់ទ័រមាន់ សូមរបយ័តនកុងការរុ
ន
ញរបាពី ធរកាយ កនុង
ការការារ កុំធអាយមាន់ធចញរត់រញីរនញ។ មាន់អាចនឹងរត់ធចញបានធៅធពលដដល

ធយើងរ ំខានវ ដូធចនះធហ្ើយរបសិនធបើអ្ក
ន ទញវពីខាងមុខ្វនឹងរត់ធៅខាងធរកាយធហ្ើយ
អាចរងរបួសបាន។

រូបទី2: រទះរ៊ុញមាន់អាឡូហាគឺរាលលមមកនុងការបំលា ់ទីដោយមន៊ុ សប្ត្មានក់.

រូបទី 3: រទះរ៊ុញមាន់អាឡូហាគឺជាជំដរើ រប ់ដយើងប្ដលរចនាដឡើងជាមួយកង់.
ចំធាះការចិញ្ចឹមខានតធំជាង

សំណ្តញ់សធរបើរបាស់សូឡាអ្រគីសនី ដដលអាចផាលស់ទី

បានអាចរតូវបានធរបើរបាស់ធដើមបីរកាកុំធអាយពពួកចាប់សតវជាអាហាររ ំខាន។ សតវជា
ហារ(មាន់)ពួកវរកសុីត្តមនរព
ជធនលន

សតវអ្ត់ឆឹង
អ កង

រុកជា
ា តិដុះលូតោស់ពណ៌ដបតង

និងសតវលត
អ ិធផសងៗ

រគាប់ធញ្ញជាតិនរព

រឺវមានរុណភាពខាលំងដដលធយើងមិន

ដដលសងឃឹមដល់ធបើធយើងធរបៀបធធៀបនឹ ងចំ ណីពីការង
ុ ៉ា
ធោក ហាធវ ៉ា យូធសើរ ីមានស
ធសរដូធចនះធៅកនុងការការដថរការរប់ ររងសតវបកសីធលើវលធមមជាមួយនឹងសំណ្តញ់អ្

រគីសនី (យូធសើរ ី ២០០៥) របដហ្លជាអ្នកចង់ដឹងខាលំងរបសិនធបើអ្ក
ន ធរបើរបាស់របងអ្រគី
សនីសំរាប់សតវាហ្នះ ដតដបរជាយកមកធរបើជាមួ យមានយ៉ា ងដូ ធចនះវ ិញ។ ធៅផទះអា

ឡូហា ធយើងមានរបដ្ឋប់ សាកថមពីសូឡាបានសាងសង់ ធឡើងធដើ មបីររប់ ររងជាមួយនឹង
អារុយសំរាប់ធធវើជារបងអ្រគីសនី។

វរតូវបានធរបើរបាស់សំរាប់ររប់ររងធមមដដលធរ

ធរៀបចំជាដផនការសំរាប់សតវាហ្នះ។ ការធធវើរបស់រឺពិធសសចាំបាច់សំរាប់សតវចិញ្ចឹម
ដូធចនះធដើមបីធានថ្នរបស់អ្នកវជាក់ោក់លស
អ ំរាប់សតវសាលប ធយើងមិនផតល់អ្នុសាសន៍
សំរាប់ការធធវើរបងសំរាប់សតវាហ្នះមកធរបើសំរាប់ សតវសាលបធទ។ផទុយធៅវ ិញធយើងផត

ល់អ្នុសាសន៍ធអាយធរបើសំណ្តញ់ លិត
អ ឬ សំណ្តញ់អ្រគសនី ដដលបានរចនធឡើងជាក់
ោក់ ពិធសសសំរាប់សតវសាលបវ ិញ។

របសិនធបើអ្នកមិនអាចរកទិ ញបាននូ វបធចចកវ ិទាអ្រគីសនី ធៅកនុងតំ បន់ របស់អ្នកធទ យ៉ា ង
ធហាចណ្តស់អ្នករួរដតធានថ្ន សតវសាលបរបស់អ្នកបានទទួលនូវទីធាលដដលវអាចដលង
បាន ដដធលជាកដនលងដដលការារមិនធអាយសតវចាប់សតវដនទជាអាហារចូលបាន មាន
របង ធហ្ើយតូចលមម ជាមួយនឹងពនលឺរពះអាទិតយររប់រគាន់ ទីធាលធនះធរអាចដកនចនបានផង
ដដរជាមួយនឹងការបដនថមធមមដដលកាត់មក
ធហ្ើយឬក៏ធមមដនទធទៀត។

កាកសំណល់ដំណ្តំពីចំការរបស់អ្ក
ន

ខ្ញំុមានសំោញ់ធៅឌូនបដដលធរបើរបាស់ធមមដដលកាត់សំ

រាប់ជាអាហារបំប៉ានក៏ដូចជាសំរាប់ធធវើកដនលងធដក។សូមរកធនធានដដលមានរបធយជន៍

ធហ្ើយអ្នកអាចរកបាននូវដខ្សននកាកសំណល់ជាធរចើនធទៀតដដលអាចជាសមរមយសំរាប់
ចំណីសតវរបស់អ្នក។
កដនលងសំរាប់មាន់រកចំណីកាន់ ដតធំ រឺកាន់ ដតលអ។ ធៅកនុងរបធទសហ្វីលីពីន ធយើងដ្ឋំស

ដណតកបាយ (សដណតកបាយដដលអាចរកបានពីធអ្កូអាសុី) ដដលជាជំធរ ើសសំរាប់ចំណី
បតូរធវនគានសំរាប់ថ្ននក់របស់ធយើង។

ធយើងពាយមកំណត់ធពលជាដំណ្តំសំរាប់ធធវើចំណី

ធហ្ើយទុកធអាយវធចញផាកបនទប់មកធអាយមាន់សុីវមុនដដលសដណតកធចញជាដផលធឡើ
ង។

របសិនធបើអ្នកចង់ដ្ឋំសដណតកធហ្ើយទុករបមូលផលវក៏អ្ក
ន អាចធធវើបានដដរ

ដត

អាហាររូបតថមស
ភ ំរាប់ចំណីរឺតិចជាងធៅធពលដំណ្តក់កាលដដលវធចញផាក។ ធៅធពល
ដដលកដនលងមួយអ្ស់ធហ្ើយ វរតូវបានបិតធចាលធហ្ើយដ្ឋំជាថមីខ្ណះធពលមានរតូវបាន
ធផទរធៅកដនលងមួយធទៀត ខ្ញំុសូមផតល់ជាអ្នុ សាសន៍ ធអាយមានកដនលងចំណីធនះចំនួនបីឬ
ធរចើនជាងធនះរបសិនធបើអ្នកមានទីធាលលអ។
មាន់កកាយចំណី
អ្នកអាចបដនថមរបបចំណីធមមដល់មាន់ របស់អ្នកធដ្ឋយការបាចពូ ជធញ្ញ ជាតិ ធៅកនុង

ថ្ននល ចារដំណ្តំ ឬវលធមម។ កសិករភារធរចើនមានរធបៀបននការធៅសតវរបស់គាត់
ធអាយមកទទួលចំណីធនះដដលបានបាចធៅកនុងធមមឬធរៅធៅកនុងថ្ននល
ការទទួលបានខ្យល់ធៅធពលដដលមាន់កកាយរគាប់ធញ្ញ ជាតិ)។

(ធដើមបីពរងឹង

ការបដនថមចំណីដបប

ធនះរឺធដើមបីដ្ឋស់មាន់ធអាយដសវងរកចំណីធហ្ើយនិងធលើកទឹកចិតវ
ត ធអាយផាលស់ទីធចញ
ពីកដនលងមួយធៅរកកដនលងមួយដដលវមិនទន់បានធៅដល់។ វក៏អាចធធវើធអាយកសិករ
ទទួលបាននូវសារធពើភ័ណឌធហ្ើយនិងការរាប់ចំនួនមាន់។

ធាតដដលខ្ូចរឺជាចំណីបដនថមដ៏លរអ បធសើដដលមាន់ចូលចិតត ដតវមិនដតងដតមានតំ នល
លអធឡើយ។ ត្តមពិតធៅ សដណតកជាធរចើនរបធភទ រគាប់ពូជ ធហ្ើយនិងធញ្ញ ជាតិ អាច
ពរងឹងការលូតោស់និងការរស់ធៅរបស់មាន់របស់អ្នក។
ណ្តស់ធនះធឡើយ

បញ្ជីរធនះមិនដមនសំខាន់

ដតវធៅកដនលងណ្តក៏ធដ្ឋយដដលមាន់រតូវបានចិញ្ចឹមទូទំងពិភព

ធោក កសិករបានសាកលបងធមើលធៅចំណីបដនថមជាធរចើនរបធភទធហ្ើយ ដូចជា ធាត
កិន សដណតកពីលី សដណតកបាយ សដណតកបាយរកធលៀន សដណតកដី ។ល។ ធៅធពល
ដដលធធវើការធរជើសធរ ើសចំណីរដដលកិនបំដបក សូមធធវើការបាចចំណីធដ្ឋយនដដដលរាយ
បា៉ា យបានលអ ដដលមានធៅកនុងតំបន់ ធហ្ើយមានតំនលធថ្នក។

រូបទី4:ឧទាហរណ៍ននចំណីកិនបំប្បកប្ដលអាចរកបានដៅត្ំបន់ផាឡាវ៉ា ន់
រុណសមបតតិននសតវដដលធអាយធមមជាចំណី

វ ីធី ដដលពិតជាង្ហយស្សួលបំ ផុតធហ្ើយធថ្នកបំ ផុតកនុងការធអាយចំ ណីសតវចិញ្ចឹមរឺ ការ
ធអាយវជាមួយនឹងការដដលវអាចរកធមមបានឬក៏ធអាយវនូវរុកាជាតិដបតងត្តមរយះ
ការរចូតយកមកធអាយជាចំ ណី។

របភពរបូធតអ្ុី នជាធរចើ នរបធភទពី ជុំវ ិញកសិដ្ឋានដូច

ជាចកឬដងកូវធមមអាចរតូវបានធរបើរបាស់ធដើមបីបដនថមដល់ធមមនឹងរុកាជាតិនបតង។

ការផតល់ចំណីដល់សតវធដ្ឋយធមមផតល់នូវអ្តថរបធយជន៍ខាងអាហាររូបតថមភជាធរចើនដូច
ជា


វមានវ ិត្តមី នខាលញ់រោយជាធរចើ ន (A, D, E, K)





មានលីណូធលកអាសុីតដដលជាបំដលង ធហ្ើយវរបឆ្ំងនឹងមហារ ីក និងការស្សកទំ
ងន់ធៅកនុងខាលញ់

ជាមួយនឹងធញ្ញ ជាតិតិចតួចនិងរុកាជាតិនបតងធរចើនជាង រួបផសំជាមួយនឹងសតវលិត
អ
រតី កាកដូង ល។ល។ អារត្តននជាតិ អាសុីតអ្ូធមកា៣ និងអ្ូធមកា៦ ធៅកនុងមាន់
ដដលសុីធមមជាចំណីរឺមានធរចើនដូចជារបបអាហារត្តមរបនពណីយ៍ដដរធហ្ើយមាន
សុខ្ភាពលអជាងសំរាប់អ្ក
ន ហ្ូបវជាជាងការហ្ូបមាន់ដដលធរចិញ្ចឹមដបបទំធនើប។
ជំនួសធអាយការបដនថមជាតិអាសុីតពីអ្ូធមកា៣ធៅដល់មាន់

សូមកាត់បនថយជាតិ

អាសុីតពីខាលញ់ពីអ្ូធមកា៦ធដ្ឋយការកាត់បនថយរគាប់ធញ្ញ ជាតិធហ្ើយធរបើរបាស់សតវ
លអិតធហ្ើយនិងចំណីរតីសំរាប់តុលយភាពអាហាររូបតថមភ។ធោកធវជជបណិ ឌ ត

វធវសតុន

របាយស៍ បានរកធឃើញអារត្តននជាតិ ដដលសឹងដតធសមើនឹងអ្ូធមកា៣/៦ ននការទទួល
យកជាតិខាលញ់ធៅកនុងរបបអាហាររបស់មនុសស ធដ្ឋយសរុបធៅមិ នធលើសពី ៥ធៅ

៦%ធទននការស្សូបចូលយកធដ្ឋយកាល់ឡូរ ី. ដដលលអបំផុត (រូបទី ៥) (Fallonet al.,
2000). សំរាប់សាច់ សុត ធហ្ើយនិងរុណភាពខាលញ់ធអាយមានតុលយភាពគានសំរាប់
ការធរបើរបាស់របស់មនុសសនិងសុខ្ភាពសតវសាលបធយើងចង់បានតុលយភាពជាតិអ្ូធម
កា៣និង៦ននអាសុីតខាលញ់ធៅកនុងចំ ណី។

រូបទី5:“អា ៊ុីត្ខ្លាញ់ប្ដលមានារះ ំខ្លន់ដៅកនុងរបបអាហារពីដដើមនិង ម័យទំដនើប ដោយ ាលី ហវឡូន មូរ៉ាល
ជារបធានមូលនិធិដេរបាយ ៍ដៅភាគខ្លងលិច “របបអាហារជារបនពណីយ៍និងដរបងរប ់អាដមរិក” series ការបង្ហាញ
“របបអាហារជារបនពណីយ៍ III”

ការផលិតចំណីមាន់ធៅកនុងកសិដ្ឋាន រួមទំងរូបមនតធធវើ

ជាមួយនឹងការពិធសាធន៍ធហ្ើយនិងការកត់រត្តដ៏របុងរបយ័តន
ធដ្ឋយខ្លួនឯងដដលមានរុ ណភាពខ្ពស់។

កសិករអាចផលិតចំណី

ធៅកនុងរបធទសជាធរចើ ន

កសិករអាចទិញ

ធររឿងផសំដដលអាចរកបានធស្សចធហ្ើយធដើ មបីផលិតចំ ណីដដលសនសំសំនចថវ ិការ

ដត

ធទះជាយ៉ា ងណ្តក៏ធដ្ឋយ ធររឿងផសំដដលផលិតធៅកនុងចំ ការធធវើធអាយចំណីមាន់ កាន់ ដត
ចំណ្តយថវ ិការតិចជាងធៅធទៀត។ ធៅកសិដ្ឋានរបស់ធយើង កសិករពី រនក់អាចផលិត

ចំណីស្សស់ដល់ធៅ២០០ររកចំណ្តយរយះធពលតិចជាង១ធមា៉ា ង។ របស់ជាធរចើនអាច
រតូវបានធរបើរបាស់ដ៏មានសកាតនុពលធដើមបីផលិតអារត្តចំណីដដលមានតុលយភាពលអ។ ដូ
បូនមនដ៏លដអ ដលខ្ញំុអាចផតល់ធអាយបានរឺ រតូវបត់ ដបនធៅត្តមបរ ិបទរបស់អ្នកធហ្ើយនិ ង

អ្វីដដលធថ្នកជាង(ឬក៏បានធដ្ឋយឥតរិតនថល)។សូមរកាជំធរ ើសរបស់អ្ក
ន ធបើកចំហ្រធហ្ើយ
សូមធធវើការស្សាវរជាវ! ខាងធរកាមធនះ ខ្ញំុសូមពិ ព័ណ៌នជំ ធរ ើសខ្លះដដលអាចរកបានធៅ
អាសុីអាធរនយ៍។

រុកជា
ា តិបណណងជា
គ តិអ្ដណតតទឹកនិងចកជាជំធរ ើសននចំណី
បណណ ងគជាតិជាធរចើននិងរុកាជាតិទឹកជាធរចើនមានជាតិរបូធតអ្ុីនខ្ពស់ណ្តស់។ រុកជា
ា តិទឹក
ទំងធនះអាចដុះលូតោស់យ៉ាងលអធៅកនុងស្សះដដលមានជីជាតិ ររប់ រគាន់កុងការគាំ
ន
រទវ។

វអាចរតូវបានធរបើរបាស់សំរាប់ជាចំណីមាន់និងលអណ្តស់សំរាប់ជាអាហារ

បដនថមដដលសនសំសំនចតំលសធៅធពលដដលចំណីដដលធរទិញមានតំនលនថល។បណណ ងគ
ជាតិដូចជាចកអាសូឡា

និ ងសាលវ ិធនៀ

អាចរតូវបានធរបើ របាស់របសិនធបើវដុះលូត

ោស់និងរបមូលផលយ៉ា ងមានរបសិទិធភាពលអ (រូបទី ៦) ចក(ពពួកពូជធផសងៗទូធៅ)ក៏
អាចរតូវបានធរបើរបាស់ដដរ។ សតវបកសីទំងឡាយ(រាប់ទំងសតវសុីរបស់ររប់យ៉ាង)វសុី
ចំណីយ៉ា ងធរចើនននរុកាជាតិនបតងទំងធនះជាធនធានចំណី។ជំធរ ើសសំរាប់ការផលិត
មានទំងកបួនដដលការារធដ្ឋយសំណ្តញ់កុងការចិ
ន
ញ្ចឹមរតី ឬស្សះដដលធៅដ្ឋច់ធដ្ឋយ

ដឡក ការដុ ងទឹកឬសនក។សូ
មចាំថ្ន ចំធបើ ងឬធមមសងួតជាចំណីរណ្តក៏ធដ្ឋយដដលធៅ
ូ
កនុងស្សះរតីរតូវដតធធវើការការារឬទុ កធអាយធៅធដ្ឋយដឡកពី រតី

ធបើ មិនដូ ធចានះធទ

រតី

និងទន្ទ្នទននិ ងបំ ផាលញដំណ្តំ។ ធៅកនុងរូបទី ៣ រតី រតូវបានចិញ្ចឹមធៅកនុងធុ ងធដ្ឋយដឡក
ធហ្ើយចកអាសូឡាកំពុងដតដុះលូតោស់ពីការបូមអាហាររូបតថមភនិងទឹ កនិងនិ ងវ ិលធៅ

រករតីវ ិញដដលបានោងសំអាតនិ ងបធងកើតជាអ្ុ កសុីដសន។ [កំណត់រត្តរបស់អ្ក
ន និពនធ

សំរាប់ព័ត៌មានបដនថមធទៀតននការធរបើរបាស់បណណងគជាតិអ្ដណតតទឹកនិងចកសំរាប់រតីនិង
រជូក សូមធមើលឯកសាររបស់ធអ្កូអាសុីធលខ្២០និង២៥]
ការពិធសាធន៍សាកលបងបានធធវើធឡើងធៅរបធទសឥណ្ត
ឌ ធដ្ឋយការធរបៀបធធៀប Lemna
minor

(ចកទូធៅ)

Ipomoea

reptan(រតកួន)

Trapanatans(រកចាប់)

និង

Salviniacucullata (ដដលជាញឹកញាប់ធររចឡំជាមួយនឹងដសលទឹក Azolla).ទំងចកនិង
រតកួនរឺជាអារត្តចំណីឆ្លស់គានដ៏លន
អ ិងមានរបូធតអ្ុីនខ្ពស់
2007).ទំងពីរធនះអាចជាចំ ណីសងួតដ៏អ្សាចរយ។

២៨%និង៣២%

(Kalita,

ខ្ញំុសងឃឹមថ្នដសលទឹកអាសូឡា

(Azolla

caroliniana)រតូវបានបញ្ូច លធៅកនុងការសិកាធៅរបធទសឥណ្ត
ឌ វជាបណណ ងគជាតិ ដដល
ដុះលូតោស់បានយ៉ា ងធលឿន

ធហ្ើយត្តមរបាយការណ៍រឺមានជាតិរបូធតអ្ុីនដល់ធៅ

១៩ធៅ៣០%។

រូបទី 6. ការផ្លិត្ប្ ាទឹកអា ូឡា និងាល់វិដនៀដៅផ្ទះអាឡូហា Azolla and salvinia production
សូមរបយ័តនកុំធអាយរបមូលផលបណណ ងគជាតិអ្ដណតតទឹកនិងរុកាជាតិទឹកធនះធអាយ
ធលើសលួសធឡើយធបើមិនដូធចានះធទការផលិតរបស់វនឹងមិនមាននិរនតរភាពធឡើយ។ជា
ចាប់ទូធៅ(សថិតធរកាមរំនិតលកាខ្ណឌដ៏ល)អ

អ្នកមិនរួររបមូលផលវធអាយធលើសពី

ចំនួនាក់កណ្ត
ត លរបស់វធឡើយកនុងមួយអាទិ តយ(ឬ១/៧ននចំ នួនរបស់វសរុបកនុងមួ យ

នថង)។ ធគាលរំនិតរឺរតូវរការុកជា
ា តិ ធនះធៅកនុងដំណ្តក់ កាលដដលវលូតោស់ធលឿន។
ធដើមបីធធវើដូធចនះបាន

អ្នកនឹងរតូវមានការរតួតពិនិតយថ្នវ ិធីសាស្តសតមួយណ្តននការរបមូ ល

ផលដដលមានរបសិទិ ភា
ធ ពបំ ផុតធៅកនុងរបព័នធរបស់អ្នក។

ដសលទឹកអាសូឡារស់បានលអ

ជាមួយទឹកដដលមិនធៅនឹងជាជាងចក។ សាលវ ិធនៀ ដុ ះលូតោស់ធលឿនដតវអាចជា

រុកាជាតិដដលបំានធរធពក។

ការសិកាធពញមួយឆ្នំរបស់ធយើងបានវស់ដវងពី

ផលិតផលរបស់ដសលទឹកអាសូឡាធៅកនុងលកាខ្ណឌជលផលធហ្ើយបានបង្ហាញថ្នទិ នន

ផលមានកំរ ិតពី ៣១០រកាមធៅ៤៩០រកាមកនុងមួយនថង ធដ្ឋយដផអកធៅធលើកត្តតធផសងៗ។
ការរបមូលផលធដ្ឋយខ្លនឯងសំ
រាប់សតវលត
ិ អ ដូចរុយធមម (Hermetiaillucens) ដកធដឿ
ួ

កាកសំណល់មាន់ឬអាចម៌មានអាចរតូវបានធរបើរបាស់សំរាប់ធអាយសតវលិត
អ មា៉ា ងដូច
រុយធមម (Hermetiaillucens) អាចផលិតជាដុកធដឿបាន ធដើមបីបដនថមជារបបអាហារដដល
មានរូបតថមភសំរាប់មាន់របស់អ្នក។

សតវលិត
អ ធនះពងវមានអាហាររូបតថមភខ្ពស់ណ្តស់

ធហ្ើយអាចលូតោស់បានយ៉ា ងលអធៅធលើកាកសំណល់។ពងសំរាប់ជាចំណីដដលមាន
ភាពសកមមលធអ នះវនឹងោក់កំបាំងនិងជាថ្ននំមិនធអាយមានរុយធកើតធឡើងបានដដលធរ
ធៅថ្ន

សុីនូមូន

(ដដលជាវតថុធាតុដដលធរធរបើ សំរាប់ជាទំនក់ចំលងពូជរីមី)ដដលវ

ពញ្ហញក់និងរពមានធៅដល់របធភទននរុយដនទធទៀតធអាយធៅធអាយឆ្ងយពីអាហារ

ធរាះសតវលិត
អ ធនះមានវតតមាន។ ការរចនជាធរចើ នសំរាប់ ការរបមូលផលធដ្ឋយខ្លួនឯង

ននសតវលិត
អ ធនះរឺមានធៅត្តមអ្នឡាញ។ ការង្ហរទំងធនះរឺជាការផលិតដកធដឿចំណី
សតវ ធៅធពលដដលធរបានររប់ ររងបានយ៉ា ងលអសមរមយ ដងកូវដកធដឿធនះផាលស់ទីពីធុង
ដដលធរទតរបមាណ35º ធហ្ើយទំ ោក់ ពងចូ លធៅកនុងធុងដដលរបធហាង ផាទល់ធៅកនុង
ស្សះចិញ្ចឹមរតី ឬចូលធៅកនុងរទុងមាន់ (រូបីទ៧និង៨)

រូបទី7: ដារកាមនន ត្វលអិត្ដងកូវដកដដឿចំដ ះប្ដលរត្ូវបានដរបើដៅផ្ទះអាឡូហា

រូបទី 8:រូបភាពរប ់ ត្វលអិត្ពងដងកូវចំណីប្ដលរត្ូវបានដរបើដៅផ្ទះអាឡូហា
សារះរបធយជន៍ននការផាអប់ធៅកនុងការផលិតចំណីធៅកនុងកសិដ្ឋាន

សកមមភាពផាអប់ននអ្តិសុខ្ុមរបាណដដលមានរុណរបធយជន៍ មួយចំ នួនអ្ំ ឡុងធពល

ដំធណើរការផលិតអាចពរងឹ ងការរ ំោយអាហារនិងជី វ ិតរបស់ចំណីមាន់ ។ធយងធៅត្តម
ការសិកាមួយ

ការធរបើ របាស់អ្តិ សុខ្ុមរបាណបានបធងកើននូ វរបូធតអ្ុីនធៅធៅកនុងកាក

ដូងពី ១៧.២៤%ធៅដល់៣១.២២% ធហ្ើយអានីណូអាសុីតក៏រតូវបានរកធឃើញមានផង
ដដរថ្នមានការរ ីកចំធរ ើនធឡើងនូវបិរមាណ។(Cruz, 1997).
សូមកត់ចំណ្តំថ្នមិនដមនហ្វូងសតវទំងអ្ស់សុទដធ តចូ លចិ តតអាហារធសើមធឡើយ។

អ្នក

អាចោយចំណីធដ្ឋយមិនចាំបាច់ផាអប់វធៅធពលរពឹកធហ្ើយធរបើរបាស់វភាលមៗ
របសិនធបើមានរបស់អ្នកមិនចូលចិតតអាហារផាអប់

ដដលអាហារធនះរបដហ្លជាធសើម។

កនុងការបដនថមធៅនឹងចំណីមាន់ អ្នកអាចផាអប់ចំណីរបស់អ្នកផងដដរសំរាប់ រជូក ទ និ ង
រតី

ជាមួយនឹងជំនួយពីរកុមមីរកុបរបូនបអ្ូទិកចំរះ
ុ ។ដតធទះជាយ៉ា ងណ្តក៏ធដ្ឋយក៏

ធយើងមិនផតល់ជាអ្នុសាសន៍សំរាប់ការផាអប់សំរាប់ចំណីសតវដដលទំារធអ្ៀងធឡើយ (ឯក
សារធនះនឹងមានបង្ហាញធៅកនុងអ្តថបទរបស់ធអ្កូអាសុីបនទប់ ធនះ)។
ធៅធពលដដលផាអប់អាហារ

សូមធានថ្នអ្នកធរបើរបស់ដដលបានពិធសាធន៍រច
ួ ធហ្ើយន

រកុមបាក់ធតរ ីរបូនបអ្ូទិក ដំដប និងមីរកុបដដលវមិនឆលងជំងឺជាមួយនឹងរបស់ពីនរព។ ធៅ
ផទះអាឡូហា ធយើងធរបើអ្ុីអ្ិម-1 ដដលជាផលិតផលពីទីផារដដលឆលងកាត់បនទប់ពិធសាធ
ណ៍ធធវើធតសតនិងរតូវបានអ្នុមតតិធអាយធរបើសំរាប់សតវចិញ្ចឹមនិងជលវបបកមមធដ្ឋយមនទីរ

កសិកមមនិការ ិយល័យធនជានជលផលនិ ងធនសាទធៅកនុងរបធទសហ្វីលីពីន។អ្ុិ ចអ្ិម-

1 រតូវបានផសំធឡើងធដ្ឋយធោកធវជជ តឺ រហ្
ូ ៉ា ីកា ធៅសកលវ ិទាល័យរយឹកខ្យឹក ធកាះអ្ូ រី

ណ្តវ របធទសជប៉ាុន ធហ្ើយវមានស្សាប់ ធហ្ើយធៅកនុងរបធទសជាង១០០។ របធទសនថ
ឥឡូវធនះធរបើរបាស់អ្ុិចអ្ិ មធនះជាងរបធទសជប៉ាុនធៅធទៀត។

អ្ុីអ្ិម-1មានជាតិឡាក់តូបាក់សុីលីស បាក់ធតរ ីសំធយរ និងដំដបដដលរុណរបធយជន៍
និងរបស់ជាធរចើនធទៀតដដលខាលំងខាល។អ្តិសុខ្ុមរបាណរស់បានធដ្ឋយសារសកនិងជាតិ
កាបូអ្ុីរដ្ឋតដនទធទៀតខ្ណះធពលដដលវកំពុងបធងកើតបានជាអ្ុកសុីតកមមទីពីរដដល
បធងកើនកំរ ិតអាហាររូបតថមនភ នចំណី។

រុណតំនលននរបូនបអ្ូទិករឺមានកំរ ិតខ្ពស់ណ្តស់

របសិនធបើអ្នកចង់ធរៀនបដនថមអ្ំ ពីការធរបើរបាស់អ្ុីអ្ិមធនះ
ចំណងធជើងថ្ន

ធសៀវធៅរបស់ខ្ំុដញ ដលមាន

របព័នក
ធ សិកមមត្តមដបបធមមជាតិសំរាប់កសិកមមរបកបធដ្ឋយនិរនតរភាព

ធៅតំបន់រតូពិករឺជាធគាលការណ៍ដននំសំរាប់ បធចចកវ ិទាអ្ុីអ្ិមធនះ។

វក៏ អាចរកបាន

ត្តមអ្នឡាញដដរធដ្ឋយអាចទញយកPDF ធដ្ឋយមិនរិតនថលឬត្តមរយះការ ិយល័យ
ធអ្កូអាសុី ឬក៏អាចទិញត្តមអ្នឡាញត្តមរយះបណ្តណល័យត្តមអ្នឡាញ់របស់ធអ្កូហ្ល
រ ីដ្ឋ។
របសិនធបើអ្ុីអ្ិម-1 ធនះមិនអាចរកបានធទ សូមពាយមធរបើរបាស់កាកឈីស ឬទឹក
ធដ្ឋះធគាជូរ

ដដលអាចរកបានពី ហាងលក់ ទឹកធដ្ឋះកនុងតំបន់ ។

សូមចាប់ ធផតើមពី តូច

ជាមួយនឹងការជំនួសកាកទឹ កធដ្ឋះធគាធនះធៅកនុងកំ រ ិតដូចគានដូចជាអ្ុី អ្ិម

-

1ដដរ

ដូចដដលមានធៅកនុងរូបមនតខាងធរកាម ធហ្ើយសូមបដនថមធទៀតកនុងដំណ្តក់ កាលរយះៗ
របសិនធបើវមិនមានរបសិទិធភាពធទ។
បនទប់ពីរយះធពល២សបាតហ្៍។

ការផាអប់ដ៏លអា
អ ចបធងកើតបានជាកលិនដផអមនិងជូរ

របសិនធបើ វសអុយ

ដូ ចជាពងមាន់ សយ
ុអ

រឺ កិ ន
ល មកពី

(សុលហាវត) ឬក៏មានផសិតធមមធកើតធឡើង សូមកុំធអាយចំណីធនះធៅដល់មាន់របស់អ្នក
ធឡើយ។ ដតសូមបដនថមរបស់ទំងធនះដដលអ្នកបានទទួលបទពិធសាធន៍បរាជ័យតូចធនះ
ធៅដ្ឋក់កុងជី
ន
កំប៉ាុសធត ហ្ើយធរបើរបាស់វជាជី។
ជំធរ ើសមួយធទៀតសំរាប់អ្ុីអ្ិម-1រឺការធរបើរបាស់អ្តិសុខ្ុមរបាណរបស់ជនជាតិ
ធៅកនុងរបព័ នក
ធ សិកមមត្តមដបបធមមជាតិរបស់ជនជាតិ កូធរ ៉ា(KNR)

(IMOs)

សំភារះទំងអ្ស់រតូវ

បានោយជាមួយសករ អ្ំបិល និង លាយIMO [កំណត់រត្តរបស់អ្ក
ន និពនធរឺ សំរាប់
ព័ត៌មានបដនថមននការបធងកើតនិងធរបើរបាស់IMOs សូមធមើលបទបង្ហាញ “ការដននំចំធាះ
កសិកមមត្តមដបបធមមជាតិរបស់ជនជាតិអាសុី ”ដដលមានធៅធលើ ECHOcommunity.org.

។បដនថមពីធនះធទៀត អ្តថបទកសិកមមត្តមដបបធមមជាតិនិងធសៀវធៅតុកត្ត
ក ពី សកលវ ិទា
ល័យដម៉ាចូបានពិភាកាIMOs ធនះយ៉ា ងដវងធហ្ើយអាចរកបានធៅការ ិយល័យរបស់ធអ្
កូអាសុីធៅជាភាសានថ អ្ង់ធរលសនិងដខ្មរធហ្ើយបនតិចធទៀតនឹងមានជាភាសាភូមា បាហា
សាឥណូត ធនសុី កាដរ ៉ាន ត្តកាឡុកនិ ងចិ នកុកងឺ]។

ចំណីធធវើពីរតីជាធនធានដ៏លម
អ ួយដដលមានរបូធតអ្ុីនខ្ពស់។ចំណីពីរតីធរកាមទឹកធហ្ើយ
នឹងរតីទីឡាប់យ៉ារតូវបានធរបើ របាស់កុងធគាលបំ
ន
ណងជាធរចើនជាមួយនឹងលទធផលលអ។

ការធរបើរបាស់ចំណីពីរតីធនះដដររឺជាធមមត្តរតូវបានកំរ ិតរតឹម៥%ធៅ១០%ធៅរបបចំណី
របស់សតវសាលប។

ធយើងធរបើ ធរចើ នជាងធនះធៅកនុងអារត្តមាន់របស់ធយើង។ការររប់ររង

ហ្វូងមាន់របស់ធយើងដបបធមមជាតិមានដូចជា ធមម រុកាជាតិនបតង ការកកាយចំណី ចំណី
និងខ្និជដដលជាជំធរ ើសធដ្ឋយធសរ ី ជាមួយនឹងជំធរ ើសជាធរចើនដដលមាន សតវសាលបអាច
ធរជើសធរ ើសនិងថលឹងដថលងពីរបបចំ ណីធដ្ឋយខ្លួនវបាន

ធដ្ឋយជាធមមជាតិរឹវដកតរមូវឬ

បន្ទ្ងគប់គានធៅវ ិញធៅមកធដើ មបីទទួលបានចំ នួនដ៏ រតឹ មរតូវននអាហាររូបតថម។
ភ
ចំណ្តំថ្ន

សូមកត់

ចំណីធធវើពីរតីអាចខ្ុសគានរួរធអាយកត់សំគាល់កុងរុ
ន
ណភាពនិងអាចជាសកក

ត្តនុពលននធនធានសំរាប់ ការឆលងជាតិពុលដសលម៉ាូ ធនឡា
របបចំណីរបស់សតវសាលប។ជាមួយគានដដរ

ធៅធពលដដលបដនថមកនុង

កំ រ ិតដ៏ ខ្ពស់ននចំ ណីពី រតី កុងរបបចំ
ន
ណីរបស់

សតវសាលបអាចហ្ុចជាលទធផលធៅដល់សាច់និងសុតដដលមានរសជាតិដូចជារតី
(Ponceet al.,2002)។
បញ្ហ
ា ដដលមានជាឯកសារកត់រត្តទុកជាមួយនឹងសដណតកធសៀងនិងដំណ្តំជីអ្ិមអ្ូ
ធៅផទះអាឡូហារឺជាផទះដដលរបិតិបតតិការណ៍ធដ្ឋយមិ នធរបើ របាស់សដណតកធសៀង

ធដ្ឋយសារដតមានការប៉ាះាល់ដល់សុខ្ភាពយ៉ា ងធងន់ធងរ។ ការកធកើតននជាតិអ្ង់សុីម
និងភីតូស្តសតូដសនពីសដណតកដដលមិនបានផាអប់មានដូចជា:


មានជាតិ អាសុីតភី ទិកខ្ពស់ធៅកនុងសដណតកដដលវធៅកាត់បនថយធធវើធអាយខ្ូច
ដល់ជាតិ កាល់សយូម មា៉ា ដញ៉ាសយូម ម៉ាង់កាដនស ទង់ដដង ដដក និងជាតិសងកសី

[កំណត់រត្តរបស់អ្នកនិពនធ សូមធមើលការធចញផាយ EDN 103 “ការអ្ន់ថយចុះ
ននជាតិផូស័រវ (និងធផសងៗធទៀត) ធៅកនុងរបបចំ ណីដដលមានជាតិផូសូរខ្ព
វ ស”
សូមសិកាបដនថមពីបញ្ហ
ា ធនះជាមួយនឹងអាសុីតភីទិក]។



អាសុីតភី ទិកធៅកនុងសដណតកធសៀងរឺមិនអ្ពារកិ តធទធដ្ឋយការធរៀបចំត្តមវ ិធី

សាស្តសតដបបរបនពណីយ៍ដូចជាការរត្តំ ការបណុត ះ និ ងការចំ អ្ិនយឺតៗរយះធពល
យូរ។


របបចំណីដដលមានជាតិអាសុីតភីទិកធរចើនបានបណ្ត
ត លធអាយមានបញ្ហ
ា ដល់
ការធំលូតោស់របស់មាន់។



កត្តតរារាំងរទីពសុីនធៅកនុងសដណតកធសៀងបានធរជៀតធរជកជាមួយនឹងការ

រ ំោយរបូធតអ្ុីនធហ្ើយអាចបណ្ត
ត លធអាយមានបញ្ហ
ា ដល់រកធលៀន។ ធៅកនុង

ការធធវើធតសតសតវ ការធរបើរបាស់សដណតកធសៀងដដលមានជាតិរារាំងដល់រទីពសុី
នហ្ុចលទធផលដល់ភាពរកិន។


ភីតូស្តសតូដសនរបស់សដណតកធសៀង (Soy phytoestrogens (ឧទហ្រណ៍ អ្ុីស្តសតូ
ដសនពីរក
ុ ាជាតិ) បានបង្ហអក់ដល់មុខ្ង្ហររបស់អ្ង់ដូររីន ធហ្ើយអាចនឹងបណ្ត
ត ល
ធអាយមានភាពមិ នអាចមានកូ ននិ ងបធងកើតបានជាមហារ ីកសុដនតកុងស្តសត
ន
ីធពញវ ័
យ។

•

ភីតូអ្ុីស្តសតូដសនពីសដណតកធសៀងរឺមានភានក់ង្ហររបឆ្ំងនឹងទីអ្ូរ ីតដដលអាចប
ណ្ត
ត លធអាយមានអ្ុីប៉ាូទីអ្ូរ ីតនិងអាចបណ្ត
ត លធអាយមានមហារ ីកទីអ្ូរ ីត។
ចំធាះកូនដង៉ាតតូច ការបរ ិធភារទឹកធដ្ឋះធគារឬធមស៉ាសដណតកធសៀងមានការជាប់
ទំនក់ ទំនងជាមួយនឹងជំងឺទីអ្ូរ ីតននរបព័ នធភាពសាុធំ ដ្ឋយខ្លួឯងផាទល់។

•

វ ីត្តដមន B12 និ ងដផសងៗធទៀតដដលមានធៅកនុងសដណតកធសៀងមិ នរតូវបាន

ស្សូបយកធឡើយ ធហ្ើយដបជាបធងកើនការរតូវការវ ីត្តមីនធនះរបស់ខ្ួនរបាណធៅ
ល
វ ិញ (Nienhiser, 2003).

[កំណត់រត្តរបស់អ្នកនិពនធ :សូមធមើលឯកសារធយងសំរាប់សដណតកធសៀងដដលបាន
ស្សង់ធឡើង សំរាប់ជាព័ត៌មានបដនថម.]
GMOs (សរ ីរាងគដដលមានការដកដរបត្តមជាតិដសន) ក៏ជាបញ្ហ
ា ជាសកាកនុពលផងដដរ
ធៅកនុងចំណីរបស់សតវ។

ការសិកាថមីៗធនះបានផារភាជប់ការទំនក់ទំនងជាមួយនឹង

សតវរជូកធៅនឹងការធរបើរបាស់សដណតកធសៀងនិងធាតដដលមានជាតិGMO(Carmanet
al., 2013). ជាមួយនឹងដំណ្តំដដលមិនមានGMOជាធរចើនដដលបានធរជើសធរ ើស ធយើង
បានធធវើការធរជើសធរ ើសធដ្ឋយធជៀសវងមិនធរបើរបាស់GMOsធទធៅផទះអាឡូហា។

ឥទធិ

ពលននការធអាយចំ ណីសដណតករកធលៀនដដលបាននចនធហ្ើយសំរាប់ជាចំណី(Phaseolus
vulgaris)ជំនួសធអាយការធរបើរបាស់អាហារដដលធធវើពីសដណតកធសៀងរឺមានការផារ
ភាជប់គានកនុងការកាត់បនថយរុ ណភាពសុតននមាន់សរដដលធជើងមានដសនង(Husseinet al.,

2015).របូធតអ្ុីនពីសដណតកធសៀងមានតំនលធថ្នក ដតអាចនឹងមិនមានអាសុីតអាមីណូលអ
បំផុតធឡើយសំរាប់ការលូតោស់របស់សតវបកសីធបើធរបៀបធធៀបធៅនឹងចំណីដដលធធវើពី
រតី។ ចំណីពីរតីអាចជាលអបំផុតធដ្ឋយសារដតកនុងការវយតំ នលការបដនថមជាតិ របូធតអ្ុីន
ពីចំណីធធវើពីរតីធៅនឹងចំណីពីទីផារសំរាប់មាន់ រកាបពងនិ ងរុ ណភាពសុតធៅកនុងតំ បន់
រតូពិកធៅតការសិកាធនះបានបង្ហាញពីការភាជប់ដ៏សំខាន់ធៅនឹងការដដលអាចធរបើរបាស់
បានននអាមីណូអាសុីតពីចំណីពីរតី (Omekeet al., 2013).
ចំណីអ្ុីអ្ិមផាអប់ធៅផទះអាឡហា
ូ

ចំណីអ្ុីអ្ិមផាអប់ធៅផទះអាឡូហារបស់ធយើងដដលមានររប់ ធពល មានរបូធតអ្ុី នធៅចំនួន
១៩.០០%ធហ្ើយមានតំលស០.៣៦ដុ ោល/ររកធៅកនុងតំបន់ ផាឡាវ៉ា នធនះធៅរបធទស
ហ្វីលីពីន(ត្តរាងទី ១)។ ធយើងមានការធអាយចំណីដដលទទួលបានធជារជ័យដល់កូន

មាន់និងមាន់ពង។ថមកំធបារសំរាប់កសិកមមម៉ាត់(<0.5mm) ដដលបានបញ្ូច លធៅកនុងអារត្ត

ធនះរឺមានសារះសំខាន់ណ្តស់សំរាប់ការលូតោស់ដល់ឆឹអង។មាន់ពងក៏រតូវការផងដដរ
កនុងការទទួលបានជាតិកាលសយូម ដដលនឹ ងរតូវមានការពិ ភារាគានបដនថមធទៀតធៅកនុង
កថ្នខ្័ណឌបនទប់។

រូបមនតធធវើចំណីធៅកនុងត្តរាងទី ១ រឺជាចំណុចចាប់ធផតើមដ៏លស
អ ំរាប់ការបធងកើតចំណីបកសី

ដដលធធវើធៅកនុងសកិដ្ឋានដដលសនសំធពលធវោនិងវដតននធាតុ ចូល។ របសិនធបើអ្នកអាច
ររប់ររប់បានដថមធទៀតនូវត្តរាងកាលវ ិភារដ៏សាញា
ំ ុ ស
ំ ំរាប់ តរមូវការននជាតិ របូធតអ្ុីន
សំរាប់ហ្ូងសតវ
វ
របស់អ្នកធដើ មបីធអាយបកសីមានការអ្ភិ វឌឍន៍ ធឡើងបាន អ្នកនឹ ងអាចដក
តរមូវរបូធតអ្ុីនរបស់អារត្តរបស់អ្នកធដ្ឋយការដកតរមូវបរ ិមាណននចំណីធធវើពីរតី។

ត្តរាង 1: ចំណីអ្ុីអ្ិមផាអប់សរា
ំ ប់បកសីធៅផទះអាឡហា
ូ

ចំណីេ៊ុីេិមផាអប់ដៅផ្ទះអាឡូហា
របូដត្េ៊ុីនដៅ
កនទក់ [D1]
14%
ាច់កាកដូង
22%
ចំណីដធវើពីរត្ី
44%
ដោត្កិន
7%
(<0.5mm) ថ្មកំដបារ ំរាប់ក ិកមមមត្់
0%
ខនិជថ្មភ្នំ
0%
េំបិល ម៊ុរទ
0%
ខយូងមត្់
0%
EM/ កររងូ100ml
0%
TOTAL:

ទំងន់

ត្ំនលUSD/ ត្ំនល រ៊ុប

(Kg.)

Kg.

(USD)

3.00

0.30

0.89

2.00

0.23

0.45

1.00

0.73

0.73

0.50

0.73

0.36

0.20

0.18

0.04

0.05

0.05

0.00

0.05

0.23

0.01

0.05

0.02

0.00

0.20
7.05 kg

0.18

0.04
2.52 USD

ចំណីបដនថមបំប៉ានសុខ្ភាពចាប់ធផតើមពីមាន់ដដលមានអាយុ១នថង
អ្នកអាចបធងកើនកាបា៉ា សុីធតចំណីកូនមាន់ធដ្ឋយមិនចាំបាច់ធរបើរបាស់អ្កម៉ាូនធទធដ្ឋយការ
ធរបើរបាស់ចំណីបំប៉ានបដនថមសុខ្ភាពដបបធមមជាតិ វ ិញដដលអាចរតូវបានបធងកើតផងដដរពី
ធាតុផសំធៅកនុងកសិដ្ឋាន(ត្តរាងទី២)។ ចំណីបដនថមធនះនឹងធអាយកូនមាន់មានការលូត

ោស់ធំធាត់ និងបធងកើនភាពសាុជា
ំ មួយនឹងជំងឺបាន ព័ត៌មានលំអ្ិតសំរាប់ចំណីធនះមាន
ធៅខាងធរកាម

ត្តរាង 2: កមមវ ិធីចំណី បដនថមសំរាប់កូនមាន់
Days
1
2-6
8-10
11+
18-20

នថ្ៃ

រប ប្់ ដលពិដ រត្ូវដអាយ
ាឹកឬ សីនិងអាហារបំបនេងករដនន ត្( ូមដមើលខ្លងដរកាម)
ដចកហាន់ជាមួយនឹងការបប្នែមឪឡឹក
អាហារនិងបប្នែមទឹកជី
ទឹក EMAS (េ៊ុីេិមលាយជាមួយទឹក២០០ភាគ)
ូមរត្ឡប់ដៅអាហារបប្នែមដោយទឹកជីឪ ថ្វិញ

សលឹកឬសសីនិងអាហារបដនថម ពីអ្ងករធត្តនត
សំរាប់មាន់ធទើបញាស់បានមួយនថង

ធយើងហាន់សឹក
ល ឬសសីធអាយម៉ាត់និងោយជាមួយ

ធមស៉ាអ្ងករធត្តនតធអាយធសមើភារគាន។សូមកុំបារមមណ៍ថ្នវធធវើធអាយកូនមានមិនសុីធឡើយ
សំរាប់នថងដំបូងកូនមាន់ រស់បានធដ្ឋយអាហារពីសុតរបស់វធហ្ើយនឹងមិនរតូវបានថយ
ធរកាយធដ្ឋយជាត់នហ្វបឺកាកសំណល់ខ្ពស់ធឡើយ។

ដតការធធវើដបបធនះដបជាផលូវជី អាយ

របស់វដវងធហ្ើយសូមធអាយបដនថមនូវកាបា៉ា សុិធតចំណី។

[កំណត់ រត្តរបស់អ្ក
ន និពនធរឺ

ខ្ណះធពលដដលកំពុងធអាយចំណីធមស៉ាអ្ងករនិងសលឹកឬសសីហាន់សំរាប់មាន់មានអាយុ ១
នថងវរឺជាការអ្នុវតតន៍ជាទូធៅមួយ

វមិ នមានការសិកាត្តមដបបវ ិទាសាស្តសតធនះ

ធឡើយ]អ្នកផតល់ចំណីភារធរចើនសារភាពថ្ន កូ នមាន់ មិនចាំបាច់ ធអាយចំណីឬទឹ កធទកនុង
រយះធពល៤៨ធមា៉ា ងដំបូងបនទប់ពីញាស់ (Hamre, 2013).
ធចកហាន់ជាមួយនឹងការបដនថមឪឡឹក
សូមធអាយចំណីកូនមាន់របស់អ្ក
ន ធដ្ឋយការធអាយធចកហាន់ និងឪឡឹកដដលមានចំណួ
នធសមើរគានជាការបដនថមធៅដល់ចំណីដនទធទៀតដូចជាកនទក់ឬធមស៉ាធាត។ សូមយកមួយ
ណ្តក៏បាន ត្តមដដលអាចរកបាន ធៅកនុងទិសធៅរបស់វនិងដញកធអាយដ្ឋច់ ធចញពី
ចំណីរបស់អ្នក។

ការបដនថមទឹកពីជីឪសងបូរាណ
សូមធធវើការហាន់របទលកនទុយរកធពើ ចំនួន១០០រកាមធហ្ើយនិងខ្ញី១០០រកាម និងោយ
ជាមួយនឹងសកររងូ ១០០រកាមនិងអ្ុីអ្ិមចំនួន១០០មល។

សូមរត្តំផាអប់ វចំ នួនកនុងទឹ ក២

លីរតរយះធពល២អាទិតយ។សូមរតងលាយធនះធហ្ើយោយជាមួយទឹក 1:1 ។ ទឹកធខ្មះ
ធមមជាតិក៏អាចបដនថមផងដដរកនុងកំ រ ិត1-3%ធៅធពលដដលអ្នកធអាយវធៅដល់កូនមាន់
របស់អ្ក
ន ។
ទឹក EMAS
“ជាលាយដដលបានទទួលការធធវើការធដ្ឋយអ្តិសុខ្ុមរបាណយ៉ា ងមានរបសិទិភា
ធ ព”
ទឹក(EMAS )ក៏ជួយបានផងដដរ...កនុងការបធងកើតទឹ កធនះ ធយើងោយអ្ុី អ្ិមជាមួយទឹ ក

២០០ភារ ធដើ មបីបធងកើតបានជាអារត្តកនុងកំ រ ិត1:200 ធយើងធរបើរបាស់ទឹកធនះត្តមតរមូវ
ការ។

យុទសា
ធ ស្តសតមាន់រកាបពង
ធៅផទះអាឡូហា ធយើងដតងដតរកាការផគត់ផង
គ ់ ធមម រតកួ ន ឬរុកាជាតិ នបតងដនទធទៀត
ធដើមបីគាំរទដល់ការផលិតពងរបស់មាន់រកាប។ធយើងអ្នុវតតន៍ទរមង់ការធអាយចំណីត្តម
ដបបនថសំរាប់មាន់ធពញវ ័យរបស់ធយើងដដលធយើងធរៀនបានពី សារា៉ា បូ រ ីដដលធរធៅថ្ន
បដនលចំរះ
ុ សំរាប់មាន់“chicken

salad”.ធយើងបដនថមរុកាជាតិនបតងហាន់(មានទំងដសលទឹក

អាសូឡា)ដ្ឋក់ពីធលើសំរាប់ការធអាយចំណីធៅធពលរពឹក(រូបទី ៩)។

មាន់រកាបពងរឺជា

មាន់ធំដដលឆ្ប់សុីអ្ស់ធមមរបស់វធអាយជាញឹកញាប់រឺរតូវការរុកាជាតិនបតងបដនថម
ធទៀត។

ការធអាយចំណីដល់ហ្ូងសតវ
វ
របស់អ្ក
ន ធដ្ឋយ

បដនលចំរះ
ុ សំរាប់ មាន់“chicken

salad”.បានផតល់ធអាយវនូវការផគត់ផគង់ដ៏ធទៀងទត់មួយននអាហាររូបតថមភធរៅពីចំណី
ដដលផាអប់។

រូបទី 9: ការដរៀបចំនិងការដអាយចំណី ត្វដៅផ្ទះអាឡូហា “chicken salad”.
ការររប់ររងការធអាយចំណីសតវរបស់ធយើងមានរួមទំងការផតល់ធអាយនូវរុកាជាតិនបតង
ការកកាយចំណី ចំណីដដលធរធអាយត្តមកំរ ិត(ចំណីផាអប់ឬោយ) និង(ចាប់ធផតើមពី ១៨
អាទិតយដូចដដលបានបង្ហាញខាងធរកាម)ដដលជារបភពជាជំ ធរ ើសដ៏ធសរ ីននជាតិកាល់សយូ
មដដលមានធៅកនុងថមកំធបារទរមង់ ធរកើមនិងកិន(១.៥ធៅ៣.៥មម)។ មានន័យថ្នធយើង

កំណត់យកជំធរ ើសដដលមានភាពចំ រះ
ុ មានទំងរបភពននជាតិកាល់សយូម។វមានសារះ

សំខាន់ណ្តស់កុងការកត់
ន
ចំណ្តំថ្នមាន់ រកាបពងជាធមមត្តរកាបពងធៅធពលរពឹ កធហ្ើយ
បញ្ចប់ការបធងកើតជាសំបកពងធៅធពលដដលវធដក។វទញយកជាតិកាល់សយូមពី បំពង់
រ ំោយអាហារ ជាពិធសសពី ធកាះរបស់វ។ វរតូវការជាតិ កំធបារធមមជាតិឬកាលសយូមកា
បូណ្តតដនទធទៀតដូចជាោសសមុរទ(1.5mm – 3.5mm) ខ្ណះធពលដដលអារត្តនន

ការចាប់ធផតើមថមកំធបារពីធរកើម៧០%ធៅ៣០%ម៉ាត់(<0.5mm) រឺ រតូវបានដននំធៅកនុង

ចំណីពីរកុមហ្ុន ធដ្ឋយធយើងធៅត្តម លីធឺដមណ Leiterman “កបួនចាប់ជាទូធៅរឺរតូវ

មានយ៉ា ងធហាចណ្តស់អារត្ត៥០:៥០ននថមកំធបារធរកើមនិងម៉ាត់ធដើមបីរកធអាយធឃើញនូវ
ទំហ្ំកាលសយូមធៅកនុងរបបចំណី។ ធដ្ឋយធរាះមាន់ រកាប់ ពងវសុីចំណីតិ ចធៅធពល

ងងឹត វមានសារះសំខាន់ដមនដទនសំរាប់ អ្ភិវឌឍន៍ សំបកពងលអដដលវមានចំនួនសម
រមយមួយននជាតិកាលសយូមដដលមានធៅកនុងធកាះមាន់ អ្ំឡុងធពលធមា៉ា ងធៅធពលងងឹ ត
ធៅធពលដដលសំបកពងរតូវបានបធងកើតធឡើង” (Leiterman, 2013).បកសីធរជើសធរ ើសនិង

ថលឹងដថលងពីរបបចំណីរបស់វពិការធរជើសធរ ើសយករបស់លដអ ដលធយើងបានផតល់ធអាយធៅ
ផទះអាឡូហា។ជាមួយនឹងការដដលអាចរកបានរបស់បដនថមធទៀត ថមកំធបារភនំធររើម ការផ
លិតពងរបស់មាន់ធសទើរដតបានមួយជាពីរធហ្ើយធយើងអាចធឃើញការធកើនធឡើងននរុណ
ភាពសំបកពងនិងកំោង
ំ របស់វ.
ទនិងសតវចំរះុ
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ដតរស់ធៅលអជាមួយគាន។
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