
 

            ឯកសារអេកូអាស ៊ី អេខ២៨ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

ចំណីដដលធធវើធៅកសិដ្ឋា ន: ការផលិតចំណីមាន់ 
ឃីត មិដកលសុន ជារបធានរបតិបតតិ ននផទះអាឡូហា ផាឡាវ៉ាន់ របធទសហ្វីលីពីន 

បកប្របដោយ ដ ៀម   ៊ុន 
[កំណត់ធហ្តុរបស់អ្នកនិពនធ ធោក ឃីត បានអ្នុវតតន៍កសិកមមរបកបធដ្ឋយនិរនតរភាព
ធៅផទះធកមងកំរាអាឡូហាធៅ ភូតូ រពីនធសសាអ្ស់រយះធពល១៥ឆ្ន ំមកធហ្ើយ ធដ្ឋយ
បានផលិតចំណីពីកសិកមមដដលមានអាហាររបូតថមភខ្ពស់ដដលបានធរបើរបាស់ទំងធៅកនុង
ផទះធកមងកំរានិងអ្តិថិជនធៅកនុងតំបន់។ ធអ្កូអាសីុមានអ្ភ័យឯកសិទធិពិធសសដដល
បានធៅធធវើទសសនះកិចច ឃីតនិងររួសាររបស់គាត់ធៅផទះអាឡូហាកនុងឪកាសពិធសស
ធផសងៗ រាប់ទំងអំ្ឡុងធពលធៅធពលសិកាា សាោសតីពីការផលិតចំណីរបកបធដ្ឋយ
និរនតរភាពរបស់ធអ្កូអាសីុធៅហ្វីលីពីនចំនួនពីរដង ដដលធយើងបានធធវើសិកាា សាោធនះ
រមួគាន ។ ដីធលីរបស់ផទះអាឡូហាបានផលិតយ៉ាងរួរធអាយចាប់អារមមណ៍ធៅកនុងតំបន់ដ៏តូច
មួយធនះ ដដលមានកត្តត ធាតុចូលពីខាងធរៅខ្លះដដរ។ ឃីត រឺជាមនុសសដដលដតងដត
សបបុរសធហ្ើយចិតតលអចិតតទូោយកនុងការដចករដំលកបទពិធសាធន៍និងចំធណះដឹងរបស់
គាត់ជាមួយធភញៀវនិងបណ្តត ញធអ្កូដ៏ទូលំទូោយ។ ធៅកនុងកំណត់រត្តរបស់ធអ្កូអាសីុ
ធលខ្២០ ឃីតបានដចករដំលកពីចំណីរតីដដលផលិតធៅកសិដ្ឋា នធហ្ើយធៅកនុងធអ្កូ
អាសីុធលខ្២៥ គាត់បាននិពនធអំ្ពីចំណីរជកូដដលផលិតធៅកនុងកសិដ្ឋា ន។ ធៅកនុងការ
ធចញផាយធនះដដរ ឃីត នឹងដចករដំលកមូលដ្ឋា នររឹះខ្លះៗសំរាប់ការផលិតចំណីមាន់
ធៅកនុងកសិដ្ឋា ន រំនិតរមួធៅកនុងអ្តថបទធនះរឺកាត់បនថយធាតុចូលពីធរៅកសិដ្ឋា ន 
ដូធចនះធហ្ើយវអាចសនសថំវកិារនិងធលើកកំពស់ចំណីធអាយកាន់ដតមាននិរនតរភាពធឡើង ] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបទី1: មាន់ដ៏ បាយចិត្តដៅផ្ទះអាឡូហា 



 ធសចកតីដននំ 
ការផលិតចំណីធៅកនុងកសិដ្ឋា នបានរមួចំដណកធៅដល់របព័នធកសិកមមរបកបធដ្ឋយ
និរនតរភាពធរចើនជាង។ កាកសំណល់ដំណំ្តនិងអាចម៌សតវរឺជាដផនកមួយននវដតអាហាររបូ
តថមភសំរាប់ការផលិតដំណំ្តនិងអាចកាត់បនថយនថលចំណ្តយត្តមរយះការធរបើរបាស់ជីកំប៉ាុ
សតិដដលមានបាក់ធតរមីានរបធយជន៍ ជីអាចម៌ជធនលន ការផលិតបូខាសីុនិងឬក៏ជីស្ស
ស់។ចំណីដដលផលិតធៅកនុងកសិដ្ឋា នក៏អាចកាត់បនថយផងដដរនូវការចំណ្តយ ធរាះ
កសិករអាចររប់ររងនិងធរបើរបាស់ធនធានដដលមានស្សាប់ចំធាះពួកធរ។ មានជាដផនក
មួយដ៏រតូវចាយនថលធរចើនដដរកនុងការធអាយចំណីលកាណះខាន តតូចជាមួយនឹងចំណីដដល
ទិញពីរកុមហ្ ុន។ ធៅកនុងកំណត់រត្តរបស់ធអ្កូធនះដដរ ធយើងនឹងដសវងរកជំធរ ើសធផសងៗ
ធទៀតសំរាប់ចំណីសំរាប់ហ្វូងសតវតិច។ 
ធររឿងផសំចំណីសំរាប់មាន់មានភាពខុ្សគាន ពីតំបន់មួយធៅតំបន់មួយទូទំងពិភពធោ
ក។ការធរជើសធរ ើសរឺដផអកធៅធលើ ការអាចរកបាន រុណភាពនិងតំនល។ ខ្ណះធពល
ដដលការធរបើរបាស់សំភារះខ្លះៗរឺដផអកធៅធលើធគាលការណ៍ដបបវទិាសាស្តសត ដូចជា
របស់ធៅខ្លះ។ ជាតិរបូធតអីុ្នដដលមិនអាចរោំយបាន រុណរបធយជន៍ដផនកអាហាររបូ
តថមភពីសំភារះទំងធនះរឺមិនទន់រតូវបានស្សាវរជាវឬបង្ហា ញធឡើយ។ មាន់រឺជាសាវ សី
សតវ (សីុចំណីររប់របធភទ) ធហ្ើយរស់បានលអជាមួយនឹងធមម  ដ្ឋក់កនុងរទុងឬសូមបីដត
ដលងកនុងនរពធអាយមានធសរភីាព។ធៅកនុងអ្តថបទធនះដដរ ខ្ញុំនឹងដចករដំលកវធីិកនុងការ
កាត់បនថយចំណីដដលផលិតធៅកនុងកសិដ្ឋា នសំរាប់សតវមាន់រឺជាចំណីដដលធធវើពីធមម
ធដ្ឋយការធរបើរបាស់ជំធរ ើសចំណីដបបធមមជាតិធអាយបានធរចើនត្តមដដលសមរមយសំរាប់
កាលធទសះរបស់អ្នក។ ធៅខាងចុងននអ្តថបទធនះ ខ្ញុំនឹងពិព័ណ៌នពីរធបៀបដដលធធវើធអា
យយកំរតិននចំណីរតិដតខាល ំងខាល ធឡើង កនុងករណីដដលអ្នកមានទីធាល ចិញ្ច ឹមមានតូចឬវ
រតូវបានដ្ឋក់កនុងរទងុ។ 
 

ធមម ចំណី 
ធមម អាចររប់របធភទពីពពួកសដណត ករកាស់និងធមម ដដលដុះដតឯងដដលជាធមម ដុះកនុង
រុមពតវលចំការ។ សូមយកសតវរបស់អ្នកធចញធអាយរតវូពនលឺនថង ធនះជាវធីិដ៏លអបំផុតកនុង
ការបធងកើតធអាយមានជាតិវតី្តមីនឌី សំរាប់សុខ្ភាពមាន់និងបធងកើនដង់សីុធតអាហាររបូតថ



មភសំរាប់ស ុតនិងសាច់។ធយើងមិនចង់បាន សតវដដលធរបើរបាស់ចំណីជាធរចើនធនះធឡើយ 
ឬមាន់ដដលរតវូដ្ឋក់កនុងរទុងដដលវមិនរតូវកំធៅនថងធហ្ើយរស់ធៅកនុងភាពងងឹត។ 
បញ្ហា របឈមមួយននរបបអាហារពីនរព ដបបធមមជាតិធៅតំបន់អាសីុអាធរនយ៍រឺការ
ការារសតវសាល បពីពពួកមំុាងសាសតវ។ធមម ឬនរពអាចមានធមម នឹងសតវលអិតដដលមាន
របធយជន៍ ដតមានក៏មានហានិភ័យចំធាះពពួកចាប់សតវជាអាហារធហ្ើយនិងធចារដដរ។
រត្តក់ទ័រមាន់(រទងុចល័ត)រឺជាវធីិមួយកនុងការការារការវនិិធយររបស់អ្នក។វជារទុង
ដដលអាចធធវើចលនបានដដលសាងសង់ធឡើងសំរាប់ហ្វូងសតវតិចតួច រត្តក់ទ័របស់
ធយើងរឺ 1.2 m x 3 m ដដលអាចទុកមាន់បាន១០ធៅ១៥កាល។ ឬាក់កណ្តត លធៅ
ត្តមថ្នន ក់ធរចើន។រត្តក់ទ័រមាន់មានការផគត់ផគង់ទឹកនិងថ្នសចំណី។ ធយើងផាល ស់កដនលងវ
មតងឬពីរដងកនុងមួយនថង អាស្ស័យធលើដង់សីុធតមាន់និងចំណុះរបស់វ។វស្សាលលមមសំ
រាប់ធយើងធលើកផាល ស់ទីបានស្សួលធដ្ឋយមនុសសដតមាន ក់ (របូទី២) ធយើងធឃើញថ្នការមាន
កង់ធជើងវរឺជាបញ្ហា ចំធាះលកាណះភូមសាស្តសតរបស់ធៅផាឡាវ៉ាន់របស់ធយើង ធហ្ើយ
ការធរៀបចំរទុងរញុមាន់ធៅអាឡូហាជាជំធរ ើសលអដដលធយើងរតូវធរបើរបាស់ឧបករណ៍
ដដលមានធជើងកង់រញុបាន (របូទី៣)។ 
ធៅពធលដដលធយើងបំោស់ទីរត្តក់ទ័រមាន់ សូមរបយ័តនកនុងការរញុរបាពីធរកាយ កនុង
ការការារ កំុធអាយមាន់ធចញរត់រញីរនញ។ មាន់អាចនឹងរត់ធចញបានធៅធពលដដល
ធយើងរខំានវ ដូធចនះធហ្ើយរបសិនធបើអ្នកទញវពីខាងមុខ្វនឹងរត់ធៅខាងធរកាយធហ្ើយ
អាចរងរបួសបាន។ 
 

 
រូបទី2: រទះរ៊ុញមាន់អាឡូហាគឺរាលលមមកនុងការបំលា ់ទីដោយមន៊ុ សប្ត្មាន ក់. 



 

 
រូបទី 3: រទះរ៊ុញមាន់អាឡូហាគឺជាជំដរើ រប ់ដយើងប្ដលរចនាដឡើងជាមួយកង.់ 

 

ចំធាះការចិញ្ច ឹមខាន តធំជាង សំណ្តញ់សធរបើរបាស់សូឡាអ្រគីសនីដដលអាចផាល ស់ទី
បានអាចរតូវបានធរបើរបាស់ធដើមបរីកាកំុធអាយពពួកចាប់សតវជាអាហាររខំាន។ សតវជា
ហារ(មាន់)ពួកវរកសីុត្តមនរព រកុាជាតិដុះលូតោស់ពណ៌ដបតង រគាប់ធញ្ញជាតិនរព 
ជធនលន សតវអ្ត់ឆអឹងកង និងសតវលអតិធផសងៗ រឺវមានរុណភាពខាល ំងដដលធយើងមិន
ដដលសងឃឹមដល់ធបើធយើងធរបៀបធធៀបនឹងចំណីពីការ ៉ាងុ ធោក ហាធវ ៉ា យូធសើរមីានស
ធសរដូធចនះធៅកនុងការការដថរការរប់ររងសតវបកសីធលើវលធមម ជាមួយនឹងសំណ្តញ់អ្
រគីសនី (យូធសើរ ី ២០០៥) របដហ្លជាអ្នកចង់ដឹងខាល ំងរបសិនធបើអ្នកធរបើរបាស់របងអ្រគី
សនីសំរាប់សតវាហ្នះ ដតដបរជាយកមកធរបើជាមួយមានយ៉ាងដូធចនះវញិ។ ធៅផទះអា
ឡូហា ធយើងមានរបដ្ឋប់សាកថមពីសូឡាបានសាងសង់ធឡើងធដើមបីររប់ររងជាមួយនឹង
អារុយសំរាប់ធធវើជារបងអ្រគីសនី។ វរតូវបានធរបើរបាស់សំរាប់ររប់ររងធមម ដដលធរ
ធរៀបចំជាដផនការសំរាប់សតវាហ្នះ។ ការធធវើរបស់រឺពិធសសចំាបាច់សំរាប់សតវចិញ្ច ឹម 
ដូធចនះធដើមបធីានថ្នរបស់អ្នកវជាក់ោក់លអសំរាប់សតវសាល ប ធយើងមិនផតល់អ្នុសាសន៍
សំរាប់ការធធវើរបងសំរាប់សតវាហ្នះមកធរបើសំរាប់សតវសាល បធទ។ផទុយធៅវញិធយើងផត
ល់អ្នុសាសន៍ធអាយធរបើសំណ្តញ់លអិតឬ សំណ្តញ់អ្រគសនី ដដលបានរចនធឡើងជាក់
ោក់ពិធសសសំរាប់សតវសាល បវញិ។ 



របសិនធបើអ្នកមិនអាចរកទិញបាននូវបធចចកវទិាអ្រគីសនីធៅកនុងតំបន់របស់អ្នកធទ យ៉ាង
ធហាចណ្តស់អ្នករួរដតធានថ្ន សតវសាល បរបស់អ្នកបានទទួលនូវទីធាល ដដលវអាចដលង
បាន ដដធលជាកដនលងដដលការារមិនធអាយសតវចាប់សតវដនទជាអាហារចូលបាន មាន
របង ធហ្ើយតូចលមម ជាមួយនឹងពនលឺរពះអាទិតយររប់រគាន់ ទីធាល ធនះធរអាចដកនចនបានផង
ដដរជាមួយនឹងការបដនថមធមម ដដលកាត់មក កាកសំណល់ដំណំ្តពីចំការរបស់អ្នក 
ធហ្ើយឬក៏ធមម ដនទធទៀត។ ខ្ញុំមានសំោញ់ធៅឌូនបដដលធរបើរបាស់ធមម ដដលកាត់សំ
រាប់ជាអាហារបំប៉ានក៏ដូចជាសំរាប់ធធវើកដនលងធដក។សូមរកធនធានដដលមានរបធយជន៍
ធហ្ើយអ្នកអាចរកបាននូវដខ្សននកាកសំណល់ជាធរចើនធទៀតដដលអាចជាសមរមយសំរាប់
ចំណីសតវរបស់អ្នក។ 
កដនលងសំរាប់មាន់រកចំណីកាន់ដតធំរឺកាន់ដតលអ។ ធៅកនុងរបធទសហ្វីលីពីន ធយើងដំ្ឋស
ដណត កបាយ (សដណត កបាយដដលអាចរកបានពីធអ្កូអាសីុ) ដដលជាជំធរ ើសសំរាប់ចំណី
បតូរធវនគាន សំរាប់ថ្នន ក់របស់ធយើង។ ធយើងពាយមកំណត់ធពលជាដំណំ្តសំរាប់ធធវើចំណី
ធហ្ើយទុកធអាយវធចញផាក បនទ ប់មកធអាយមាន់សីុវមុនដដលសដណត កធចញជាដផលធឡើ
ង។ របសិនធបើអ្នកចង់ដំ្ឋសដណត កធហ្ើយទុករបមូលផលវក៏អ្នកអាចធធវើបានដដរ ដត
អាហាររបូតថមភសំរាប់ចំណីរឺតិចជាងធៅធពលដំណ្តក់កាលដដលវធចញផាក ។ ធៅធពល
ដដលកដនលងមួយអ្ស់ធហ្ើយ វរតូវបានបិតធចាលធហ្ើយដំ្ឋជាថមីខ្ណះធពលមានរតូវបាន
ធផទរធៅកដនលងមួយធទៀត ខ្ញុំសូមផតល់ជាអ្នុសាសន៍ធអាយមានកដនលងចំណីធនះចំនួនបីឬ
ធរចើនជាងធនះរបសិនធបើអ្នកមានទីធាល លអ។ 
 

មាន់កកាយចំណី 
អ្នកអាចបដនថមរបបចំណីធមម ដល់មាន់របស់អ្នកធដ្ឋយការបាចពូជធញ្ញជាតិធៅកនុង
ថ្នន ល ចារដំណំ្ត ឬវលធមម ។ កសិករភារធរចើនមានរធបៀបននការធៅសតវរបស់គាត់
ធអាយមកទទួលចំណីធនះដដលបានបាចធៅកនុងធមម ឬធរៅធៅកនុងថ្នន ល (ធដើមបីពរងឹង
ការទទួលបានខ្យល់ធៅធពលដដលមាន់កកាយរគាប់ធញ្ញជាតិ)។ ការបដនថមចំណីដបប
ធនះរឺធដើមបដី្ឋស់មាន់ធអាយដសវងរកចំណីធហ្ើយនិងធលើកទឹកចិតតវធអាយផាល ស់ទីធចញ
ពីកដនលងមួយធៅរកកដនលងមួយដដលវមិនទន់បានធៅដល់។ វក៏អាចធធវើធអាយកសិករ
ទទួលបាននូវសារធពើភ័ណឌ ធហ្ើយនិងការរាប់ចំនួនមាន់។ 



ធាតដដលខូ្ចរឺជាចំណីបដនថមដ៏លអរបធសើដដលមាន់ចូលចិតត ដតវមិនដតងដតមានតំនល
លអធឡើយ។ ត្តមពិតធៅ សដណត កជាធរចើនរបធភទ រគាប់ពូជ ធហ្ើយនិងធញ្ញជាតិ អាច
ពរងឹងការលូតោស់និងការរស់ធៅរបស់មាន់របស់អ្នក។ បញ្ជ ីរធនះមិនដមនសំខាន់
ណ្តស់ធនះធឡើយ ដតវធៅកដនលងណ្តក៏ធដ្ឋយដដលមាន់រតូវបានចិញ្ច ឹមទូទំងពិភព
ធោក កសិករបានសាកលបងធមើលធៅចំណីបដនថមជាធរចើនរបធភទធហ្ើយ ដូចជា ធាត
កិន សដណត កពីលី សដណត កបាយ សដណត កបាយរកធលៀន សដណត កដី ។ល។ ធៅធពល
ដដលធធវើការធរជើសធរ ើសចំណីរដដលកិនបំដបក សូមធធវើការបាចចំណីធដ្ឋយនដដដលរាយ
បា៉ាយបានលអ ដដលមានធៅកនុងតំបន់ ធហ្ើយមានតំនលធថ្នក។ 
 

 
រូបទី4:ឧទាហរណ៍ននចំណីកិនបំប្បកប្ដលអាចរកបានដៅត្ំបន់ផាឡាវ៉ា ន ់

 

រុណសមបតតិននសតវដដលធអាយធមម ជាចំណី 
វធីីដដលពិតជាង្ហយស្សលួបំផុតធហ្ើយធថ្នកបំផុតកនុងការធអាយចំណីសតវចិញ្ច ឹមរឺការ
ធអាយវជាមួយនឹងការដដលវអាចរកធមម បានឬក៏ធអាយវនូវរកុាជាតិដបតងត្តមរយះ
ការរចូតយកមកធអាយជាចំណី។ របភពរបូធតអីុ្នជាធរចើនរបធភទពីជំុវញិកសិដ្ឋា នដូច
ជាចកឬដងកូវធមម អាចរតូវបានធរបើរបាស់ធដើមបបីដនថមដល់ធមម នឹងរកុាជាតិនបតង។ 
ការផតល់ចំណីដល់សតវធដ្ឋយធមម ផតល់នូវអ្តថរបធយជន៍ខាងអាហាររបូតថមភជាធរចើនដូច
ជា 
 វមានវតិ្តមីនខាល ញ់រោយជាធរចើន (A, D, E, K)  



 មានលីណូធលកអាសីុតដដលជាបំដលង ធហ្ើយវរបឆំ្ងនឹងមហារកី និងការស្សកទំ
ងន់ធៅកនុងខាល ញ់ 

 ជាមួយនឹងធញ្ញជាតិតិចតួចនិងរកុាជាតិនបតងធរចើនជាង រួបផសជំាមួយនឹងសតវលអិត 
រតី កាកដូង ល។ល។ អារត្តននជាតិអាសីុតអូ្ធមកា៣ និងអូ្ធមកា៦ ធៅកនុងមាន់
ដដលសីុធមម ជាចំណីរឺមានធរចើនដូចជារបបអាហារត្តមរបនពណីយ៍ដដរធហ្ើយមាន
សុខ្ភាពលអជាងសំរាប់អ្នកហូ្បវជាជាងការហូ្បមាន់ដដលធរចិញ្ច ឹមដបបទំធនើប។
ជំនួសធអាយការបដនថមជាតិអាសីុតពីអូ្ធមកា៣ធៅដល់មាន់ សូមកាត់បនថយជាតិ
អាសីុតពីខាល ញ់ពីអូ្ធមកា៦ធដ្ឋយការកាត់បនថយរគាប់ធញ្ញជាតិធហ្ើយធរបើរបាស់សតវ
លអិតធហ្ើយនិងចំណីរតីសំរាប់តុលយភាពអាហាររបូតថមភ។ធោកធវជជបណឌិ ត វធវសតុន 
របាយស៍ បានរកធឃើញអារត្តននជាតិដដលសឹងដតធសមើនឹងអូ្ធមកា៣/៦ ននការទទួល
យកជាតិខាល ញ់ធៅកនុងរបបអាហាររបស់មនុសស ធដ្ឋយសរបុធៅមិនធលើសពី ៥ធៅ
៦%ធទននការស្សូបចូលយកធដ្ឋយកាល់ឡូរ.ី ដដលលអបំផុត (របូទី៥) (Fallonet al., 
2000). សំរាប់សាច់ ស ុត ធហ្ើយនិងរុណភាពខាល ញ់ធអាយមានតុលយភាពគាន សំរាប់
ការធរបើរបាស់របស់មនុសសនិងសុខ្ភាពសតវសាល បធយើងចង់បានតុលយភាពជាតិអូ្ធម
កា៣និង៦ននអាសីុតខាល ញ់ធៅកនុងចំណី។ 

 

 
រូបទី5:“អា ៊ុីត្ខ្លា ញ់ប្ដលមានារះ ំខ្លន់ដៅកនុងរបបអាហារពីដដើមនិង ម័យទំដនើប ដោយ ាលី ហវឡូន ម ូរ៉ាល 
ជារបធានមូលនិធិដេរបាយ ៍ដៅភាគខ្លងលិច “របបអាហារជារបនពណីយ៍និងដរបងរប ់អាដមរិក” series ការបង្ហា ញ

“របបអាហារជារបនពណីយ៍ III”  



ការផលិតចំណីមាន់ធៅកនុងកសិដ្ឋា ន រមួទំងរបូមនតធធវើ 
ជាមួយនឹងការពិធសាធន៍ធហ្ើយនិងការកត់រត្តដ៏របុងរបយ័តន កសិករអាចផលិតចំណី
ធដ្ឋយខ្លួនឯងដដលមានរុណភាពខ្ពស់។ ធៅកនុងរបធទសជាធរចើន កសិករអាចទិញ
ធររឿងផសំដដលអាចរកបានធស្សចធហ្ើយធដើមបផីលិតចំណីដដលសនសសំំនចថវកិារ ដត
ធទះជាយ៉ាងណ្តក៏ធដ្ឋយ ធររឿងផសំដដលផលិតធៅកនុងចំការធធវើធអាយចំណីមាន់កាន់ដត
ចំណ្តយថវកិារតិចជាងធៅធទៀត។ ធៅកសិដ្ឋា នរបស់ធយើង កសិករពីរនក់អាចផលិត
ចំណីស្សស់ដល់ធៅ២០០ររកចំណ្តយរយះធពលតិចជាង១ធមា៉ាង។ របស់ជាធរចើនអាច
រតូវបានធរបើរបាស់ដ៏មានសកាត នុពលធដើមបីផលិតអារត្តចំណីដដលមានតុលយភាពលអ។ដូ
បូនម នដ៏លអដដលខ្ញុំអាចផតល់ធអាយបានរឺរតូវបត់ដបនធៅត្តមបរបិទរបស់អ្នកធហ្ើយនិង
អ្វីដដលធថ្នកជាង(ឬក៏បានធដ្ឋយឥតរិតនថល)។សូមរកាជំធរ ើសរបស់អ្នកធបើកចំហ្រធហ្ើយ
សូមធធវើការស្សាវរជាវ! ខាងធរកាមធនះ ខ្ញុំសូមពិព័ណ៌នជំធរ ើសខ្លះដដលអាចរកបានធៅ
អាសីុអាធរនយ៍។ 
 

រកុាជាតិបណណងគជាតិអ្ដណត តទឹកនិងចកជាជំធរ ើសននចំណី 
បណណងគជាតិជាធរចើននិងរកុាជាតិទឹកជាធរចើនមានជាតិរបូធតអីុ្នខ្ពស់ណ្តស់។ រកុាជាតិទឹក
ទំងធនះអាចដុះលូតោស់យ៉ាងលអធៅកនុងស្សះដដលមានជីជាតិររប់រគាន់កនុងការគំា
រទវ។ វអាចរតូវបានធរបើរបាស់សំរាប់ជាចំណីមាន់និងលអណ្តស់សំរាប់ជាអាហារ
បដនថមដដលសនសំសំនចតំលសធៅធពលដដលចំណីដដលធរទិញមានតំនលនថល។បណណងគ
ជាតិដូចជាចកអាសូឡា និងសាលវធិនៀ អាចរតូវបានធរបើរបាស់របសិនធបើវដុះលូត
ោស់និងរបមូលផលយ៉ាងមានរបសិទធិភាពលអ (របូទី៦) ចក(ពពួកពូជធផសងៗទូធៅ)ក៏
អាចរតូវបានធរបើរបាស់ដដរ។ សតវបកសទំីងឡាយ(រាប់ទំងសតវសីុរបស់ររប់យ៉ាង)វសីុ
ចំណីយ៉ាងធរចើនននរកុាជាតិនបតងទំងធនះជាធនធានចំណី។ជំធរ ើសសំរាប់ការផលិត
មានទំងកបួនដដលការារធដ្ឋយសំណ្តញ់កនុងការចិញ្ច ឹមរតី ឬស្សះដដលធៅដ្ឋច់ធដ្ឋយ
ដឡក ការដុងទឹកឬសនូក។សូមចំាថ្ន ចំធបើងឬធមម សងួតជាចំណីរណ្តក៏ធដ្ឋយដដលធៅ
កនុងស្សះរតីរតូវដតធធវើការការារឬទុកធអាយធៅធដ្ឋយដឡកពីរតី ធបើមិនដូធចាន ះធទ រតី
និងទន្ទ្នទ ននិងបំផាល ញដំណំ្ត។ ធៅកនុងរបូទី៣ រតីរតូវបានចិញ្ច ឹមធៅកនុងធុងធដ្ឋយដឡក
ធហ្ើយចកអាសូឡាកំពុងដតដុះលូតោស់ពីការបូមអាហាររបូតថមភនិងទឹកនិងនិងវលិធៅ
រករតីវញិដដលបានោងសំអាតនិងបធងកើតជាអុ្កសីុដសន។ [កំណត់រត្តរបស់អ្នកនិពនធ 



សំរាប់ព័ត៌មានបដនថមធទៀតននការធរបើរបាស់បណណងគជាតិអ្ដណត តទឹកនិងចកសំរាប់រតីនិង
រជូក សូមធមើលឯកសាររបស់ធអ្កូអាសីុធលខ្២០និង២៥] 
ការពិធសាធន៍សាកលបងបានធធវើធឡើងធៅរបធទសឥណ្តឌ  ធដ្ឋយការធរបៀបធធៀប Lemna 
minor (ចកទូធៅ) Ipomoea reptan(រតកួន) Trapanatans(រកចាប់) និង 
Salviniacucullata (ដដលជាញឹកញាប់ធររចឡំជាមួយនឹងដសលទឹក Azolla).ទំងចកនិង
រតកួនរឺជាអារត្តចំណីឆ្ល ស់គាន ដ៏លអនិងមានរបូធតអីុ្នខ្ពស់ ២៨%និង៣២% (Kalita, 

2007).ទំងពីរធនះអាចជាចំណីសងួតដ៏អ្សាច រយ។ ខ្ញុំសងឃឹមថ្នដសលទឹកអាសូឡា (Azolla 
caroliniana)រតូវបានបញ្ចូ លធៅកនុងការសិកាធៅរបធទសឥណ្តឌ  វជាបណណងគជាតិដដល
ដុះលូតោស់បានយ៉ាងធលឿន ធហ្ើយត្តមរបាយការណ៍រឺមានជាតិរបូធតអីុ្នដល់ធៅ
១៩ធៅ៣០%។ 
 

 
រូបទី 6. ការផ្លិត្ប្ ាទឹកអា ូឡា និងាល់វិដនៀដៅផ្ទះអាឡហូា Azolla and salvinia production  

សូមរបយ័តនកំុធអាយរបមូលផលបណណងគជាតិអ្ដណត តទឹកនិងរកុាជាតិទឹកធនះធអាយ
ធលើសលួសធឡើយធបើមិនដូធចាន ះធទការផលិតរបស់វនឹងមិនមាននិរនតរភាពធឡើយ។ជា
ចាប់ទូធៅ(សថិតធរកាមរំនិតលកាខ្ណឌ ដ៏លអ) អ្នកមិនរួររបមូលផលវធអាយធលើសពី
ចំនួនាក់កណ្តត លរបស់វធឡើយកនុងមួយអាទិតយ(ឬ១/៧ននចំនួនរបស់វសរបុកនុងមួយ
នថង)។ ធគាលរំនិតរឺរតូវរការកុាជាតិធនះធៅកនុងដំណ្តក់កាលដដលវលូតោស់ធលឿន។
ធដើមបីធធវើដូធចនះបាន អ្នកនឹងរតវូមានការរតតួពិនិតយថ្នវធីិសាស្តសតមួយណ្តននការរបមូល
ផលដដលមានរបសិទធិភាពបំផុតធៅកនុងរបព័នធរបស់អ្នក។ ដសលទឹកអាសូឡារស់បានលអ
ជាមួយទឹកដដលមិនធៅនឹងជាជាងចក។ សាលវធិនៀ ដុះលូតោស់ធលឿនដតវអាចជា



រកុាជាតិដដលបំានធរធពក។ ការសិកាធពញមួយឆ្ន ំរបស់ធយើងបានវស់ដវងពី
ផលិតផលរបស់ដសលទឹកអាសូឡាធៅកនុងលកាខ្ណឌ ជលផលធហ្ើយបានបង្ហា ញថ្នទិនន
ផលមានកំរតិពី៣១០រកាមធៅ៤៩០រកាមកនុងមួយនថង ធដ្ឋយដផអកធៅធលើកត្តត ធផសងៗ។  
 
ការរបមូលផលធដ្ឋយខ្លួនឯងសំរាប់សតវលអតិដូចរយុធមម  (Hermetiaillucens) ដកធដឿ 
កាកសំណល់មាន់ឬអាចម៌មានអាចរតូវបានធរបើរបាស់សំរាប់ធអាយសតវលអិតមា៉ាងដូច
រយុធមម  (Hermetiaillucens) អាចផលិតជាដុកធដឿបាន ធដើមបីបដនថមជារបបអាហារដដល
មានរបូតថមភសំរាប់មាន់របស់អ្នក។ សតវលអិតធនះពងវមានអាហាររបូតថមភខ្ពស់ណ្តស់
ធហ្ើយអាចលូតោស់បានយ៉ាងលអធៅធលើកាកសំណល់។ពងសំរាប់ជាចំណីដដលមាន
ភាពសកមមលអធនះវនឹងោក់កំបំាងនិងជាថ្នន ំមិនធអាយមានរយុធកើតធឡើងបានដដលធរ
ធៅថ្ន សីុនូមូន (ដដលជាវតថុធាតុដដលធរធរបើសំរាប់ជាទំនក់ចំលងពូជរីមី)ដដលវ
ពញ្ហញ ក់និងរពមានធៅដល់របធភទននរយុដនទធទៀតធអាយធៅធអាយឆ្ង យពីអាហារ 
ធរាះសតវលអិតធនះមានវតតមាន។ ការរចនជាធរចើនសំរាប់ការរបមូលផលធដ្ឋយខ្លួនឯង
ននសតវលអិតធនះរឺមានធៅត្តមអ្នឡាញ។ ការង្ហរទំងធនះរឺជាការផលិតដកធដឿចំណី
សតវ ធៅធពលដដលធរបានររប់ររងបានយ៉ាងលអសមរមយ ដងកូវដកធដឿធនះផាល ស់ទីពីធុង
ដដលធរទតរបមាណ35º ធហ្ើយទំោក់ពងចូលធៅកនុងធុងដដលរបធហាង ផាទ ល់ធៅកនុង
ស្សះចិញ្ច ឹមរតី ឬចូលធៅកនុងរទុងមាន់(របីូទ៧និង៨) 
 

 
រូបទី7: ដារកាមនន ត្វលអិត្ដងកូវដកដដឿចំដ ះប្ដលរត្ូវបានដរបើដៅផ្ទះអាឡូហា 



 
រូបទី 8:រូបភាពរប ់ ត្វលអិត្ពងដងកូវចំណីប្ដលរត្ូវបានដរបើដៅផ្ទះអាឡូហា  

 
សារះរបធយជន៍ននការផាអ ប់ធៅកនុងការផលិតចំណីធៅកនុងកសិដ្ឋា ន 
សកមមភាពផាអ ប់ននអ្តិសុខុ្មរបាណដដលមានរុណរបធយជន៍មួយចំនួនអំ្ឡុងធពល
ដំធណើ រការផលិតអាចពរងឹងការរោំយអាហារនិងជីវតិរបស់ចំណីមាន់។ធយងធៅត្តម
ការសិកាមួយ ការធរបើរបាស់អ្តិសុខុ្មរបាណបានបធងកើននូវរបធូតអីុ្នធៅធៅកនុងកាក
ដូងពី១៧.២៤%ធៅដល់៣១.២២% ធហ្ើយអានីណូអាសីុតក៏រតូវបានរកធឃើញមានផង
ដដរថ្នមានការរកីចំធរ ើនធឡើងនូវបិរមាណ។(Cruz, 1997). 

 

សូមកត់ចំណំ្តថ្នមិនដមនហ្វូងសតវទំងអ្ស់សុទធដតចូលចិតតអាហារធសើមធឡើយ។ អ្នក
អាចោយចំណីធដ្ឋយមិនចាំបាច់ផាអ ប់វធៅធពលរពឹកធហ្ើយធរបើរបាស់វភាល មៗ
របសិនធបើមានរបស់អ្នកមិនចូលចិតតអាហារផាអ ប់ ដដលអាហារធនះរបដហ្លជាធសើម។
កនុងការបដនថមធៅនឹងចំណីមាន់ អ្នកអាចផាអ ប់ចំណីរបស់អ្នកផងដដរសំរាប់រជូក ទ និង
រតី ជាមួយនឹងជំនួយពីរកមុមីរកបុរបូនបអូ្ទិកចំរះុ។ដតធទះជាយ៉ាងណ្តក៏ធដ្ឋយក៏ 
ធយើងមិនផតល់ជាអ្នុសាសន៍សំរាប់ការផាអ ប់សំរាប់ចំណីសតវដដលទំារធអ្ៀងធឡើយ(ឯក
សារធនះនឹងមានបង្ហា ញធៅកនុងអ្តថបទរបស់ធអ្កូអាសីុបនទ ប់ធនះ)។ 
 
ធៅធពលដដលផាអ ប់អាហារ សូមធានថ្នអ្នកធរបើរបស់ដដលបានពិធសាធន៍រចួធហ្ើយន
រកុមបាក់ធតររីបូនបអូ្ទិក ដំដប និងមីរកុបដដលវមិនឆលងជំងឺជាមួយនឹងរបស់ពីនរព។ ធៅ
ផទះអាឡូហា ធយើងធរបើអីុ្អិ្ម-1 ដដលជាផលិតផលពីទីផារដដលឆលងកាត់បនទប់ពិធសាធ
ណ៍ធធវើធតសតនិងរតូវបានអ្នុមតតិធអាយធរបើសំរាប់សតវចិញ្ច ឹមនិងជលវបបកមមធដ្ឋយមនទីរ
កសិកមមនិការយិល័យធនជានជលផលនិងធនសាទធៅកនុងរបធទសហ្វីលីពីន។អិុ្ចអិ្ម-
1 រតូវបានផសំធឡើងធដ្ឋយធោកធវជជ តឺរ ៉ាហីូ្កា ធៅសកលវទិាល័យរយឹកខ្យឹក ធកាះអូ្រី



ណ្តវ របធទសជប៉ាុន ធហ្ើយវមានស្សាប់ធហ្ើយធៅកនុងរបធទសជាង១០០។ របធទសនថ
ឥឡូវធនះធរបើរបាស់អិុ្ចអិ្មធនះជាងរបធទសជប៉ាុនធៅធទៀត។ 
អីុ្អិ្ម-1មានជាតិឡាក់តូបាក់សីុលីស បាក់ធតរសំីធយរ និងដំដបដដលរុណរបធយជន៍
និងរបស់ជាធរចើនធទៀតដដលខាល ំងខាល ។អ្តិសុខុ្មរបាណរស់បានធដ្ឋយសារសកនិងជាតិ
កាបូអីុ្រដ្ឋតដនទធទៀតខ្ណះធពលដដលវកំពុងបធងកើតបានជាអុ្កសីុតកមមទីពីរដដល
បធងកើនកំរតិអាហាររបូតថមភននចំណី។ រុណតំនលននរបនូបអូ្ទិករឺមានកំរតិខ្ពស់ណ្តស់ 
របសិនធបើអ្នកចង់ធរៀនបដនថមអំ្ពីការធរបើរបាស់អីុ្អិ្មធនះ ធសៀវធៅរបស់ខ្ញុំដដលមាន
ចំណងធជើងថ្ន របព័នធកសិកមមត្តមដបបធមមជាតិសំរាប់កសិកមមរបកបធដ្ឋយនិរនតរភាព
ធៅតំបន់រតូពិករឺជាធគាលការណ៍ដននំសំរាប់បធចចកវទិាអីុ្អិ្មធនះ។ វក៏អាចរកបាន
ត្តមអ្នឡាញដដរធដ្ឋយអាចទញយកPDF ធដ្ឋយមិនរិតនថលឬត្តមរយះការយិល័យ
ធអ្កូអាសីុ ឬក៏អាចទិញត្តមអ្នឡាញត្តមរយះបណ្តណ ល័យត្តមអ្នឡាញ់របស់ធអ្កូហ្ល
រដី្ឋ។ 
 

របសិនធបើអីុ្អិ្ម-1 ធនះមិនអាចរកបានធទ សូមពាយមធរបើរបាស់កាកឈីស ឬទឹក
ធដ្ឋះធគាជូរ ដដលអាចរកបានពីហាងលក់ទឹកធដ្ឋះកនុងតំបន់។ សូមចាប់ធផតើមពីតូច
ជាមួយនឹងការជំនួសកាកទឹកធដ្ឋះធគាធនះធៅកនុងកំរតិដូចគាន ដូចជាអីុ្អិ្ម  - 1ដដរ
ដូចដដលមានធៅកនុងរបូមនតខាងធរកាម ធហ្ើយសូមបដនថមធទៀតកនុងដំណ្តក់កាលរយះៗ
របសិនធបើវមិនមានរបសិទធិភាពធទ។ ការផាអ ប់ដ៏លអអាចបធងកើតបានជាកលិនដផអមនិងជូរ
បនទ ប់ពីរយះធពល២សបាត ហ៍្។ របសិនធបើវសអុយ ដូចជាពងមាន់សអុយ រឺកលិនមកពី
(សុលហាវ ត) ឬក៏មានផសិតធមម ធកើតធឡើង សូមកំុធអាយចំណីធនះធៅដល់មាន់របស់អ្នក
ធឡើយ។ ដតសូមបដនថមរបស់ទំងធនះដដលអ្នកបានទទួលបទពិធសាធន៍បរាជ័យតូចធនះ
ធៅដ្ឋក់កនុងជីកំប៉ាុសតធហ្ើយធរបើរបាស់វជាជី។ 
 
ជំធរ ើសមួយធទៀតសំរាប់អីុ្អិ្ម-1រឺការធរបើរបាស់អ្តិសុខុ្មរបាណរបស់ជនជាតិ (IMOs) 
ធៅកនុងរបព័នធកសិកមមត្តមដបបធមមជាតិរបស់ជនជាតិកូធរ ៉ា(KNR) សំភារះទំងអ្ស់រតូវ
បានោយជាមួយសករ អំ្បិល និង លាយIMO [កំណត់រត្តរបស់អ្នកនិពនធរឺ សំរាប់
ព័ត៌មានបដនថមននការបធងកើតនិងធរបើរបាស់IMOs សូមធមើលបទបង្ហា ញ “ការដននំចំធាះ
កសិកមមត្តមដបបធមមជាតិរបស់ជនជាតិអាសីុ ”ដដលមានធៅធលើ ECHOcommunity.org.



។បដនថមពីធនះធទៀត អ្តថបទកសិកមមត្តមដបបធមមជាតិនិងធសៀវធៅតុកកត្តពីសកលវទិា
ល័យដម៉ាចូបានពិភាកាIMOs ធនះយ៉ាងដវងធហ្ើយអាចរកបានធៅការយិល័យរបស់ធអ្
កូអាសីុធៅជាភាសានថ អ្ង់ធរលសនិងដខ្មរធហ្ើយបនតិចធទៀតនឹងមានជាភាសាភូមា បាហា
សាឥណតូ ធនសីុ កាដរ ៉ាន ត្តកាឡុកនិងចិនកុកងឺ]។ 
ចំណីធធវើពីរតីជាធនធានដ៏លអមួយដដលមានរបូធតអីុ្នខ្ពស់។ចំណីពីរតីធរកាមទឹកធហ្ើយ
នឹងរតីទីឡាប់យ៉ា រតវូបានធរបើរបាស់កនុងធគាលបំណងជាធរចើនជាមួយនឹងលទធផលលអ។ 
ការធរបើរបាស់ចំណីពីរតីធនះដដររឺជាធមមត្តរតូវបានកំរតិរតឹម៥%ធៅ១០%ធៅរបបចំណី
របស់សតវសាល ប។ ធយើងធរបើធរចើនជាងធនះធៅកនុងអារត្តមាន់របស់ធយើង។ការររប់ររង
ហ្វូងមាន់របស់ធយើងដបបធមមជាតិមានដូចជា ធមម  រកុាជាតិនបតង ការកកាយចំណី ចំណី
និងខ្និជដដលជាជំធរ ើសធដ្ឋយធសរ ីជាមួយនឹងជំធរ ើសជាធរចើនដដលមាន សតវសាល បអាច
ធរជើសធរ ើសនិងថលឹងដថលងពីរបបចំណីធដ្ឋយខ្លួនវបាន ធដ្ឋយជាធមមជាតិរឹវដកតរមូវឬ
បន្ទ្ងគប់គាន ធៅវញិធៅមកធដើមបីទទួលបានចំនួនដ៏រតឹមរតូវននអាហាររបូតថមភ។ សូមកត់
ចំណំ្តថ្ន ចំណីធធវើពីរតីអាចខុ្សគាន រួរធអាយកត់សំគាល់កនុងរុណភាពនិងអាចជាសកក
ត្តនុពលននធនធានសំរាប់ការឆលងជាតិពុលដសលម៉ាូធនឡា ធៅធពលដដលបដនថមកនុង
របបចំណីរបស់សតវសាល ប។ជាមួយគាន ដដរ កំរតិដ៏ខ្ពស់ននចំណីពីរតីកនុងរបបចំណីរបស់
សតវសាល បអាចហុ្ចជាលទធផលធៅដល់សាច់និងស ុតដដលមានរសជាតិដូចជារតី
(Ponceet al.,2002)។ 
 

បញ្ហា ដដលមានជាឯកសារកត់រត្តទុកជាមួយនឹងសដណត កធសៀងនិងដំណំ្តជីអិ្មអូ្ 
ធៅផទះអាឡូហារឺជាផទះដដលរបិតិបតតិការណ៍ធដ្ឋយមិនធរបើរបាស់សដណត កធសៀង
ធដ្ឋយសារដតមានការប៉ាះាល់ដល់សុខ្ភាពយ៉ាងធងន់ធងរ។ ការកធកើតននជាតិអ្ង់សីុម
និងភីតូស្តសតូដសនពីសដណត កដដលមិនបានផាអ ប់មានដូចជា:  

 មានជាតិអាសីុតភីទិកខ្ពស់ធៅកនុងសដណត កដដលវធៅកាត់បនថយធធវើធអាយខូ្ច
ដល់ជាតិកាល់សយូម មា៉ា ដញ៉ាសយូម ម៉ាង់កាដនស ទង់ដដង ដដក និងជាតិសងកសី 
[កំណត់រត្តរបស់អ្នកនិពនធ សូមធមើលការធចញផាយ EDN 103 “ការអ្ន់ថយចុះ
ននជាតិផូសវ័រ(និងធផសងៗធទៀត) ធៅកនុងរបបចំណីដដលមានជាតិផូសវូរខ្ពស” 

សូមសិកាបដនថមពីបញ្ហា ធនះជាមួយនឹងអាសីុតភីទិក]។ 



 អាសីុតភីទិកធៅកនុងសដណត កធសៀងរឺមិនអ្ពារកិតធទធដ្ឋយការធរៀបចំត្តមវធីិ
សាស្តសតដបបរបនពណីយ៍ដូចជាការរតំ្ត ការបណតុ ះ និងការចំអិ្នយឺតៗរយះធពល
យូរ។  

 របបចំណីដដលមានជាតិអាសីុតភីទិកធរចើនបានបណ្តត លធអាយមានបញ្ហា ដល់
ការធំលូតោស់របស់មាន់។  

 កត្តត រារាងំរទីពសីុនធៅកនុងសដណត កធសៀងបានធរជៀតធរជកជាមួយនឹងការ
រោំយរបូធតអីុ្នធហ្ើយអាចបណ្តត លធអាយមានបញ្ហា ដល់រកធលៀន។ ធៅកនុង
ការធធវើធតសតសតវ ការធរបើរបាស់សដណត កធសៀងដដលមានជាតិរារាងំដល់រទីពសីុ
នហុ្ចលទធផលដល់ភាពរកិន។  

 ភីតូស្តសតូដសនរបស់សដណត កធសៀង (Soy phytoestrogens (ឧទហ្រណ៍ អីុ្ស្តសតូ
ដសនពីរកុាជាតិ) បានបង្ហអ ក់ដល់មុខ្ង្ហររបស់អ្ង់ដូររីន ធហ្ើយអាចនឹងបណ្តត ល
ធអាយមានភាពមិនអាចមានកូននិងបធងកើតបានជាមហារកីសុដនតកនុងស្តសតីធពញវ ័
យ។  

• ភីតូអីុ្ស្តសតូដសនពីសដណត កធសៀងរឺមានភាន ក់ង្ហររបឆ្ំងនឹងទីអូ្រតីដដលអាចប
ណ្តត លធអាយមានអីុ្ប៉ាូទីអូ្រតីនិងអាចបណ្តត លធអាយមានមហារកីទីអូ្រតី។ 
ចំធាះកូនដង៉ាតតូច ការបរធិភារទឹកធដ្ឋះធគារឬធមស៉ាសដណត កធសៀងមានការជាប់
ទំនក់ទំនងជាមួយនឹងជំងឺទីអូ្រតីននរបព័នធភាពសុាធំដ្ឋយខ្លួឯងផាទ ល់។  

• វតី្តដមន B12 និងដផសងៗធទៀតដដលមានធៅកនុងសដណត កធសៀងមិនរតូវបាន
ស្សូបយកធឡើយ ធហ្ើយដបជាបធងកើនការរតូវការវតី្តមីនធនះរបស់ខ្លួនរបាណធៅ
វញិ (Nienhiser, 2003). 

 

[កំណត់រត្តរបស់អ្នកនិពនធ :សូមធមើលឯកសារធយងសំរាប់សដណត កធសៀងដដលបាន
ស្សង់ធឡើង សំរាប់ជាព័ត៌មានបដនថម.] 
GMOs (សររីាងគដដលមានការដកដរបត្តមជាតិដសន) ក៏ជាបញ្ហា ជាសកាក នុពលផងដដរ
ធៅកនុងចំណីរបស់សតវ។ ការសិកាថមីៗធនះបានផារភាជ ប់ការទំនក់ទំនងជាមួយនឹង
សតវរជកូធៅនឹងការធរបើរបាស់សដណត កធសៀងនិងធាតដដលមានជាតិGMO(Carmanet 

al., 2013). ជាមួយនឹងដំណំ្តដដលមិនមានGMOជាធរចើនដដលបានធរជើសធរ ើស ធយើង
បានធធវើការធរជើសធរ ើសធដ្ឋយធជៀសវងមិនធរបើរបាស់GMOsធទធៅផទះអាឡូហា។ ឥទធិ



ពលននការធអាយចំណីសដណត ករកធលៀនដដលបាននចនធហ្ើយសំរាប់ជាចំណី(Phaseolus 
vulgaris)ជំនួសធអាយការធរបើរបាស់អាហារដដលធធវើពីសដណត កធសៀងរឺមានការផារ
ភាជ ប់គាន កនុងការកាត់បនថយរុណភាពស ុតននមាន់សរដដលធជើងមានដសនង(Husseinet al., 
2015).របូធតអីុ្នពីសដណត កធសៀងមានតំនលធថ្នក ដតអាចនឹងមិនមានអាសីុតអាមីណូលអ
បំផុតធឡើយសំរាប់ការលូតោស់របស់សតវបកសីធបើធរបៀបធធៀបធៅនឹងចំណីដដលធធវើពី
រតី។ ចំណីពីរតីអាចជាលអបំផុតធដ្ឋយសារដតកនុងការវយតំនលការបដនថមជាតិរបូធតអីុ្ន
ពីចំណីធធវើពីរតីធៅនឹងចំណីពីទីផារសំរាប់មាន់រកាបពងនិងរុណភាពស ុតធៅកនុងតំបន់
រតូពិកធៅត ការសិកាធនះបានបង្ហា ញពីការភាជ ប់ដ៏សំខាន់ធៅនឹងការដដលអាចធរបើរបាស់
បានននអាមីណូអាសីុតពីចំណីពីរតី(Omekeet al., 2013). 
 
 

ចំណីអីុ្អិ្មផាអ ប់ធៅផទះអាឡូហា 
ចំណីអីុ្អិ្មផាអ ប់ធៅផទះអាឡូហារបស់ធយើងដដលមានររប់ធពល មានរបូធតអីុ្នធៅចំនួន
១៩.០០%ធហ្ើយមានតំលស០.៣៦ដុោល /ររកធៅកនុងតំបន់ផាឡាវ៉ានធនះធៅរបធទស
ហ្វីលីពីន(ត្តរាងទី១)។ ធយើងមានការធអាយចំណីដដលទទួលបានធជារជ័យដល់កូន
មាន់និងមាន់ពង។ថមកំធបារសំរាប់កសិកមមម៉ាត់(<0.5mm) ដដលបានបញ្ចូ លធៅកនុងអារត្ត
ធនះរឺមានសារះសំខាន់ណ្តស់សំរាប់ការលូតោស់ដល់ឆអឹង។មាន់ពងក៏រតូវការផងដដរ
កនុងការទទួលបានជាតិកាលសយូម ដដលនឹងរតូវមានការពិភារាគាន បដនថមធទៀតធៅកនុង
កថ្នខ័្ណឌ បនទ ប់។ 
 
របូមនតធធវើចំណីធៅកនុងត្តរាងទី១ រឺជាចំណុចចាប់ធផតើមដ៏លអសំរាប់ការបធងកើតចំណីបកសី
ដដលធធវើធៅកនុងសកិដ្ឋា នដដលសនសំធពលធវោនិងវដតននធាតុចូល។ របសិនធបើអ្នកអាច
ររប់ររប់បានដថមធទៀតនូវត្តរាងកាលវភិារដ៏សាញុំាសំំរាប់តរមូវការននជាតិរបូធតអីុ្ន
សំរាប់ហ្វូងសតវរបស់អ្នកធដើមបីធអាយបកសីមានការអ្ភិវឌឍន៍ធឡើងបាន អ្នកនឹងអាចដក
តរមូវរបធូតអីុ្នរបស់អារត្តរបស់អ្នកធដ្ឋយការដកតរមូវបរមិាណននចំណីធធវើពីរតី។ 
 
 
 
 



ត្តរាង 1: ចំណីអីុ្អិ្មផាអ ប់សំរាប់បកសធីៅផទះអាឡូហា 

ចំណីេ៊ុីេិមផាអ ប់ដៅផ្ទះអាឡូហា របូដត្េ៊ុីនដៅ 
ទំងន់ 
(Kg.) 

ត្ំនលUSD/ 

Kg. 

ត្ំនល រ៊ុប
(USD)  

កនទក ់[D1]  
14%  3.00  0.30 0.89  

ាច់កាកដូង 
22%  2.00  0.23 0.45  

ចំណីដធវើពីរត្ ី
44%  1.00  0.73 0.73  

ដោត្កិន 
7%  0.50  0.73 0.36  

 (<0.5mm) ថ្មកំដបារ ំរាប់ក ិកមមម ត្់ 
0%  0.20  0.18 0.04  

ខនិជថ្មភ្នំ 
0%  0.05  0.05 0.00  

េំបិល ម៊ុរទ 
0%  0.05  0.23 0.01  

ខយូងម ត់្ 
0%  0.05  0.02 0.00  

EM/ កររង1ូ00ml 
0%  0.20  0.18 0.04  

 TOTAL: 7.05 kg   2.52 USD  

      

ចំណីបដនថមបំប៉ានសុខ្ភាពចាប់ធផតើមពីមាន់ដដលមានអាយុ១នថង 
អ្នកអាចបធងកើនកាបា៉ា សីុធតចំណីកូនមាន់ធដ្ឋយមិនចាំបាច់ធរបើរបាស់អ្កម៉ាូនធទធដ្ឋយការ
ធរបើរបាស់ចំណីបំប៉ានបដនថមសុខ្ភាពដបបធមមជាតិវញិដដលអាចរតូវបានបធងកើតផងដដរពី
ធាតុផសំធៅកនុងកសិដ្ឋា ន(ត្តរាងទី២)។ ចំណីបដនថមធនះនឹងធអាយកូនមាន់មានការលូត
ោស់ធំធាត់និងបធងកើនភាពសុាជំាមួយនឹងជំងឺបាន ព័ត៌មានលំអិ្តសំរាប់ចំណីធនះមាន
ធៅខាងធរកាម 

ត្តរាង 2: កមមវធីិចំណី បដនថមសំរាប់កូនមាន់ 

Days នថ្ៃ រប ់ប្ដលពិដ  រតូ្វដអាយ 

1  ាឹកឬ សីនិងអាហារបំប នេងករដនន ត្( ូមដមើលខ្លងដរកាម) 
2-6 ដចកហាន់ជាមួយនឹងការបប្នែមឪឡឹក 

8-10 អាហារនិងបប្នែមទឹកជ ី

11+ ទឹក EMAS (េ៊ុីេិមលាយជាមួយទឹក២០០ភាគ) 

18-20  ូមរត្ឡប់ដៅអាហារបប្នែមដោយទឹកជីឪ ថ្វិញ 



សលឹកឬសសនិីងអាហារបដនថម ពីអ្ងករធត្តន ត 
សំរាប់មាន់ធទើបញាស់បានមួយនថង ធយើងហាន់សលឹកឬសសីធអាយម៉ាត់និងោយជាមួយ
ធមស៉ាអ្ងករធត្តន តធអាយធសមើភារគាន ។សូមកំុបារមមណ៍ថ្នវធធវើធអាយកូនមានមិនសីុធឡើយ 
សំរាប់នថងដំបូងកូនមាន់រស់បានធដ្ឋយអាហារពីស ុតរបស់វធហ្ើយនឹងមិនរតូវបានថយ
ធរកាយធដ្ឋយជាត់នហ្វបឺកាកសំណល់ខ្ពស់ធឡើយ។ ដតការធធវើដបបធនះដបជាផលូវជីអាយ
របស់វដវងធហ្ើយសូមធអាយបដនថមនូវកាបា៉ា សិុធតចំណី។ [កំណត់រត្តរបស់អ្នកនិពនធរឺ 
ខ្ណះធពលដដលកំពុងធអាយចំណីធមស៉ាអ្ងករនិងសលឹកឬសសីហាន់សំរាប់មាន់មានអាយុ១
នថងវរឺជាការអ្នុវតតន៍ជាទូធៅមួយ វមិនមានការសិកាត្តមដបបវទិាសាស្តសតធនះ
ធឡើយ]អ្នកផតល់ចំណីភារធរចើនសារភាពថ្ន កូនមាន់មិនចំាបាច់ធអាយចំណីឬទឹកធទកនុង
រយះធពល៤៨ធមា៉ាងដំបូងបនទ ប់ពីញាស់ (Hamre, 2013). 
 

ធចកហាន់ជាមួយនឹងការបដនថមឪឡឹក 
សូមធអាយចំណីកូនមាន់របស់អ្នកធដ្ឋយការធអាយធចកហាន់និងឪឡឹកដដលមានចំណួ
នធសមើរគាន ជាការបដនថមធៅដល់ចំណីដនទធទៀតដូចជាកនទក់ឬធមស៉ាធាត។ សូមយកមួយ
ណ្តក៏បាន ត្តមដដលអាចរកបាន ធៅកនុងទិសធៅរបស់វនិងដញកធអាយដ្ឋច់ធចញពី
ចំណីរបស់អ្នក។ 
 

ការបដនថមទឹកពីជីឪសងបូរាណ 
សូមធធវើការហាន់របទលកនទុយរកធពើចំនួន១០០រកាមធហ្ើយនិងខ្ញី១០០រកាម និងោយ
ជាមួយនឹងសកររងូ១០០រកាមនិងអីុ្អិ្មចំនួន១០០មល។ សូមរតំ្តផាអ ប់វចំនួនកនុងទឹក២
លីរតរយះធពល២អាទិតយ។សូមរតងលាយធនះធហ្ើយោយជាមួយទឹក 1:1 ។ ទឹកធខ្មះ
ធមមជាតិក៏អាចបដនថមផងដដរកនុងកំរតិ1-3%ធៅធពលដដលអ្នកធអាយវធៅដល់កូនមាន់
របស់អ្នក។ 
 
ទឹក EMAS 

 “ជាលាយដដលបានទទួលការធធវើការធដ្ឋយអ្តិសុខុ្មរបាណយ៉ាងមានរបសិទធិភាព”
ទឹក(EMAS )ក៏ជួយបានផងដដរ...កនុងការបធងកើតទឹកធនះ ធយើងោយអីុ្អិ្មជាមួយទឹក
២០០ភារ ធដើមបបីធងកើតបានជាអារត្តកនុងកំរតិ1:200 ធយើងធរបើរបាស់ទឹកធនះត្តមតរមូវ
ការ។ 



យុទធសាស្តសតមាន់រកាបពង 
ធៅផទះអាឡូហា ធយើងដតងដតរកាការផគត់ផគង់ធមម  រតកួន ឬរកុាជាតិនបតងដនទធទៀត 
ធដើមបីគំារទដល់ការផលិតពងរបស់មាន់រកាប។ធយើងអ្នុវតតន៍ទរមង់ការធអាយចំណីត្តម
ដបបនថសំរាប់មាន់ធពញវយ័របស់ធយើងដដលធយើងធរៀនបានពីសារា៉ា បូរដីដលធរធៅថ្ន 
បដនលចំរះុសំរាប់មាន់“chicken salad”.ធយើងបដនថមរកុាជាតិនបតងហាន់(មានទំងដសលទឹក
អាសូឡា)ដ្ឋក់ពីធលើសំរាប់ការធអាយចំណីធៅធពលរពឹក(របូទី៩)។ មាន់រកាបពងរឺជា
មាន់ធំដដលឆ្ប់សីុអ្ស់ធមម របស់វធអាយជាញឹកញាប់រឺរតូវការរកុាជាតិនបតងបដនថម
ធទៀត។ ការធអាយចំណីដល់ហ្វូងសតវរបស់អ្នកធដ្ឋយ បដនលចំរះុសំរាប់មាន់“chicken 
salad”.បានផតល់ធអាយវនូវការផគត់ផគង់ដ៏ធទៀងទត់មួយននអាហាររបូតថមភធរៅពីចំណី
ដដលផាអ ប់។ 
 
 

 
រូបទី 9: ការដរៀបចំនិងការដអាយចណំី ត្វដៅផ្ទះអាឡូហា “chicken salad”. 

ការររប់ររងការធអាយចំណីសតវរបស់ធយើងមានរមួទំងការផតល់ធអាយនូវរកុាជាតិនបតង 
ការកកាយចំណី ចំណីដដលធរធអាយត្តមកំរតិ(ចំណីផាអ ប់ឬោយ) និង(ចាប់ធផតើមពី១៨
អាទិតយដូចដដលបានបង្ហា ញខាងធរកាម)ដដលជារបភពជាជំធរ ើសដ៏ធសរនីនជាតិកាល់សយូ
មដដលមានធៅកនុងថមកំធបារទរមង់ធរកើមនិងកិន(១.៥ធៅ៣.៥មម)។ មានន័យថ្នធយើង
កំណត់យកជំធរ ើសដដលមានភាពចំរះុ មានទំងរបភពននជាតិកាល់សយូម។វមានសារះ
សំខាន់ណ្តស់កនុងការកត់ចំណំ្តថ្នមាន់រកាបពងជាធមមត្តរកាបពងធៅធពលរពឹកធហ្ើយ
បញ្ច ប់ការបធងកើតជាសំបកពងធៅធពលដដលវធដក។វទញយកជាតិកាល់សយូមពីបំពង់
រោំយអាហារ ជាពិធសសពីធកាះរបស់វ។ វរតវូការជាតិកំធបារធមមជាតិឬកាលសយូមកា
បូណ្តតដនទធទៀតដូចជាោសសមុរទ(1.5mm – 3.5mm) ខ្ណះធពលដដលអារត្តនន



ការចាប់ធផតើមថមកំធបារពីធរកើម៧០%ធៅ៣០%ម៉ាត់(<0.5mm) រឺរតូវបានដននំធៅកនុង
ចំណីពីរកុមហ្ ុន ធដ្ឋយធយើងធៅត្តម លីធឺដមណ Leiterman “កបួនចាប់ជាទូធៅរឺរតូវ
មានយ៉ាងធហាចណ្តស់អារត្ត៥០:៥០ននថមកំធបារធរកើមនិងម៉ាត់ធដើមបីរកធអាយធឃើញនូវ
ទំហំ្កាលសយូមធៅកនុងរបបចំណី។ ធដ្ឋយធរាះមាន់រកាប់ពងវសីុចំណីតិចធៅធពល
ងងឹត វមានសារះសំខាន់ដមនដទនសំរាប់អ្ភិវឌឍន៍សំបកពងលអដដលវមានចំនួនសម
រមយមួយននជាតិកាលសយូមដដលមានធៅកនុងធកាះមាន់អំ្ឡុងធពលធមា៉ាងធៅធពលងងឹត
ធៅធពលដដលសំបកពងរតូវបានបធងកើតធឡើង” (Leiterman, 2013).បកសីធរជើសធរ ើសនិង
ថលឹងដថលងពីរបបចំណីរបស់វពិការធរជើសធរ ើសយករបស់លអដដលធយើងបានផតល់ធអាយធៅ
ផទះអាឡូហា។ជាមួយនឹងការដដលអាចរកបានរបស់បដនថមធទៀត ថមកំធបារភនំធររើម ការផ
លិតពងរបស់មាន់ធសទើរដតបានមួយជាពីរធហ្ើយធយើងអាចធឃើញការធកើនធឡើងននរុណ
ភាពសំបកពងនិងកំោងំរបស់វ.  
 
ទនិងសតវចំរះុ 
ធៅផទះអាឡូហា ធយើងចិញ្ច ឹមទកាបា៉ា ធៅធលើវលធមម ជាមួយមាន់របស់ធយើង។ ពួកវ
ហាក់ដូចជារកចំណីធផសងពីគាន  ដតរស់ធៅលអជាមួយគាន ។ ធយើងធអាយចំណីទរបស់
ធយើងធដ្ឋយអារត្តចំណីជាមូលដ្ឋា នរបស់ធយើងដតក៏ផតល់ធអាយផងដដរនូវកដនលងទឺកសំ
រាប់ជាការអ្នម័យធដើមបធីអាយពួកវអាចសំអាតខ្លួនវបាន។ ទកាបា៉ា មិនដមនជាទ
ដដលដហ្លទឹកធនះធទ ដតវរស់ធៅបានលអធៅធលើវលធមម  វក៏ធចះឆក់យករយុពី
អាកាសដដរ។មាន់តួរីក៏អាចរស់ធៅបានលអជាមួយនឹងមាន់សាច់របស់ធយើង ដតទកាបា៉ា
ធៅបា៉ាឡវ៉ាន់ធនះដដលធយើងបានសាកលបងរឺមិនសូវលអធទជាទូធៅ។ ធយើងនឹងសាក
លបងមតងធទៀតធៅធពលដដលធយើងបានពូជលអ។ 
ទសាច់របស់ធយើង (ភីកឃិង) និងទរកាបពង (មា៉ាឡាដ) រស់ធៅបានយ៉ាងលអជាមួយ
នឹងស្សះទឹកតូចមួយដដលមានទឹកលអ។ ធយើងបានផាល ស់ទឹកត្តមរយះកដនលងសំរាប់ដំ្ឋ
ដំណំ្តជាមួយនឹងសនប់តូចមួយ ធៅកនុងរបព័នធ“duckponic”ចិញ្ច ឹមទកនុងទឹកដដលវលិចុះ
ធឡើងបិទជិត។រកុាជាតិធរបើរបាស់អាហាររបូតថមភធៅកនុងទឺក(ពីអាចម៌ទ) ធដ្ឋយការ
សំអាតវជាបនតរបនទ ប់ ធៅធពលដដលទដហ្លទឹក ធអាយខ្យល់ធចញចូល ធហ្ើយធអា
យជីដល់ដំណំ្តជាមួយនឹងកាកសំណល់របស់វដដលបានជុះធៅកនុងទឹក។រកុាជាតិទំង
អ្ស់ដុះលូតោស់បានលអធៅកនុងរបព័នធមួយដដលធយើងបានធរបើរបាស់ធដើមបីធអាយ



ចំណីដល់រជូក វមិនសមរមយធឡើយសំរាប់មនុសសកនុងការធរបើរបាស់។ធយើងបានបញ្ចូ ល
រតកួន ជីហូ្បពីទឹក ដសលទឹក ចកធៅកនុងរបព័នធចិញ្ច ឹមទកនុងទឹករបស់ធយើង។ 
 
 

 
រូបទី 10: មាន់និងទាកាបា  ៊ុីដមម ជាមួយគ្នន ដៅផ្ទះអាឡូហា 

 

 
រូបទី 11: របព័នធចិញ្ចមឹទាកនងុទឹកដៅផ្ទះអាឡូហា 

 
 

ការសននិដ្ឋា ន 
ជំធរ ើសនិងរបភពចំណីធដើមបីចិញ្ច ឹមសតវសាល បជាធរចើនមានធៅកនុងអាសីុអាធរនយ៍។ សូម
អ្ររុណដដលតំនលននការផលិតចំណីសតវសាល បអាចរតូវបានកាត់បនថយធដ្ឋយការធរបើ
របាស់ជំធរ ើសធនធានចំណីខុ្សគាន ជាធរចើន ធហ្ើយជាធរចើនមុខ្អាចរតូវបានបធងកើតធឡើង
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សារះសំខាន់ណ្តស់ននវតី្តមីនដដលរោំយជាតិខាល ញ់បាន ជាតិខាល ញ់ និងខ្និជសំរាប់
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ដ៏ធសរសំីរាប់សតវសាល ប។ ធយើងក៏ផតល់នូវការទទួលបានវលធមម ធហ្ើយនិងពនលឺនថងររប់
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