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ឯកសារអេកអូាស ៊ី អេខ៣២ ខខស៊ីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
 

 
បអចេកអេសវិប េកម្មទ្េងទ់្ាយធាំខែេមានតាំលេាបសទ្មាប់ការខែនាំេាំព៊ី

ពូជបសែិឋែាំឡងូបារាំង អៅតាំបន់ទ្តពូិច 
 

ដោយបណ្ឌិ ត Tapani Haapala, FELM (ដបសកកម្មបញ្ច ប់លូធឺរែនននលទ្ធិព្រះដយស ូ) រាជធានី
ភ្នំដរញននព្បដទ្សកម្ពុជា។ 

 
បករព្បដោយដោក បិុច សីុថន 
 
កំណ្ត់សម្គា ល់ែបស់អ្នកនិរនធៈ បណ្ឌិ ត Tapani Haapala គឺជាសាស្ត្សាា ចាែយជំនួយ ម្គន ក់ជំនាញ 

កសិកម្ម សាកវបបកម្ម និងអ្នកស្រសាវព្ជាវ។ ថមីៗដនះ គាត់ដធវើកាែជាអ្នកផ្ាល់ព្បឹការផ្នកសនាិសុខដសបៀង
សាកលសព្ម្គប់ FELM (ដបសកកម្មបញ្ច ប់លូធឺរែនននលទ្ធិព្រះដយស ូ) ដ ើយជាអ្នកព្គប់ព្គងអ្ភិ្វឌ្ឍន៍
តំបន់សំរាប់ FELM ដៅកម្ពុជា។ 

 
ពាកយគន្ឹះ៖ Solanum tuberosum ដំឡូងបារាងំ យុវកម្ម (កាែសាា ែដឡើងវញិ) វបុិលកម្មននកាែកាត់ 

(កាែរព្ងីកផ្ាយននរូជែុកខជាតិ) លកខខណ្ឌ មិ្នអាែ (លកខខណ្ឌ អាចបនារូជបាន)។ 
 
គំនិតគន្ឹះ៖  
o ដំឡូងបារាងំអាចផ្លិតព្បដូតអីុ្នបានដព្ចើន និងសាែធាតុចិញ្ច ឹម្ចំាបាច់ជាដព្ចើនដទ្ៀត។ 
o វារិបាកោំដុះដៅតំបន់ព្តូរិចដោយសាែអាកាសធាតុដតា ។ 
o រូជថមីអាចែកបានសព្ម្គប់ោំដុះដៅតំបន់ព្តរិូច។ 
o វធីិរ ុកម្មដ៏ម្គនព្បសិទ្ធភារ និងម្គនតនម្ទ្ាបនានា សព្ម្គប់កាែផ្លិតសម្គា ែៈដំបូង គឺ

ព្តូវកាែចំាបាច់។ 
o វធីិសាស្ត្សាថមីៗននរ ុកម្ម គឺព្តូវបានដគកំរុងសាកលបង។ 

 
សអងេប 

 
ដំឡូងបារាងំ (Solanum tuberosum) ម្គនផ្ទុកអាហាែរដលម្គនគុណ្ភារខពស់ ដ ើយវាជាព្បភ្រ

ព្បូដតអីុ្ន និងថាម្រលលអបំផុ្ត ដោយរផ្អកដលើផ្លិតកម្មជា ិកតាព្បចំានថៃ (Frusciante et al. 2000)។ 
ដំឡូងបារាងំព្តូវបានោំដុះភាគដព្ចើនដៅកនុងតំបន់អាកាសធាតុព្តជាក់។ ដៅតំបន់ព្តូរិចវា ងាយទ្ទួ្ល
ែងនូវភារតានតឹងដផ្េងៗគាន  រដលទាក់ទ្ងនឹងអាកាសធាតុដតា  រដលដរលខ្ះវាបណ្តា លឱ្យម្គនបញ្ហា  
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ដូចជាកាែវាយព្បហាែរីជំងឺផ្េតិ។ រូជដំឡូងបារាងំថមីរដលព្តូវបានបនាុដំៅនឹងអាកាសធាតុដតា  អាច
ជួយអ្ភិ្វឌ្ឍផ្លិតកម្មដំឡូងដៅតំបន់ព្តរិូច និងជាសកាា នុរលផ្ាល់នូវឱ្កាសចិញ្ច ឹម្ជីវតិដល់កសិកែ
ខ្នន តតូច។ ដទាះជាយ៉ាងណ្តក៏ដោយ កាែផ្ាល់សម្គា ែៈសាុកទុ្កព្គប់ព្គាន់ ដដើម្បីបំដរញតាម្តព្ម្ូវកាែជា
សកាា នុរល អាចជាបញ្ហា ព្បឈម្។ 

 
មី្ព្កូវបុិលកម្ម គឺជាវធីិសាស្ត្សាមួ្យរដលម្គនព្បសិទ្ធភារដដើម្បីដធវើយុវកម្ម (សាា ែដឡើងវញិ) និង

បដងកើនសម្គា ែៈែុកខជាតិដំឡូងបារាងំ។ ភាគដព្ចើនវាព្តូវបានដគដព្បើ ដដើម្បីបដងកើន រូជដំឡូងបារាងំរដលគាម ន
ជំងឺ។ ជាដែឿយៗ ព្គាន់រតកាែកាត់ដចញរីែុកខជាតិខចីៗប៉ាុដណ្តណ ះ រដលងាយនឹងបដងកើតឫសបាន សម្តថភារ
ដនះព្តូវបានបាត់បង់ដៅដរលរដលែុកខជាតិកាន់រតចាស់ ដ ើយរួកវាឈានដល់វយ័ចំណ្តស់។ យុវកម្ម 
(កាែសាា ែដឡើងវញិ) គឺព្តូវកាែជាចំាបាច់ ដដើម្បីបដងកើនសម្គា ែៈែុកខជាតិឱ្យម្គនព្បសិទ្ធភារ។ ដទាះជាយ៉ាង
ណ្តក៏ដោយ វធីិសាស្ត្សាមី្ព្កូវបុិលកម្មជាធម្មតាម្គនតនម្្នថ្ណ្តស់ ដ ើយព្តូវកាែបុគាលរដលម្គនកាែ
អ្ប់ែខំពស់។ ព្បសិនដបើវធីិសាស្ត្សាមួ្យ ដដើម្បីដធវើយុវកម្មដំឡូងបារាងំ គឺសម្ស្រសប និងអាចម្គនលទ្ធភារ
ទ្ទួ្លបានសព្ម្គប់បុគាលិកអ្ងាកាែមិ្នរម្នែោា ភិ្បាល ស គម្ន៍ និងកសិកែ កាែបនាុយំ៉ាងែ ័សនូវ
រូជដំឡូងបារាងំថមីៗសព្ម្គប់តំបន់ព្តរិូចអាចជាលទ្ធផ្ល កាែបរនថម្ឧបកែណ៍្មួ្យដផ្េងដទ្ៀត ដៅកនុង
ព្បអ្ប់ឧបកែណ៍្កនុងកាែរសវងែកសព្ម្គប់សនាិសុខដសបៀង។ ដៅទី្ដនះ ដយើងរចកែរំលកអំ្រីវធីិសាស្ត្សា
ចំណ្តយអ្ស់តិចរបបដនះមួ្យ រដលព្តូវបានសិកាដោយដជាគជ័យ ដ ើយវាហាក់ដូចជាម្គនសកាា នុ
រលខំ្្នង។ 

 
ែបូទី្១៖  ដាព្កាម្ននបដចចកដទ្សរ ុកម្មរីែដផ្េងគាន ។ ១A: កាែបដងកើតរូជដំឡូងបារាងំ ដោយកាែដព្បើជាលិកាវបបកម្មជាសម្គា ែៈ
សព្ម្គប់ោំ និងកាែកាត់ោំកនុង ១A១: ដី ឬ ១A២: ថាសោំដុះមួ្យជាមួ្យវបុិលកម្មជាព្ទ្ង់ព្ទាយធំកនុងដគាលគំនិត។ ១B: កាែ
បដងកើតរូជដំឡូងបារាងំ ដោយដព្បើកាែកាត់រម្កចាស់ និងធំ រីែុកខជាតិដរញវយ័រដលោដំោយដម្ើម្ ដូចជាកាែសាុកែបស់ដម្
សព្ម្គប់កាែោំដឡើងវញិជាថមី តូច រដលជាលទ្ធផ្លសព្ម្គប់សម្តថភារកនុងកាែដធវើវបុិលកម្មព្ទ្ង់ព្ទាយធំននរូជដំឡូងបារាងំ 
(បងាា ញដោយ Katariina Koponen)។ 
 
 
 

សាកលបងដម្ើម្ 

រូជ ឬដម្ើម្ដំឡូងបារាងំ 

កាែោំកនុងថាស
ជាមួ្យដី 

រូជ ឬដម្ើម្ដំឡូងបារាងំ 
វបុិលកម្មទូ្លំ

ទូ្ោយ 

ថូ 
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និយម្ន័យ 
 
យុវកម្ម គឺជាដំណ្តក់កាលែុកខជាតិចាប់រីដំណុ្ះែ ូតដល់កាែបដងកើតផ្កក ដំបូង។ ដៅដរលរដលែុកខ

ជាតិយុវកម្មលូតោស់ដល់ដំណ្តក់កាលដរញវយ័ វាឆ្្ងកាត់អ្វីរដលដគដៅថា "កាែផ្្កស់បាូែដំណ្តក់
កាល"។ កាែដចញផ្កក  គឺមិ្នអាចដៅែួចដទ្ែ ូតដល់កាែផ្្កស់បាូែដនះបានដកើតដឡើង។ ែកុខជាតិយុវកម្មម្គន
លកខណ្ៈរិដសសមួ្យចំនួន រដលជាដែឿយៗមិ្នដលចដឡើងដៅកនុងែុកខជាតិចាស់ដទ្ ព្បរ លជាលកខណ្ៈ
ដសដាកិចចសំខ្នន់បំផុ្ត គឺសម្តថភារននកាែកាត់ដចញរីែុកខជាតិយុវកម្មដដើម្បីបដងកើតជាឫស។ ែុកខជាតិដរញ
វយ័ (ចាស់) ជាដព្ចើន បាត់បង់រផ្នកខ្ះ ឬទំាងស្រសុងននសម្តថភារដនះ ខណ្ៈដរលរដលែកុខជាតិវយ័ដកមង
ចាក់ឫសយ៉ាងងាយរីព្បដភ្ទ្ដផ្េងៗននកំណ្តត់ែុកខជាតិ។ 

 
មី្ព្កវូបុិលកម្ម គឺជាកាែអ្នុវតាននកាែបដងកើនចំនួនសម្គា ែៈែុកខជាតិយ៉ាងែ ័ស ដដើម្បីផ្លិតកូនែុកខ

ជាតិមួ្យចំនួនធំ ជាធម្មតា កាែដព្បើវធីិសាស្ត្សាជាលិកាវបបកម្មែុកខជាតិទំ្ដនើប។ មី្ព្កូវបុិលកម្ម ព្តូវបានដធវើ
ដឡើងជាញឹកញាប់ ដោយដព្បើជាលិកាវបបកម្ម និងបដចចកដទ្សឯកដទ្សដផ្េងដទ្ៀត រដលទាម្ទាែឱ្យ 
សំអាតបែសិាថ ន ករន្ងលូតោស់ ព្បរ័នធផ្េរវផ្ាយ និងធាតុចូលរដលម្គនតនម្្នថ្ដផ្េងដទ្ៀត។ 

 
យុវកម្ម (កាែសាា ែដឡើងវញិ) គឺផ្ទុយរីភារដរញវយ័ និងភារចាស់។ ដំដណ្ើ ែកាែននយុវកម្មអាច

ដកើតដឡើងដោយធម្មជាតិតាម្ែយៈកាែបនារូជតាម្ដភ្ទ្ (ដៅដរលរដលផ្កក ែបស់ែុកខជាតិព្តូវបានបងក
កំដណ្ើ ត និងបដងកើតព្គាប់រូជ) ឬដោយម្គនកាែចូលែួម្រីម្នុសេ ដោយកាែដព្បើមី្ព្កវូបុិលកម្ម ឬកំណ្តត់
ដដើម្ែុកខជាតិ។ 

 
ផ្លិតកម្មដំឡូងបារាងំ ព្តវូបានអ្នុវតាជាញឹកញាប់បំផុ្ត ដោយកាែោំដម្ើម្ដំឡូងបារាងំរដល

ដរញវយ័ (ដដើម្ដថ្ាសដព្កាម្ដី/ សែរីាងាសាុកទុ្ក) រីរូជដំឡូងបារាងំ ជាលទ្ធផ្លែកុខជាតិដំឡូងបារាងំ 
នឹងជាកាែចម្្ង (ក្ូន) រីែកុខជាតិដម្ ដ ើយនឹងបដងកើតជាដម្ើម្រដលម្គនរសនដូចនឹងដម្។ ដម្ើម្ដំឡូង
បារាងំព្តូវបានដគចាត់ទុ្កថាម្គនលកខណ្ៈសែែីៈដរញវយ័ ដូដចនះជាលទ្ធផ្លែុកខជាតិរដលបានចម្្ង 
(ក្ូន) នឹងមិ្នឆ្ង្កាត់ដំណ្តក់កាលយុវភារដទ្។ ែុកខជាតិដុះដចញរីព្គាប់ដំឡូងបារាងំ រដលនឹងឆ្្ងកាត់
ដំណ្តក់កាលយុវភារ ម្គនចែតិលកខណ្ៈមិ្នអាចទាយទុ្កជាមុ្នបាន និងមិ្នម្គនព្បដយជន៍ដព្ចើន
សព្ម្គប់ផ្លិតកម្មម្គនលកខណ្ៈជាពាណិ្ជជកម្មដំឡូងបារាងំដនាះដទ្។ 
 

មី្ព្កូវបុិលកម្ម ព្តូវបានដព្បើជាទូ្ដៅបំផុ្ត ដដើម្បីដធវើយុវកម្មសម្គា ែៈដំឡូងបារាងំដរញវយ័ (ចាស់) 
ខណ្ៈដរលែកាទុ្ករ័ត៌ម្គនរសនរដលចង់បាន។ ដទាះជាយ៉ាងណ្តក៏ដោយ វាជាវធីិសាស្ត្សារដលម្គន
តនម្្នថ្ខំ្្នងកនុងកាែរព្ងីកសម្គា ែៈែុកខជាតិ។ កាែសិការដលបានរិរណ៌្នាដៅកនុងអ្តថបទ្ដនះ ព្តូវបាន
ដធវើដឡើងដដើម្បីកំណ្ត់នូវវធីិសាស្ត្សាដដើម្បីទ្ទួ្លបានធាតុចូលតិច និងម្គនតនម្្ទាប ដដើម្បចីម្្ង (ក្ូន) និង
ដធវើយុវកម្មរូជដំឡូងបារាងំ អាចព្តូវបានដព្បើដៅកនុងតំបន់ព្តូរិចដដើម្បីរណ្នំាសម្គា ែៈតំណ្រូជថមី និងរូជ
ដំឡូងបារាងំ។ 
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សមាា រៈ និងវិធ៊ីសាស្រសត 
 
រូជដំឡូងបារាងំម្គនដឈាម ះតាម្ដលខកូដរីែ (PO7 និងPO3) រដលទ្ទួ្លបានដោយព្កុម្

សាស្ត្សាា ចាែយ ុងម្ករីព្បដទ្សដវៀតណ្តម្ ព្តូវបានសាកលបងសព្ម្គប់ផ្លិតកម្ម និងផ្លិតភារដៅ 
កម្ពុជា។ ដយើងបានដព្បើដម្ើម្រដលម្គនរន្ករីែបី ដុះដឡើងតាម្ែយៈមី្ព្កូវបុិលកម្ម រីកូនដបជាលិកាវបប
កម្មមួ្យ និងរន្កដុះដលើដម្ើម្ខ្ះៗ ដដើម្បសីាកលបងបដចចកដទ្សវបុិលកម្មកនុងតនម្្ទាបរីែយ៉ាង (ែូបទី្១ 
ទំ្រ័ែ២) ។ បដចចកដទ្សទំាងដនះ ដទាះបីជាព្តូវបានដព្បើដៅកនុងកាែសិកានាដរលថមីៗដនះ រតដៅដលើរូជ
ដំឡូងបារាងំរដលម្គនដឈាម ះតាម្ដលខកូដទំាងរីែដនះក៏ដោយ ក៏វាអាចព្តូវបានដព្បើដលើរូជដំឡូង
បារាងំដនទ្ជាដព្ចើនដទ្ៀតរដែ។ 

 
កាែរិដសាធដនះ បានដព្បើព្បាស់រូជដំឡូងបារាងំថមីរីព្បដទ្សដវៀតណ្តម្ ដ ើយបានដកើតដឡើង

ដៅកនុងកាែយិល័យផ្្ូវកាែមួ្យដៅរាជធានីភ្នំដរញននព្បដទ្សកម្ពុជា។ ែុកខជាតិព្តូវបានដគោក់ដៅជិត
បងអួច ដដើម្បីទ្ទួ្លរន្ឺធម្មជាតិដោយព្បដយល អំ្រូលចដងកៀងរីែបានផ្ាល់រន្ឺបរនថម្ ដ ើយព្តូវបានដព្បើ
ដដើម្បីផ្ាល់ែយៈរន្ឺ ១៦ដម្គ៉ាង (ែូបទី្២) ។ ដដើម្តូចៗព្តូវបានដគោំដៅសីតុណ្ា ភារចដន្ាះរី ២៣ ដៅ ៣៦
អ្ងាដស។ កាែរិដសាធបរនថម្ដទ្ៀតដលើកាែលូតោស់ និងរផ្នកននែុកខជាតិដុះឫសម្គនសឹ្ករតមួ្យ បាន
ដធវើដឡើងដៅខ្នងដព្ត ដព្កាម្លកខខណ្ឌ អាកាសធាតុធម្មតាដៅកម្ពុជា ។ 
 

 
ែបូទី្២៖ រន្ឺព្រះអាទិ្តយព្បដយល និងអំ្រូលចដងកៀងរីែ បានផ្ាល់នូវរន្ឺរដលព្តូវកាែ សព្ម្គប់ែយៈរន្ឺ ១៦ដម្គ៉ា ង។ ែូបថតដនះ គឺ
ដដើម្បីបងាា ញរីែដបៀបរដលទី្ករន្ងព្តូវបានរករព្ប ដដើម្បីដធវើកាែដៅកនុងបែសិាថ នសាម្ញ្ញ និងបែសិាថ នម្នទីែរិដសាធន៍រដលម្គន
តនម្្ទាប។ 
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វធីិសាស្ត្សារីែដផ្េងគាន ព្តូវបានដព្បើ ដដើម្បីបញ្ហជ ក់ថា ដតើបែមិ្គណ្សាុកដំឡូងបារាងំថមីមួ្យចំនួនតូច
អាចព្តូវបានរព្ងីដៅដព្កាម្លកខខណ្ឌ  រដលទំ្នងជាព្តូវបានជួបព្បទ្ះដៅកនុងតំបន់ព្តូរិច(ែូបទី្១ ទំ្រ័ែ
ទី្២) ។ បដចចកដទ្សដំបូង បានដព្បើកំណ្តត់ែុកខជាតិរដលម្គនសឹ្កមួ្យ យកដចញរីែុកខជាតិរដលចាប់ 
ដផ្ាើម្រីជាលិកាវបបកម្ម (ែូបទី្១A និងែូបទី្៣) ។ កំណ្តត់ែុកខជាតិរដលម្គនសឹ្កមួ្យទំាងដនះ ព្តូវបានែកា
ឱ្យម្គនសំដណ្ើ ម្ែ ូតដល់រួកវាព្តូវបានដគោំដៅកនុងដីននថាសមួ្យ រដលម្គនសំដណ្ើ ម្ (ែូបទី្២A២ 
និងែូបទី្៤)។ រួកវាព្តូវបានែកាទុ្កែ ូតដល់ឫសចាប់ដផ្ាើម្ដុះ ដ ើយែុកខជាតិតូចៗបានដុះសឹ្កថមីជាបនា
បនាទ ប់។ ដៅចំណុ្ចដនាះ ែុកខជាតិតូចៗនីមួ្យៗអាចបដងកើតបានសឹ្កដព្ចើនជាងមួ្យសន្ឹកបរនថម្ដទ្ៀត 
ដោយចាប់ដផ្ាើម្វបុិលកម្មព្ទ្ង់ព្ទាយធំ។ 

 
ម្៉ាាងដទ្ៀត កូនែុកខជាតិតូចៗរដលម្គនសឹ្កមួ្យ អាចព្តូវបានដគោក់ោំដៅកនុងចម្គក ែ និងោំដុះ

ដៅកនុងផ្លិតកម្មរូជដំឡូងបារាងំ (ែូបទី្១A១)។ កនុងកែណី្ទំាងរីែ រូជដំឡូងបារាងំនឹងទ្ទួ្លបានលទ្ធ
ផ្លជាមួ្យនឹងដម្ើម្រដលអាចព្តូវបានកាត់ និងបានោំសព្ម្គប់ផ្លិតកម្មដំឡូងបារាងំបនាបនាទ ប់។ 
 

 
ែបូទី្៣៖ រន្កដំឡូងបារាងំរដលបានរីជាលិកាវបបកម្មផ្កទ ល់ ព្តូវបានកាត់រីកំណ្តត់ែុកខជាតិរដលម្គនស្ឹកមួ្យ ដ ើយទុ្កដៅ
ដលើព្កោសរដលម្គនសំដណ្ើ ម្ ែ ូតដល់រួកវាព្តូវបានដគោំ ដៅកនុងព្បរ័នធរដលគាម នដី ដដើម្បីជំែុញកាែដុះបញស។ 
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ែបូទី្៤៖ កំណ្តត់ែកុខជាតិតូចៗ ព្តូវបានោំភាគដព្ចើនដៅកនុងថាសប្ាសទិក Vefi®(PK060) ប៉ាុរនាក៏ម្គនដៅកនុ ង ព្បអ្ប់ប្ាសទិច
អាហាែនថៃព្តង់ផ្ងរដែ។ 
 

ដដើម្បីដធវើឱ្យព្បដសើែដឡើងនូវដំដណ្ើ ែកាែននកាែចាក់ឫស និងរដន្ឿនវា ដយើងក៏បានរាយម្ោក់
បញ្ចូ លគល់ែុកខជាតិដៅកនុងែនធ ដៅកនុងព្កោសអាលុយមី្ញ៉ាូម្ដលើទឹ្កមួ្យររង ដដើម្បជួីយកាត់បនថយកាែ
 ួត និងបដងកើនសំដណ្ើ ម្ជំុវញិឫស (ែូបទី្៥)។ ដៅកនុងទឹ្ក ែកុខជាតិបានបដងកើតឫសដំបូងកនុងែយៈដរលបួន
នថៃ (ែូបទី្៦)។ ដៅដរលទុ្កែយៈដរលយូែដៅកនុងទឹ្ក កំណ្តត់ែុកខជាតិរដលម្គនសឹ្កមួ្យសន្ឹក បានដុះ
រន្ករវងជាងមុ្នជាមួ្យសឹ្កថមីៗជាដព្ចើន និងបានបដងកើតឫសដំបូង និងឫសទី្រីែបនាបនាទ ប់ (ែូបទី្៧) ។ 
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ែបូទី្៥៖ កាែចាក់ឫសដំបូងព្តូវបានដធវើដឡើងដៅកនុងទឹ្ក ដោយដព្បើសម្គា ែៈែុកខជាតិដូចកនុងែូបទី្៣។ អាកាសធាតុព្តូរិចបានដធវើឱ្យ
វាម្គនកាែរិបាកកនុងកាែែកាសំដណ្ើ ម្បែយិកាស រដលព្តូវកាែកនុងអំ្ឡុងដំណ្តក់កាលដំបូងននកាែចាក់បញស។ ដៅទី្ដនះ 
កំណ្តត់ែុកខជាតិតូចៗជាដព្ចើន ដោតចូលដៅកនុងទឹ្កតាម្ែយៈព្កោសអាលុយមី្ញ៉ាូ ម្ ដដើម្បីកាត់បនថយែ ំួត និងែកាសំដណ្ើ ម្
ឱ្យខពស់។ 
 
 

 

ែបូទី្៦៖ ដៅកនុងទឹ្កែយៈដរល ៤នថៃ គឺព្គប់ព្គាន់សព្ម្គប់កាែបដងកើតឫសដំបូង ដ ើយកំណ្តត់ែុកខជាតិ គឺែួចរាល់ជាដស្រសចសព្ម្គប់
យកដៅោំដៅកនុងដី។ 
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ែបូទី្៧៖ ដៅដរលទុ្កដចាលកនុងទឹ្ក កំណ្តត់ែុកខជាតិបដងកើតឫសដំបូង និងឫសទី្រីែបនាបនាទ ប់ ដ ើយលូតបានខពស់។ 

 
កំណ្តត់ែុកខជាតិរដលចាស់ដ ើយដថ្ាស ដចញរីែុកខជាតិរដលដុះរីដម្ើម្ចាស់ ក៏អាចព្តវូបានដព្បើ

ដដើម្បីដធវើយុវកម្ម និងដធវើវបុិលកម្មែកុខជាតិដំឡូងបារាងំផ្ងរដែ (ែូបទី្១B)។ ដៅកនុងរិដសាធន៍ដនះ កំណ្តត់
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ែុកខជាតិក៏ព្តវូបានយកដចញរីែកុខជាតិរដលដុះដចះរីដម្ើម្ផ្ងរដែ។ យកសឹ្កដចញទំាងអ្ស់ដលើករលងរត
សឹ្កដលើបងអស់។ បនាទ ប់ម្ក កំណ្តត់ែកុខជាតិព្តូវបានដគោក់កនុងទឹ្ក ដ ើយទុ្កវាឱ្យដៅដរដលដូច
បដចចកដទ្សខ្នងដលើ (ែូបទី្៨) ។ រកចំដ ៀងតូចៗ (០,៨-១,២ស.ម្) ននកំណ្តត់ែកុខជាតិទំាងដនះ បាន
ក្ាយជាសម្គា ែៈសព្ម្គប់ចាក់ឫសននែុកខជាតិយុវកម្មថមី (ែូបទី្៩) ។ 
 

 
ែបូទី្៨៖ ស្ឹកភាគដព្ចើនននរន្កដំឡូងបារាងំចាស់ ព្តូវបានកាត់ដចាល ដដើម្បីកាែពាែកាែសៃួតកនុងអំ្ឡុងដរលដំណ្តក់កាលបញស
ដៅកនុងទឹ្ក។ ព្បដភ្ទ្ននកាែកាត់ដនះបានផ្ាល់រន្កចំដ ៀងដុះលូតោស់ដឡើងវញិ សព្ម្គប់កាែរិដសាធវបុិលកម្មបនាដទ្ៀត  
(ែូបទី្៩) ។ 
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ែបូទី្៩៖ កំណ្តត់ែុកខជាតិសព្ម្គប់រិដសាធយុវកម្មម្គនព្បរវងរី ១,២ ស.ម្ ដៅ ១,៨ ស.ម្។ 
 

ដំដណ្ើ ែកាែចាក់ឫសននកំណ្តត់ែុកខជាតិចាស់ គឺយឺតណ្តស់ ដ ើយដយើងមិ្នោំកំណ្តត់ែកុខជាតិ
ទំាងដនះរីែុកខជាតិរដលបានដុះដចញរីដម្ើម្ដនាះដទ្។ ផ្ទុយដៅវញិ រន្កចំដ ៀងតូចៗ រដលបានដុះលូត
ោស់កនុងដំណ្តក់កាលចាក់ឫសកនុងទឹ្ក ព្តវូបានយកដចញ និងោក់ោំឱ្យចាក់ឫសកនុងដី (ែូបទី្១B)។ 
រន្ករដលម្គនព្បរវងរី ១,២ ដៅ ១,៨ស.ម្ (ែូបទី្៩) បានបដងកើតឫសដំបូងយ៉ាងឆាប់ែ ័សដៅដរល
រដលបានព្គបវាដោយរកវប្ាសទិចតូចៗ ដដើម្បីជួយែកាសំដណ្ើ ម្បែយិកាស (ែូបទី្១០)។ 
 

 
ែបូទី្១០៖ កំណ្តត់ែុកខជាតិតូចៗរដលចាក់ឫសយ៉ាងងាយដៅដព្កាម្រកវប្ាសទិច។ 
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ដៅដរលបានបដងកើតដឡើង ែុកខជាតិតូចៗរីព្បដភ្ទ្ណ្តមួ្យននកំណ្តត់ែកុខជាតិទំាងបីព្បដភ្ទ្ (ោំ
ដោយផ្កទ ល់កនុងដីននកំណ្តត់ែុកខជាតិម្គនសឹ្កមួ្យ កំណ្តត់ែុកខជាតិម្គនសឹ្កមួ្យបានដុះឫសដំបូងកនុង
ទឹ្ក ដ ើយបនាទ ប់ម្កសទូងវាដៅកនុងដី និងកំណ្តត់ែុកខជាតិដុះរន្កចំដ ៀងតូចៗរីកំណ្តត់ែុកខជាតិចាស់
ដៅកនុងទឹ្ក) បានចាប់ដផ្ាើម្កនុងកាែអ្នុវតាដូចរន្កដផ្េងៗ រីបដចចកដទ្សមី្ព្កូវបុិលកម្មដំបូងដគ ដ ើយ
អាចព្តូវបានដព្បើសព្ម្គប់កាែដធវើវបុិលកម្មដ៏ធំ ដដើម្បីបដងកើតរូជដំឡូងបារាងំ (ែូបទី្១១)។ 
 

 
ែបូទី្១១៖ ថាសតូចមួ្យ អាចជាថាន លមួ្យននកំណ្តត់ែុកខជាតិស្ឹកមួ្យរាប់ែយកំណ្តត់។ វាគឺជាវធីិសាស្ត្សាមួ្យរដលម្គនតនម្្
ទាប កនុងកាែផ្លិតសម្គា ែៈដំបូងម្គនសុខភារលអសំរាប់ផ្លិតកម្មរូជដំឡូងបារាងំ។ 
 
េេធផេ និងពភិាកា 

 
កំណ្តត់ែុកខជាតិរដលម្គនសឹ្កមួ្យដុះឫស និងលូតោស់ដូចគាន នឹងរិដសាធន៍មុ្នៗរដែ 

(Haapala, 2004; Haapala 2005; Haapala et al. 2008)។ កាែចាក់ឫសដោយផ្កទ ល់ននកំណ្តត់ែុកខជាតិ
ដៅកម្ពុជា គឺម្គនកាែលំបាកជាងដៅព្បដទ្សហាវ ំងឡង់ (ករន្ងរដលរិដសាធដនះ ព្តូវបានដធវើដឡើងកាល
រីដរលមុ្ន) ដោយសាែរតលកខខណ្ឌ ធាតុអាកាសដៅតំបន់ព្តូរិច ួសព្បម្គណ្។ “ផ្ទះកញ្ច ក់ខ្នន តតូច” 
(ឧទា ែណ៍្រកវថ្ាព្គបដលើកំណ្តត់ែុកខជាតិរដលបានោំ) ដយើងដព្បើព្កោសអាលុយមី្ញ៉ាូម្ដជាកទឹ្ក 
ដ ើយគព្ម្បប្ាសទិកមួ្យចំនួន ព្គបរីដលើកូនែុកខជាតិរដលោំថមី  រដលដធវើឱ្យកាែងាែទ្ទួ្លបាន  
ដជាគជ័យ។ 
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ែុកខជាតិតូចៗរដលកំរុងចាក់ឫសដៅកនុងដីដោយដព្បើវធីិខ្នងដលើ គឺងាយនឹងដកើតជំងឺដៅគល់
ឫស រដលសនមត់ថាបងកម្ករីផ្េិត។ កាែដស្រសាចទឹ្កដៅខ្នងដព្កាម្ថាសដី វាចាស់ណ្តស់ជួយឱ្យកដកើត
នូវបញ្ហា ដនះ។ 

 
រន្កចំដ ៀងតូចៗ (ែបូទី្៩) រីកំណ្តត់ែុកខជាតិរដលដុះរីដម្ើម្ (ែូបទី្៨) ចាក់ឫសយ៉ាងលអដៅ

ដព្កាម្រកវប្ាសទិចតូចៗ។ ដៅដរលរដលវាដុះលូតោស់ធំដឡើង វាចាប់ដផ្ាើម្ដុះដូចរនក្ដនទ្ដផ្េងដទ្ៀត
រដលបានម្ករីមី្ព្កូវបុិលកម្មរដែ។ សឹ្ករីែកុខជាតិដំឡូងបារាងំរដលបានដធវើយុវកម្ម វាខុសគាន ខំ្្នងរីសឹ្ក
ននែុកខជាតិចាស់ ដូដចនះដយើងសនមត់ថា សម្គា ែៈែុកខជាតិកនុងអំ្ឡុងរីែដំណ្តក់កាលននកាែចាក់ឫស ព្តូវបាន
ដធវើយុវកម្ម ដ ើយអាចព្តូវបានដព្បើសព្ម្គប់វបុិលកម្មព្ទ្ង់ព្ទាយធំ។ កំណ្តត់ែុកខជាតិយកដចញរីរនក្នន
វតថុធាតុដដើម្ចាស់ រដលម្គនលកខណ្ៈមិ្នខុសរីកំណ្តត់ែុកខជាតិសឹ្កមួ្យ រដលបានដុះឫស ដផ្េងដទ្ៀត
ដទ្។ 
 
អសចកត៊ីសននិដ្ឋឋ ន 

 
កាែដធវើវបុិលកម្មតាម្ែយៈកំណ្តត់ែុកខជាតិរដលម្គនសឹ្កមួ្យ អាចជាវធីិសាស្ត្សាមួ្យចំណ្តយ

អ្ស់តិច និងម្គនព្បសិទ្ធភារជារ ុព្បដយជន៍ សព្ម្គប់រូជដំឡូងបារាងំថមី រដលម្គនន័យសព្ម្គប់
តំបន់ព្តូរិចរដលជួយបដងកើតែុកខជាតិជាដព្ចើនរីចំនួនររួកែុកខជាតិចាប់ដផ្ាើម្ដំបូងតូចៗ។ ដំដណ្ើ ែកាែនន
កាែដធវើយុវកម្ម ជាធម្មតាព្តូវបានដធវើដឡើងតាម្ែយៈមី្ព្កូវបុិលកម្មដៅកនុងបែសិាថ នលអសាអ ត ប៉ាុរនាដយើងបាន
បងាា ញថាវាអាចព្តូវបានដធវើដៅកនុងកាែយិល័យធម្មតាដៅតំបន់ព្តូរិចដោយដព្បើជាលិកាវបបកម្ម ឬ
រន្កចំដ ៀងតូចៗ រដលព្តវូបានដគយកដចញរីកំណ្តត់ែុកខជាតិននដម្ើម្ដំឡូងបារាងំ។ 
 
ការេេួេសាា េ ់

 
ខញុំសូម្រថ្ងអំ្ណ្ែគុណ្ចំដពាះសាស្ត្សាា ចាែយ ុង (ែូបទី្១២) និងព្កុម្កាែងាែែបស់គាត់ដៅឯ

សាកលវទិ្យល័យភូ្មិ្នទកសិកម្ម (RUA) សព្ម្គប់កិចចស ព្បតិបតាិកាែដ៏លអកនុងអំ្ឡុងដរល ៣ឆាន ំចុង
ដព្កាយដនះ។ 
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ែបូទី្១២៖ សាស្ត្សាា ចាែយ ុងជាមួ្យនឹងកាែសាកលបងដំឡូងបារាងំ រដលទ្ទួ្លបានដជាគជ័យដៅដខតាម្ណ្ឌ លគីែនីនព្បដទ្ស
កម្ពុជា។ 
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