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របូេ៊ី១៖ ដំណ្ ៉ះបន្ន្ែបណ្ណងគជាតិន្ដលអាចបរដិភាគបាន្ (Diplazium esculentum Reytz.) ដំណ្ ៉ះដចញន្ដលអាច
បរដិភាគបាន្ ប្តូវបាន្ដគដៅថា 'fiddleheads' ។ 

[កំណ្ត់ប្ារបស់េនកនិ្ពន្ធ៖ ប្បធាន្បេន្ដលមាន្ការចាប់អារមមណ៍្ដន្៉ះ មាន្ាំងព៊ីប៉ៃ ន្មម ន្ឆ្ន ំម ន្មក
ដមែ៉ៃ៉ះ ដៅដពលន្ដល Rick Burnette បាន្បដប្មើការជាន្មយកដៅដេកូអាស ៊ី។ ដោយសដងេតដ ើញថា ដំណំ
បន្ន្ែបណ្ណងគជាតិន្ដលអាចបរដិភាគបាន្កន ងស្សុក ប្តូវបាន្ប្បមូលផលព៊ីមប្ព ដហើយោក់លក់ដៅាមេ៊ីផារ
កន ងេំឡ ងឆ្ន ំដន្ម៉ះ ដោកបាន្ដលើកដហត ផលថា ប្បន្ហលជាប្បដេេបន្ន្ែន្ដលមាន្ការដវេសប្បន្ហស និ្ង
មិន្ន្ដលបាន្ដប្បើប្បាស់កន ងស្សុកដន្៉ះ អាចប្តូវបាន្ដគោំដ ៉ះដៅដលើកសិោា ន្ ដោយដប្បើដវេើជាមែប់សិបបនិ្មមិត 



ដូដចន៉ះដហើយដេើបដវេើឱ្យវាមាន្េ៊ីផារដៅរដូវខ្សត់បន្ន្ែផងន្ដរ។ ចាប់ាំងព៊ីដពលដន្ម៉ះមក ការពិដោវប្តូវបាន្
ដវេើដប្ចើន្ោរ និ្ងបាន្បញ្ច ប់ (ដោយមាន្ជំ្នួ្យជាដប្ចើន្) ដហើយេតថបេខាងដប្កាម សដងេបនូ្វេេ៊ីន្ដលដយើង
បាន្ដរៀន្។] 
 

ោរន្ណ្នាំេាំព៊ីបន្លែបណ្ណ ង្គជាត ិ
 

បន្ន្ែបណ្ណងគជាតិន្ដលអាចបរដិភាគបាន្ជាដប្ចើន្ប្បដេេ មាន្ស្ោប់ដៅជ្ ំវញិពិេពដោក ចាប់ព៊ី
តំបន់្ប្តូពិចរហូតដល់តំបន់្ន្ដលមាន្អាកាសធាត បងគួរ ដហើយភាគដប្ចើន្រួមមាន្ពពួកបណ្ណងគជាតិន្ដលមាន្
ដដើម េង ន្មក និ្ងសែឹក (bracken ferns) (Pteridium spp.), ពពួកបណ្ណងគជាតិប្បដេេ ostrich (ostrich fern) 
(Matteuccia struthiopteris) និ្ងពពួកបណ្ណងគជាតិប្បដេេ Stenochlaena spp ។ ដ ៉ះជាយ៉ៃងណក៏ដោយ 
ការដតោ តអារមមណ៍្មន្ការសិកាដន្៉ះ គឺដតោ តដៅដលើដំណំបន្ន្ែបណ្ណងគជាតិ (Diplazium esculentum Reytz.) 
ន្ដលជាដំណំបន្ន្ែន្ដលមាន្អាយ កាលយូរឆ្ន ំដៅតំបន់្ប្តូពិច ជាវមមាប្តូវបាន្ដគរកដ ើញថា វាដ ៉ះលូត
ោស់ដៅកន ងតំបន់្អាស ៊ី និ្ងេូដសអាន្៊ី។ Sakai et.al (ឆ្ន ំ 2016) បាន្ចាត់ថាន ក់បន្ន្ែបណ្ណងគជាតិន្ដលអាច
បរដិភាគបាន្ដន្៉ះ ជាេន្ ផលមប្ពដ ើ។ វាជាដំណំបន្ន្ែដ៏សំខាន់្កន ងតំបន់្ដៅកន ងប្បដេសឥណឌ  បង់កាែ ន្ដស 
មៃ មា៉ៃ ដឡស ៊ី ហេ៊ីល៊ីព៊ីន្ និ្ងរដាហាមវ ៉ៃមន្សហរដាអាដមរកិ (Lin et al., 2009)។ ន្មកខ្ច៊ីៗមន្រ កេជាតិបណ្ណងគជាតិ 
(ជាេូដៅដគដៅថា 'fiddleheads') ជាវមមាប្តូវបាន្ដគបរដិភាគស្សស់ ដោោ រ ឬចមអិន្ជាមួយនឹ្ងដប្គឿងការ ៊ី 
អាស្ស័យាមតំបន់្ន្ដលពួកដគប្តូវបាន្យកដៅដប្បើ ឬបរដិភាគ (Duncan, 2012)។ 

 
ការវភិាគអាហារូបតថមភមន្រ កេជាតិបន្ន្ែបណ្ណងគជាតិ បង្ហា ញព៊ីលកេណ្ៈសមបតោិអាហារូបតថមភដ៏សមបូរ

ន្បបជាវជិ្ជមាន្ ន្ដលសមបូរដៅដោយដបាការ ៉ៃូេ៊ីន្ (beta-carotene) អាស ៊ីតហេូលិក រួមជាមួយនឹ្ងោរធាត 
ន្រ ៉ៃកាល់សយូម ធាត ន្ដក និ្ងោរធាត ផូសេ័រ ខ្ណ្ៈដពលន្ដលលកេណ្ៈសមបតោិប្បឆំ្ងនឹ្ងអាហារូបតថមភ ដូចជា
អាស ៊ីត phytic, tannins និ្ង trypsin មាន្វតោមាន្កន ងបរមិាណ្មិន្ព ល (Archana et al., 2012; Junejo et al., 
2015)។ លេធផលមន្ការវភិាគអាហារូបតថមភរបស់ Diplazium esculentum ន្ដលដវេើដឡើងដៅោកលវេិា 
ល័យ Kasetsart កន ងេ៊ីប្កុងបាងកក បង្ហា ញព៊ីសមាសធាត អាហារូបតថមភដ៏សមបូរន្បបមួយ (ារាងេ៊ី១)។ 
 

ារាងេ៊ី១៖ សមាសភាពអាហារូបតថមភរបស់ Diplazium esculentum Reytz ការវភិាគប្តវូបាន្បញ្ច ប់ដៅឆ្ន ំ 
២០១៧ កន ងភាពជាមដគូជាមួយោកលវេិាល័យ Kasetsart េ៊ីប្កងុបាងកកមន្ប្បដេសមៃ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រ កេជាតិបន្ន្ែបណ្ណងគជាតិ អាចប្តូវបាន្រកដ ើញាមរដូវកាលដៅកន ងេ៊ីផារអាស ៊ីជាដប្ចើន្ ដហើយជា 
វមមាប្តូវបាន្ប្បមូលផលព៊ីមប្ព ព៊ីតំបន់្ន្ដលមាន្សំដណ្ើ ម មាន្មែប់ដៅាមមាត់េដន្ែ និ្ងតំបន់្មប្ពដ ើ។ 
កន ងេំឡ ងរដូវវសា បណ្ោ ំ មន្បន្ន្ែបណ្ណងគជាតិប្តូវបាន្ដគសដងេតដ ើញជាេូដៅ ដៅាមេ៊ីផារកន ងស្សុកកន ង
តំបន់្ ំងដន្៉ះ ប៉ៃ ន្ន្ោហាក់ដូចជាមិន្មាន្ការផគត់ផគង់កន ងបរមិាណ្ប្គប់ប្ាន់្ ដដើមប៊ីបំដពញតប្មូវការេនកដប្បើ
ប្បាស់កន ងេំឡ ងន្ខ្ប្បំាង ដៅដពលន្ដលេ៊ីផារមាន្លក់ ំងេស់ ប៉ៃ ន្ន្ោបាត់ដៅវញិ។ 
 

រហូតមកដល់បចច បបន្ន ការស្ោវប្ជាវតិចតួចបំផ តប្តវូបាន្ដវេើដឡើងដលើសកាោ ន្ ពលមន្ការោំដ ៉ះរ កេ
ជាតិបន្ន្ែបណ្ណងគជាតិ និ្ងឱ្កាសដកសប្តកមមជាសកាោ ន្ ពល ប្ពម ំងន្ដន្កំណ្ត់របស់វា។ ដំណំបន្ន្ែ 
បណ្ណងគជាតិ ដៅន្តបន្ោផគត់ផគង់ដល់េ៊ីផារមួយន្ផនកវំាមមដវាបាយប្បមូលផលព៊ីមប្ព ប៉ៃ ន្ន្ោមិន្ ន់្ប្តូវបាន្
ោំដ ៉ះយ៉ៃងេូលំេូោយជាប្បដេេដំណំប្គប់ប្គងដៅដឡើយដេ។ Mertz (1999) បាន្ដប្បៀបដវៀបសកាោ  
ន្ ពលមន្ការោំដ ៉ះរបស់ Stenochlaena palustris (Burm.) និ្ង Diplazium esculentum (Retz.) ដៅកន ង
ប្បដេសមា៉ៃ ដឡស ៊ី ដហើយបាន្រកដ ើញថា ការោំដ ៉ះដប្កាយដន្៉ះ មិន្អាចដៅរួចកន ងលកេខ្ណ្ឌ លូតោស់
ន្ដលាម ន្មែប់ដឡើយ។ ការង្ហរៃម៊ីៗដៅមជ្ឈមណ្ឌ លផលប៉ៃ៉ះពាល់កន ងតំបន់្ដេកូអាស ៊ី ដៅភាគខាងដជ្ើង
ប្បដេសមៃបាន្បង្ហា ញថា វាអាចប្តូវបាន្ោំដ ៉ះ ដហើយន្ៃម ំងអាចលូតោស់ដៅកន ងប្បព័ន្ធផលិតកមម
ន្ដលមាន្មែប់ ន្ដលបាន្ប្គប់ប្គងផងន្ដរ។ 
 

អោេបាំណ្ង្នលោរសកិា 
 

ដដើមប៊ីដផទៀងតទ ត់ និ្ងោកលបងប្េឹសោ៊ីដន្៉ះ ការពិដោវដប្ចើន្ឆ្ន ំ ប្តូវបាន្បដងេើតដឡើងដដើមប៊ី៖ ១) វាយ
តមមែការលូតោស់ និ្ងេិន្នផលន្ដលអាចរកេ៊ីផារបាន្មន្បន្ន្ែបណ្ណងគជាតិដៅកន ងប្បព័ន្ធផលិតកមមន្ដល
បាន្ប្គប់ប្គងដោយដប្បើរបបមែប់ដផសងៗាន  និ្ង ២) ដដើមប៊ីវាយតមមែសកាោ ន្ ពលសប្មាប់ការពប្ង៊ីកផលិតកមម 
ដលើសព៊ីរយៈដពលោំដ ៉ះរដូវវសាវមមា។ 

 

ការោំដ ៉ះបន្ន្ែបណ្ណងគជាតិដលើសព៊ីភាពអាចរកបាន្ាមរដូវកាលវមមារបស់វា អាចបដប្មើជាេ៊ីផារ
យ៉ៃងពិដសសដ៏មាន្សកាោ ន្ ពលសប្មាប់កសិករខាន តតូច ន្ដលកំព ងន្សេងរកការចូលដៅកន ងេ៊ីផារៃម៊ីៗ ដវេើឱ្យ

សមាសភាពអាហារបូតថម្ភរបស ់Diplazium esculentum Reytz 
ដបាការ៉ៃូេ៊ីន្ (ug/១០០ប្កាម) ៥១៦,៥៨±២,៦៦ 
ផូសេ័រ (ម៊ីល៊ីប្កាម/១០០ប្កាម) ៥៤,០៥±០,៨២ 
វ ៊ីាម៊ីន្ B1 (ម៊ីល៊ីប្កាម/១០០ប្កាម) ND 
វ ៊ីាម៊ីន្ B2 (ម៊ីល៊ីប្កាម/១០០ប្កាម) ០,០៤±០,០០ 
វ ៊ីាម៊ីន្ C (ម៊ីល៊ីប្កាម/១០០ប្កាម) ០,៩៤±០,៨៦ 
វ ៊ីាម៊ីន្ E (α-tocopherol) (ម៊ីល៊ីប្កាម/១០០ប្កាម) ០,២៨±០,២០ 
កាល់សយូម (ម៊ីល៊ីប្កាម/១គ៊ីឡូប្កាម) ១៣៨,០០±៥,២១ 
មា៉ៃដញ៉ៃសយូម (ម៊ីល៊ីប្កាម/១គ៊ីឡូប្កាម) ២០៥,០៥±២៩,០៧ 
ប៉ៃូាសយូម (ម៊ីល៊ីប្កាម/១គ៊ីឡូប្កាម) ៣៩១,៧៥±២៧៨,១៧ 
សូដយូម (ម៊ីល៊ីប្កាម/១គ៊ីឡូប្កាម) ២៧,១៦±២,៦០ 



ការពិដោវដន្៉ះមាន្ចំណប់អារមមណ៍្ជាសកាោ ន្ ពលចំដពា៉ះមន្ សសជាដប្ចើន្ដៅកន ងបណោ ញដេកូ និ្ងដលើស
ព៊ីដន្៉ះដេៀត។ 
 

ោរដាំដ ុះរ  កខជាតបិណ្ណ ង្គជាតិអៅអរោម្ករម្តិនលោរន្របរបួេរបសម់្ែប ់
 
ការពិពណ៌្ន្មេំព៊ីេ៊ីាំង និ្ងេ៊ីកន្ន្ែង 

 

បចច័យោកលបងដៅេ៊ីវាល បាន្ដវេើដឡើងដៅវន្មារប្ាប់ពូជ្ដេកូអាស ៊ី កន ងេំឡ ងរដូវោំដ ៉ះឆ្ន ំ 
២០១១ និ្ង ២០១៧/ ២០១៨។ លកេខ្ណ្ឌ អាកាសធាត មន្កន្ន្ែងសិកា ន្ដលមាន្េ៊ីាំងដៅដលើេនំភាគខាង
ដជ្ើងប្បដេសមៃ (20°1'N, 99°17'E) ប្តូវបាន្កំណ្ត់លកេណ្ៈដោយរដូវដេែៀងខ្ សាន  (ឧសភា ដល់ន្ខ្ត ោ) 
និ្ងរដូវប្បំាងខ្ សាន  (ន្ខ្វចិឆិកា ដល់ន្ខ្ដមោ) ជាមួយនឹ្ងស៊ីត ណ្ា ភាពជាវមមាចដន្មែ ៉ះព៊ី ២៥oC និ្ង ៣០oC 
ដពញមួយឆ្ន ំ (ារាងេ៊ី២)។ 
 

ារាងេ៊ី២៖ បរមិាណ្េឹកដេែៀងប្បចំាន្ខ្ (ម៊ីល៊ីន្ម៉ៃប្ត) និ្ងេិន្នន័្យស៊ីត ណ្ា ភាពប្បចំាន្ខ្ជាមវយម (oC) សប្មាប់ 
ដមអាយ ប្បដេសមៃ េំឡ ងដពលដំដណ្ើ រការ ១ និ្ង២ មន្ការពិដោវ 

 
 

កំណ្ត់ការពិដោវ 
 

រ កចជាតិបណ្ណងគជាតិ ប្តូវបាន្ដគោំដ ៉ះដៅកន្ន្ែងន្ដលមាន្ពន្ែឺមៃោដពញដលញ ដៅដលើថាន ល ដប្កាមការ
ប្តួតពិនិ្តយដោយមែប់ប៊ីដផសងាន ៖ ១) ប្តួតពិនិ្តយដោយាម ន្មែប់ (0%) ២) មែប់ ប (៥០%) និ្ង ៣) មែប់ខ្ពស់ 
(៨០%)។ ការពិដោវប្តូវបាន្ដរៀបចំជាបែ កដពញដលញដោយមចដន្យ (Randomized Complete Block 
Design – RCBD) មាន្ចំនួ្ន្បួន្ោរ។ គប្មបជួ្រដោយចំហរមួយៗោច់ព៊ីាន មន្ប្កណត់ប្គបជាមែប់ ប្តូវបាន្
ពយួរ ១.៥ន្ម៉ៃប្តព៊ីដលើថាន លន្ដលដលើកដឡើងដន្ម៉ះ អាស្ស័យដលើការប្តួតពិនិ្តយ (រូបេ៊ី២) ដហើយប្បព័ន្ធដស្ោច
ស្សពដោយដំណ្ក់េឹកខាន តតូច ប្តូវបាន្ោក់ឱ្យដំដណ្ើ រការសប្មាប់ដាលបំណ្ងដស្ោចស្សពកន ងេំឡ ងន្ខ្
ប្បំាង ដដើមប៊ីដវេើប្ាប់ាមលកេខ្ណ្ឌ សំដណ្ើ មស្សដដៀងនឹ្ងបរោិថ ន្កន ងស្សុក ន្ដលជាវមមាវាលូតោស់បា
ន្។ ចដន្មែ ៉ះដពលប្បមូលផលសប្មាប់ដំដណ្ើ រការពិដោវ ំងព៊ីរដន្៉ះ មាន្រយៈដពល ១ឆ្ន ំ ន្ដលេន្ ញ្ញា តឱ្យ
មាន្ការដប្បៀបដវៀបការលូតោស់ និ្ងេិន្នផលដៅាមរដូវដសើម ឬសោួត។ 
 

 មិៃ ន្ម កកេោ ស៊ីហា កញ្ញា  ត ោ វចិឆិកា វនូ មករា ក មភៈ មិន្ម ដមោ ឧសភា  
ដលើកេ៊ី១ (២០១១)  សរ ប 
ដេែៀង  (ម.ម) 
 
ស៊ីត ណ្ា ភាព (oC) 

២៨៧ 
 

(២៩) 

៣៣៤ 
 

(២៨) 

៣៣៥ 
 

(២៨) 

៣០៥ 
 

(២៨) 

២៩ 
 

(២៨) 

៥ 
 

(២៥) 

៣ 
  

(២៣) 

៣ 
 

(២២) 

១ 
 

(២៧) 

៩២ 
 

(២៦) 

៦៤ 
 

(៣១) 

២៤២ 
 

(២៩) 

១៧០០ 
មវយមភាគ 

២៧ 
ដលើកេ៊ី២  
(២០១៧/២០១៨) 

  សរ ប 

ដេែៀង (ម.ម) 
 
ស៊ីត ណ្ា ភាព (oC) 

២១១ 
 

(៣១) 

៣៤៩ 
 

(២៩) 

៣៤៦ 
 

(២៩) 

៣២២ 
 

(២៩) 

៣៥១ 
 

(២៧) 

១២០ 
 

(២៦) 

៩០ 
 

(២៣) 

៤០ 
 

(២៥) 

១៦ 
 

(២៨) 

៣៤ 
 

(៣២) 

៨៥ 
 

(៣២) 

៣៣៣ 
 

(៣១) 

២២៩៧ 
មវយមភាគ 
២៨.៥ 



 

របូេ៊ី២៖ ការប្បមូលេិន្នន័្យដៅដលើកូន្ន្ស្សពិដោវន៍្ស្ោវប្ជាវរបស់ដំណំបណ្ណងគជាតិ ដៅដេកូអាស ៊ី  
ដមអាយភាគខាងដជ្ើងប្បដេសមៃ។ 

 
កូន្ន្ស្សពិដោវន៍្មាន្េំហំ ១ន្ម៉ៃប្ត គ ណ្ ១ន្ម៉ៃប្ត និ្ងការសទូងរ កេជាតិបណ្ណងគជាតិ ប្តូវបាន្ដវេើដឡើង

កន ងដង់ស ៊ីដតប្បន្ហល ៣០សង់េ៊ីន្ម៉ៃប្ត គ ណ្នឹ្ង ៣០សង់េ៊ីន្ម៉ៃប្ត សរ បចំនួ្ន្ ៩ដដើមកន ងមួយកូន្ន្ស្ស។ កូន្
រ កេជាតិន្ដលបាន្សទូងដន្៉ះ ប្តូវបាន្ដគជ្៊ីកយកព៊ីថាន ល ន្ដលធាែ ប់ប្តូវបាន្ដគប្បមូលផលព៊ីមប្ពដៅកន ងស្សុក 
និ្ងសទូងវា។ រ កេជាតិបណ្ណងគជាតិ ប្តូវបាន្ដគយកដៅោំដៅដលើថាន ល ន្ដលបាន្េេួលការន្កន្ប្បដ៊ីសរ ៊ីរាងគជា
ដប្ចើន្ឆ្ន កំន្ែងមក រួមមាន្ជ្៊ីកំប៉ៃ សោិ៍ ោមកដា និ្ងចដមបើង។ សប្មាប់ការពិដោវដន្៉ះ មិន្មាន្ការន្កន្ប្បដ៊ី 
បន្ន្ថមដៅដលើដ៊ីកន ងេំឡ ងដពលោកលបងដន្ម៉ះដេ។ ដ ៉ះជាយ៉ៃងដន្៉ះក៏ដោយ ថាន លមួយៗប្តូវបាន្ប្គប
ដោយដយងដៅដលើរដូវោំដ ៉ះន្៊ីមួយៗ ជាមួយនឹ្ងស្ស ប់ចដមបើង ប្បមាណ្ ៤ដាន្កន ង ១ហិកា ន្ដល
បង្ហា ញថា ជាជំ្ហាន្ដ៏សំខាន់្កន ងការរកាសំដណ្ើ មដ៊ី និ្ងធាន្មការកំចាត់ដមម េំឡ ងដពលការលូតោស់មន្
រ កេជាតិបណ្ណងគជាតិ។ 
 

ការប្បមូលេិន្នន័្យ 
 

ដៅដពលន្ដលការសទូងមោងប្តូវបាន្បដងេើតដឡើង (៣ន្ខ្បន្មទ ប់ព៊ីសទូង) េិន្នន័្យប្បមូលផលមន្ន្មកធាង
របស់រ កេជាតិបណ្ណងគជាតិ ន្ដលអាចតប្មូវាមេ៊ីផារបាន្ ប្តវូបាន្ប្បមូលដរៀងរាល់ ៣សបាោ ហ៍ព៊ីជួ្រកណោ ល
មន្កូន្ន្ស្សន្៊ីមួយៗ ន្ដលជាកន្ន្ែងយកសំណក។ េិន្នន័្យមន្ការលូតោស់របស់រ កេជាតិបណ្ណងគជាតិ ប្តូវ
បាន្ប្បមូលជាបន្ោបន្មទ ប់កន ងចដន្មែ ៉ះដពល ៣សបាោ ហ៍កន ងរយៈដពលមួយឆ្ន ំ សប្មាប់រយៈដពលសរ បចំនួ្ន្ ១៤
សំណក។ ន្មកធាងរ កេជាតិប្តូវបាន្រាប់ និ្ងៃែឹងដសើម ខ្ណ្ៈដពលន្ដលសំណកបន្មទ ប់ប្តូវបាន្សមោួតកន ង
ឡ ដដើមប៊ីគណ្ន្មេមោន់្សោួត។ េិន្នន័្យ ំងកមពស់រ កេជាតិ និ្ងភាគរយការខូ្ចខាតជាលិកាមន្រ កេជាតិ (ការ
ោែ ប់របស់រ កេជាតិ) ប្តូវបាន្វាស់ជាដរៀងរាល់ ៣សបាោ ហ៍ ដៅកន ងតំបន់្សំណកមន្កូន្ន្ស្សន្៊ីមួយៗ។ កមពស់
រ កេជាតិប្តូវបាន្គណ្ន្មដោយដប្បើសែឹករ កេជាតិបណ្ណងគជាតិន្ដលោតសន្ធឹងបាន្ខ្ពស់ជាងដគ ខ្ណ្ៈន្ដល
ភាគរយមន្ការខូ្ចខាតជាលិកាមន្រ កេជាតិ ឬការោែ ប់របស់រ កេជាតិ ប្តូវបាន្បា៉ៃ ន់្ប្បមាណ្ដោយដប្បើពិន្ទ ចំ



ណត់ថាន ក់ន្ដលដមើលដ ើញព៊ី 0 (មិន្មាន្ការខូ្ចខាតជាលិកា/ ង្ហប់) ដល់ ១០០ (មាន្ការខូ្ចខាតជាលិកា/ 
ង្ហប់ន្តមោង) គូសបញ្ញជ ក់ដោយ Deadman et al., (2002)។ 
 

ដៅចំណ្ ចដផសងៗកន ងេំឡ ងដពលពិដោវ ដំដណ្ើ រដឆ្ព ៉ះដៅផារកន ងស្សុក ដដើមប៊ីេិញបន្ន្ែបណ្ណងគជាតិ
ន្ដលអាចបរដិភាគបាន្ កន ងដាលបំណ្ងាមោន្ភាពអាចរកបាន្ និ្ងតមមែេ៊ីផារអាស្ស័យដលើដពលដវោ
មន្ឆ្ន ំ។ ន្មកធាងវា ប្តូវបាន្េិញន្បបជាបាច់ ដហើយេមោន់្ស្សស់ប្តូវបាន្កត់ប្ាេ ក ដូចជាចំនួ្ន្មន្ន្មកធាង
មួយៗប្តូវបាន្រមួបញ្ចូ ល។ រ កេជាតិបណ្ណងគជាតិន្ដលបាន្េិញព៊ីេ៊ីផារ ប្តូវបាន្េិញព៊ីេ៊ីផារជ្ន្បេកន ងស្សុក
មួយដៅកន ងេ៊ីប្កងុជិ្តបំផ ត (Fang) និ្ងដៅកន ងេ៊ីប្កុងដ ៀងមម៉ៃន្ដលដៅជិ្តបំផ ត ដដើមប៊ីវាយតមមែភាពខ្ ស
ាន មន្តមមែ។ 

 

បញ្ហា ម្ែប ់អ ើយសាំអណ្ើ ម្ក៏ជាបញ្ហា ន្ដរ! 
 
លេធផលព៊ីការោកលបងដលើបចច័យពិដោវន៍្ដៅេ៊ីវាលរបស់ដយើង បង្ហា ញថា ការោំដ ៉ះបន្ន្ែ 

បណ្ណងគជាតិកន ងកសិោា ន្ពិតជាអាចេេួលបាន្ផលិតភាព  ំងកន ងរដូវវសា និ្ងរដូវប្បំាង។ ផលិតកមមមាន្
កប្មិតខ្ពស់ជាង កន ងេំឡ ងរដូវវសាដបើដប្បៀបដវៀបនឹ្ងន្ខ្កន ងរដូវប្បំាង ដបើដ ៉ះប៊ីជាមាន្ប្បព័ន្ធធារាោស្តសោ
ប្គប់ប្ាន់្ដពញមួយឆ្ន ំក៏ដោយ។ លេធផលរបស់ដយើងបង្ហា ញថា មែប់ដដើរតួន្មេ៊ីយ៉ៃងសំខាន់្ដៅកន ងប្បព័ន្ធ
ផលិតកមមន្ដលបាន្ប្គប់ប្គង ដោយបាន្ប្គបមែប់ដលើកូន្ន្ស្ស ន្ដលប្តូវបាន្េន្ វតោដសទើរន្តប្គប់ករណ្៊ី  ំង
េស់ (រូបេ៊ី៣)។ រ កេជាតិបណ្ណងគជាតិ បាន្ោំដៅដប្កាមរចន្មសមព័ន្ធមែប់ (៥០% មែប់) ផោល់េិន្នផលដប្ចើន្ជាង
េនកន្ដលដៅដប្កាមមែប់ខ្ពស់ (៨០%) ដៅកន ងដំដណ្ើ រការោកលបង ំងព៊ីរ ដ ៉ះប៊ីជាភាពខ្ សាន រវាងការ
ោកលបង ំងព៊ីរគឺតូច ដបើដប្បៀបដវៀបដៅនឹ្ងមាន្មែប់ និ្ងាម ន្មែប់ជាេូដៅ។ 

 

 

របូេ៊ី៣៖ េមោន់្ស្សស់មន្ន្មកធាងរបស់បណ្ណងគជាតិន្ដលប្បមូលផលកន ងរដូវវសា និ្ងរដូវប្បាងំមន្ការោកលបងព៊ីរ
ោច់ដោយន្ឡកព៊ីាន  



រ កេជាតិបណ្ណងគជាតិបាន្លូតោស់ដោយាម ន្មែប់ បាន្បង្ហា ញេប្ាខ្ពស់មន្ការខូ្ចខាតរលួយ/ ការ
ោែ ប់របស់រ កេជាតិ ជាងប្បដេេន្ដលមាន្មែប់ដៅកន ងប្គប់ករណ្៊ី  ំងេស់។ ការោែ ប់ដៅកន ងន្ផនកលូតោស់
ដន្៉ះ បង្ហា ញឱ្យដ ើញថា ដដើមបន្ន្ែបណ្ណងគជាតិមាន្ភាពឆ្ប់េេួលរងយ៉ៃងខាែ ំងចំដពា៉ះពន្ែឺប្ព៉ះអាេិតយ ដូដចន៉ះ
ដហើយជាកាោ សំខាន់្ន្ដលប្តូវពិចារណកន ងការោំដ ៉ះរ កេជាតិដៅកន ងមែប់។ មាន្ភាពខ្ សាន មន្ស៊ីត ណ្ា ភាព
ប្បចំាឆ្ន ំជាមវយម ១,៥oC រវាងការេន្ វតោេ៊ី១ និ្ងេ៊ី២ ន្ដលពន្យល់ជាន្ផនកមន្ការលូតោស់បន្ន្ថម និ្ងការ
ខូ្ចខាត ជាបន្ោបន្មទ ប់ដោយាម ន្មែប់ ដៅកន ងការេន្ វតោដលើកេ៊ីព៊ីរ ដបើដប្បៀបដវៀបដៅនឹ្ងការេន្ វតោដលើក 
ដំបូង។ 

 

 

របូេ៊ី៤៖ ភាគរយមន្ការខូ្ចខាតមន្សែឹករ កេជាតិបណ្ណងគជាតិន្ដលោំដ ៉ះកន ងរដូវវសា និ្ងរដូវប្បាំងមន្ការពិដោវោក
លបងព៊ីរោច់ដោយន្ឡកព៊ីាន  

កន ងការវភិាគលេធផលមន្ការង្ហរដន្៉ះ ដយើងបាន្កត់សមាគ ល់ព៊ីភាពខ្ សាន ដប្ចើន្មន្េិន្នផលរវាង 
រដូវវសា និ្ងរដូវប្បំាង មន្ការេន្ វតោេ៊ី២ ដវៀបនឹ្ងការេន្ វតោេ៊ី១។ វា ក់េងដៅនឹ្ងរដូវវសាន្ដលេូស
បន្មែ យ និ្ងបរមិាណ្េឹកដេែៀងដលើសព៊ីមវយមកន ងេំឡ ងដពលេន្ វតោដលើកេ៊ីព៊ីរ។ (២.២៩៧មម ដវៀបនឹ្ង 
១៧០០មម កន ងការេន្ វតោេ៊ី១)។ ដន្៉ះហាក់ប៊ីដូចជាបង្ហា ញថា ខ្ណ្ៈដពលន្ដលមែប់ដវេើឱ្យមាន្ភាពខ្ សាន មន្
េិន្នផល និ្ងជាកាោ ចំាបាច់កន ងការផលិតបន្ន្ែ សំដណ្ើ មប្គប់ប្ាន់្អាចមាន្ោរៈសំខាន់្ដូចាន ។ ដ ៉ះប៊ីជា
ប្បព័ន្ធធារាោស្តសោប្តូវបាន្ផោល់ដរៀងរាល់ ៣-៤មៃោដពញមួយរដូវក៏ដោយ វាអាចចំាបាច់ដដើមប៊ីឱ្យមាន្ធាត 
សំដណ្ើ មដប្ចើន្ដពញដលញមួយ ដោយមិន្មាន្បញ្ញា ព៊ីេឹក។ 
 

ោររ ាំពឹង្ទ ក លងិ្ោរេល វតតកសដិា លខ្នា តតូច 
 
ខ្ណ្ៈដពលន្ដលលេធផល ំងដន្៉ះមិន្មាន្លកេណ្ៈដពញដលញដេ ពួកវាបង្ហា ញថា មាន្សកាោ ន្ 

ពលយ៉ៃងសំខាន់្សប្មាប់ការផលិតដំណំបន្ន្ែបណ្ណងគជាតិ ដៅកន ងការកំណ្ត់ន្ដលបាន្ប្គប់ប្គង។ ដយើង
ដជ្ឿជាក់ថា ការផលិតបន្ន្ែខាន តតូច អាច និ្ងគួរប្តូវបាន្ោក់បញ្ចូ លដៅកន ងប្បតិបតោិការកសិោា ន្ខាន តតូច 
 ំងដំណំជាប្បាក់ និ្ងសប្មាប់ដប្បើប្បាស់កន ងប្គួោរ។ ប្បដេេន្ដលមិន្ប្តូវបាន្ដគយកចិតោេ កោក់ និ្ងមិន្
បាន្ដប្បើប្បាស់ (NUS) ដន្៉ះ មាន្សកាោ ន្ ពលជាដំណំពិដសសន្ដលអាចរកេ៊ីផារបាន្ ក៏ដូចជាបន្ន្ែបន្ន្ថម
ន្ដលសមបូរោរធាត ចិញ្ច ឹមសប្មាប់ភាពសមបូរន្បបមន្របបអាហារសប្មាប់ប្គួោរ។ វាដៅន្តមាន្សកាា  
ន្ ពលដ៏េោច រយសប្មាប់ដំណំបន្ន្ែបណ្ណងគជាតិន្ដលជាដំណំពិដសស  ំងកន ងស្សុកដៅអាស ៊ីអាដគនយ៍ និ្ង



ដលើសព៊ីដន្៉ះ។ ការស្ោវប្ជាវបន្ន្ថម គឺចំាបាច់ដដើមប៊ីន្កលមអការេន្ វតោការោំដ ៉ះសប្មាប់បន្ន្ែបណ្ណងគជាតិដន្៉ះ 
ប៉ៃ ន្ន្ោមាន្សកាោ ន្ ពលរពឹំងេ កសប្មាប់ការោំដ ៉ះន្ដលបាន្ប្គប់ប្គងការកំណ្ត់ផលិតកមម។ 
 

ោរទទួេសាគ េ ់
 

េនកនិ្ពន្ធសូមន្ៃែងេំណ្រគ ណ្ដល់មន្ សសជាដប្ចើន្ ន្ដលបាន្ចូលរួមកន ងគដប្មាង ន្ដលកំព ងដំដណ្ើ រ
ការដន្៉ះ។ ការចូលរួមជាដប្ចើន្បាន្ជួ្យជាហូរន្ហរជាមួយនឹ្ងការប្បមូលេិន្នន័្យ និ្ងការន្ៃរកាកូន្ន្ស្ស
ពិដោវន៍្ ដោយេរគ ណ្ជាពិដសសចំដពា៉ះេនកសម័ប្គចិតោដេកូអាស ៊ី James Manson, Karis Lotze និ្ង Caleb 
& Cayleigh Philips ។ សូមេរគ ណ្ចំដពា៉ះជំ្នួ្យកន ងការបដងេើត និ្ងន្ៃ ំកូន្ន្ស្សពិដោវន៍្ និ្ងការប្បមូល
េិន្នន័្យន្ដលោំញ ំ៕ 
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