
 

 

 
ឯកសារអអកអូាស ៊ី  

 
 

ការបន្នថមមួយក្នុងតំបន់ទៅទលើកំ្ណត់
សម្គា ល់អភិវឌ្ឍន៍ទអកូ្ 

 

កកតម្មូវអោយ Patrick Trail, Daniela Riley & Eduardo Sabio កែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១/ អលែ៤២ 
 

ការផលតិចាំណ៊ី ម្រូកអៅកសោិា ន៖ 
លាយអ ើមអចកផ្អា ប់ជាមូលោា ន ែ សព៊ីចាំណ៊ីពាណិរជកមម 

 
ទោយ Patrick Trail, Boonsong Thansrithong, and Sombat Chalermliamthong 
មជឈមណឌ លឥទធិពលទអកូ្អាសុ៊ី ទៅទឈៀងមម៉ៃមនរបទទសមថ 
 
 [កំ្ណត់រារបស់អនក្ន្ក្សរមួលៈ បន្នថមព៊ីទលើរាប់ពូជ និងដំណំន្ដលបានរបមូលផលទៅមជឈមណឌ លធនធាន
ក្សិោា នខ្នន តតូចមនទអកូ្អាសុ៊ី ម្គនការខិតខំឥតឈប់ឈរ ទដើមប៊ីរបមូលព័ត៌ម្គនលអៗ ជាបនតបន្ទទ ប់។ ទយើងទៅថា
ការស្រាវរជាវ ទ ើយទាលទៅរបស់ទយើង គឺទដើមប៊ីន្ចក្រនំ្លក្វា។ អតថបទទនេះ សទងេបទមទរៀនមួយចំនួន ន្ដលទយើង
បានសិក្ាជាបនតបន្ទទ ប់ ន្ដលទាក់្ទងនឹងការបទងកើត “ចំណ៊ី ន្ដលបានធាតុផសំព៊ីក្សិោា ន”។] 

 

 

របូទ៊ី១៖ ការថលឹងទមងន់រជូក្ទៅមជឈមណឌ លធនធានក្សិោា នខ្នន តតូចទអកូ្អាសុ៊ី។ ទលើសព៊ីទនេះ ការស្រាវរជាវទាក់្ទងនឹងចំណ៊ី
បសុសតវ បុគាលិក្ទអកូ្អាសុ៊ីបានចូលរមួជាបនតបន្ទទ ប់ទៅក្នុងគំនិតផតួចទផតើមស្រាវរជាវ ន្ដលកំ្ពុងបនតជាទរចើន ទាក់្ទងនឹងដ៊ី 

ពូជ និងចំណ៊ី ។ 
 
ការកណនាំព៊ីចាំណ៊ី អ ើមអចកផ្អា ប់ 

ការរួមបញ្ចូ លបសុសតវទៅក្នុងក្សិោា នខ្នន តតូច ជាញឹក្ញាប់គឺជាសម្គសធាតុគនលឹេះមួយដ៏សំខ្នន់សរម្គប់
និរនតរភាពរយៈទពលន្វងមនក្សិោា ន ជាពិទសសាមរយៈវដតមនជ៊ីជាតិសំខ្នន់ៗ។ បសុសតវទដើរតួន្ទទ៊ីសំខ្នន់ និង



 

ពិទសសទៅក្នុងក្សិោា ន ទោយបំន្បលងរុក្េជាតិ និងកាក្សំណល់ទៅជារបភពថាមពលសំខ្នន់ៗ ទំាងសរម្គប់ទរបើ
របាស់ក្នុងក្សិោា ន ឬសរម្គប់លក់្ន្ថមទទៀត។ ក្នុងន្ទមជាសព្វវ ស៊ីសតវ រជូក្គឺជាអនក្បំន្បលងដ៏ម្គនរបសិទធភាព
បំផុតមួយមន 'កាក្សំណល់' ទៅក្នុងក្សិោា ន ទោយបំន្បលងវតថុធាតុ សរម្គប់ការទរបើរបាស់របស់មនុសស ទៅជា
ាច់ លាមក្សតវ និងរបាក់្ចំណូល។ 

ទៅក្នុងក្សិោា នទអកូ្អាសុ៊ី ទយើងរេិះរក្មទធោបានទដើមប៊ីបទងកើតក្សិោា នផ្ទទ ល់ខលួន 'ចំណ៊ី ន្ដលបទងកើតទោយ 
ក្សិោា ន' ក្នុងទាលបំណងទដើមប៊ីទរបើរបាស់វតថុធាតុទដើមន្ដលម្គនស្រាប់ទៅក្នុងក្សិោា នរបស់ទយើង ខណៈទពល
ន្ដលកាត់បនថយការចំណយទលើផលិតក្មមបសុសតវរបស់ទយើង។ ទលើសព៊ីទនេះទទៀត ាច់ និងរបាក់្ចំណូលន្ដល
បានផលិតាមរយៈ ទា រជូក្ ម្គន់ និងរត៊ីរបស់ទយើង ទយើងក៏្ឱ្យតមមលដល់លាមក្របស់ពួក្វាផងន្ដរ ន្ដលទយើង
យក្លាមក្ទំាងទន្ទេះទធវើជាជ៊ីកំ្ប៉ៃុសតិ៍ និងទរបើរបាស់ក្នុងផលិតក្មមដំណំ។ 

ទដើមប៊ីបទងកើតចំណ៊ី ទៅក្សិោា ន ទយើងសូមន្ណនំ្ទឱ្យទរបើរបាស់ធនធានន្ដលម្គនក្នុងមូលោា នស្រាប់ ទោយ  
យក្ចិតតទុក្ោក់្ ជាពិទសស (ទៅក្នុងក្សិោា ន ឬក្នុងតំបន់ជំុវញិ) ចំទព្វេះវតថុធាតុទដើម ន្ដលអាចចាត់ទុក្ថាជា 
'ផលិតផលកាក្សំណល់' ឬ 'ម្គនតមមលទាប'។ ទៅឯក្សិោា នទអកូ្អាសុ៊ី ទយើងទរបើរបាស់សរម្គប់ធាតុផសំជា 
មូលោា នរបស់ទយើង វតថុធាតុទដើមន្ដលសមបូរបំផុតរបស់ទយើង គឺទដើមទចក្។ សរម្គប់ទផសងៗទទៀតមនអតថបទទនេះ 
ទយើងនឹងទផ្ទត តទលើផលិតក្មម និងផលរបទោជន៍មន 'ចំណ៊ី រជូក្ន្ដលម្គនទដើមទចក្ជាមូលោា ន' ន្ដលផលិតដំបូង
ព៊ីទដើមទចក្។ ទដើមទំាងទនេះរតូវបានទគផ្ទអ ប់ ទដើមប៊ីបំន្បក្ និងបទងកើនការរលំាយអាហារ ទ ើយរតូវបានលាយបញ្ចូ ល
ាន ជាបនតបន្ទទ ប់ជាមួយនឹងវតថុធាតុទដើមទផសងទទៀតន្ដលម្គនតមមលទាប ន្ដលម្គនទៅក្នុងស្រសុក្ រួមទំាងក្នទក់្ ទមៅ
ទព្វត និងអាហាររត៊ីជាទដើម។ល។ (សូមទមើលារាងទ៊ី១)។ ទនេះមិនន្មនជាបទចចក្ទទសថម៊ីទទ ទោយរតូវបានទគទរបើវា
ជាយូរមក្ទ ើយទៅទលើក្សិោា នរបស់ក្សិក្រខ្នន តតូចជាទរចើនទៅក្នុងតំបន់ទនេះ ប៉ៃុន្នតវាម្គនក្ន្នលងសរម្គប់ទធវើការ
ន្ក្លមអ។ 
 
រអបៀបអយើងផលតិចាំណ៊ីសតវក លអម្បើធនធានព៊ីកសោិា នរបសអ់យើងអៅអអកអូាស ៊ី 

ការន្ណនំ្ទជាជំហានៗាមរូបភាពៈ 
 
១. អម្រើសអរ ើសអ ើមអចក 
មិនន្មនទដើមទចក្ទំាងអស់ម្គនតមមលអាហារូបតថមភទសមើាន ទន្ទេះទទ។ ទយើងសូមផតល់អនុាសន៍ឱ្យរបមូល

ផលទដើមខច៊ីសរម្គប់ទធវើជាចំណ៊ី ទៅទពលន្ដលអាចទធវើទៅបាន (រូបទ៊ី២) ។ ទៅដំណក់្កាលមនការលូតលាស់ទនេះ 
ទដើមមិនទាន់បន្ងវរថាមពល និងអាហារូបតថមភរបស់វាទៅជាការផលិតន្ផលទន្ទេះទទ ទ ើយទៅន្តទន់ និងអាចរលំាយ
បាន។ ទយើងោំពូជទចក្ណំវា៉ៃ (กล้วยน ้ำว้ำ) (Musa sapientum L) សរម្គប់ទាលបំណងចំណ៊ី របស់ទយើង។ 



 

 

របូទ៊ី២៖ ទដើមទចក្ន្ដលមិនទាន់ទចញន្ផល គឺលអសរម្គប់ទធវើចំណ៊ី ។ ទពលទចញន្ផលទ ើយមតង ទដើមន្របជារងឹ ពិបាក្រលំាយ 
ទ ើយារធាតុចិញ្ច ឹមក៏្ទាបន្ដរ។ 

 
២. ការចិញ្ច រ្ ាំ 
សលឹក្រតូវបានកាត់ទចញព៊ីទដើម (ទរបើសរម្គប់ចំណ៊ី សតវពន្ព និងទា-រក្ប៊ី) ទ ើយម្គនន្តទដើមប៉ៃុទណណ េះន្ដល

រតូវបានទរបើរបាស់សរម្គប់ចំណ៊ី រជូក្។ ទោយទរបើម្គ៉ៃ សុ៊ីនកាត់ ទដើមរតូវបានផតល់ជាចំណ៊ី  ទោយកាត់ចិញ្ច ច្ ំជា
បំន្ណក្ន្ដលម្គនរបន្វងព៊ី ២-៥សង់ទ៊ីន្ម៉ៃរត (រូបទ៊ី៣.១)។ បំន្ណក្ដំុកាន់ន្តតូច កាន់ន្តងាយស្រសួលឱ្យវាងាយផ្ទអ ប់ 
និង រជាបចូលសពវបាន។ ទនេះម្គនរបទោជន៍សរម្គប់រជូក្ ន្ដលជាសតវម្គនរបោប់រលំាយអាហារទទាល (រក្ពេះ
ទទាល) មិនដូចសតវទំព្វរទអៀង ដូចជាសតវទា (ម្គនព ុរក្ពេះ) ន្ដលម្គនរបសិទធភាពជាងក្នុងការបំន្បក្សរមស
ក្នុងមនរកុ្េជាតិ។ 

 

៣. ការផ្អា ប់ 
ទយើងទធវើការផ្ទអ ប់មួយរយៈទពលខល៊ី ដូទចនេះចំណិតទដើមទចក្ន្ដលហាន់រួចទន្ទេះ គឺរតូវបានផ្ទអ ប់រតឹមន្ត ៣-៤មថង

ប៉ៃុទណណ េះ (រូបទ៊ី៣.២)។ សកររងូ និងអំបិលន្រ ៉ៃរតូវបានលាយជាមួយនឹងចំណិតទដើមទចក្ បន្ទទ ប់មក្វចិខចប់ និងោក់្
ក្នុងធុងបិទវាកំុ្ឱ្យម្គនខយល់ទចញចូល ទ ើយទុក្ផ្ទអ ប់វា។ ទបើាម នការផ្ទអ ប់ទទ ទដើមទចក្របន្ លជាមិនម្គនតមមល 
អាហារូបតថមភទរចើនទទ ប៉ៃុន្នតដំទណើ រការទនេះ អាចទធវើឱ្យម្គនចំនួនអតិសុខុមរបាណន្ដលម្គនរបទោជន៍ កាល យជា
របភពរបូទតអុ៊ីនសរម្គប់រជកូ្ (រតូវការការស្រាវរជាវបន្នថមទទៀតទៅទ៊ីទនេះ)។ 

 
៤. លាយបញ្រូលអម្រឿងផស ាំអផសងអ ៀត 
ផ្ទអ ប់ទដើមទចក្ន្តឯក្ឯង វាម្គនតមមលអាហារូបតថមភទាប ដូទចនេះរតូវន្តលាយវាជាមួយនឹងទរគឿងផសនំ្ដលម្គន

គុណភាពខពស់ទផសងទទៀតសរម្គប់របបអាហាររតឹមរតូវមួយ (រូបទ៊ី៣.៣)។ ការទធវើទតសតមនទដើមទចក្ន្ដលបានផ្ទអ ប់
របស់ទយើង លទធផលទឃើញថា វាម្គនរបូទតអុ៊ីនទៅ ៦%។ ារាងទ៊ី១ សទងេបទរគឿងផសំន្ដលទយើង 



 

លាយ។ ចំណំ៖ ទរគឿងផសំទំាងទនេះ គឺជាធនធានន្ដលអាចរក្បាន និងសមស្រសបបំផុតទៅក្នុងមូលោា នសរម្គប់
ពួក្ទយើង ទ ើយរបន្ លជាមិនសមស្រសបសរម្គប់តំបន់ទផសងទទ។ 

 

 

របូទ៊ី៣៖ (១)ចំណិតទដើមទចក្ស្រសស់ (កាន់ន្តតូចកាន់ន្តលអ) (២) ចំណិតទដើមទចក្ន្ដលហាន់រចួលាយជាមួយអំបិលន្រ ៉ៃ និងសករ
រងូ ន្ដលបានផ្ទអ ប់វាទោយាម នខយល់ទចញចូល ៣-៤មថង (៣) ចំណិតទដើមទចក្ន្ដលបានផ្ទអ ប់ លាយជាមួយទរគឿងផសនំ្ដលម្គន

គុណភាពខពស់ទផសងទទៀត ទ ើយវារចួរាល់សរម្គប់ជាចំណ៊ី ឱ្យសតវសុ៊ីបាន។ 
 

បចរ័យម្សាវម្ជាវៈ ចាំណ៊ីបានធាត ផស ាំព៊ីកសោិា ន អធៀបនឹងចាំណ៊ីពាណិរជកមម 
អស់រយៈទពលជាទរចើនន្ខ ក្សិោា នទអកូ្អាសុ៊ីបាននឹងកំ្ពុងាក្លបងឱ្យចំណ៊ី ទដើមទចក្ន្ដលផ្ទអ ប់ ទៅ

រជូក្ទមម ក្នុងស្រសុក្របស់ទយើងសុ៊ី ទដើមប៊ីទរបៀបទធៀបទៅនឹងការផតល់ចំណ៊ី ព្វណិជជក្មមឱ្យវាសុ៊ី ទៅក្នុងរបព័នធ
ផលិតក្មមខ្នន តតូចមួយ។ ទាលបំណងគឺ ទដើមប៊ីវាយតមមលនូវតមមលរួមមនការផលិតចំណ៊ី ផ្ទទ ល់របស់ទយើង ខណៈ
ទពលន្ដលរក្ាការទ ើងទមងន់របហាក់្របន្ លនឹងរជូក្ន្ដលចិញ្ច ឹមជាមួយចំណ៊ី ព្វណិជជក្មម។ រជកូ្មួយរក្មុរតូវ
បានចិញ្ច ឹមទោយចំណ៊ី ព្វណិជជក្មម ខណៈទពលន្ដលរជូក្រក្ុមទផសងទទៀត រតូវបានផតល់ចំណ៊ី ន្ដលបានមក្ព៊ី 
ក្សិោា ន រជូក្ទំាងអស់ម្គនាថ នភាពរបហាក់្របន្ លាន  ទំាងទមងន់ និងទភទាំងព៊ីចាប់ទផតើមដំបូង។ រជកូ្រតូវ
បានថលឹងទរៀងរាល់ ២សបាត  ៍មតង។ 

ខ្នងទរកាមទនេះជាការសទងេប (ារាងទ៊ី១) ការវភិាគអាហារន្ដលបទងកើតទោយក្សិោា នរបស់ទយើង ទោយ
ន្ផអក្ទលើទាលទៅរបូទតអុ៊ីនចំនួនប៊ីទផសងាន  សរម្គប់ដំណក់្កាលលូតលាស់ខុសៗាន ។ ទាលទៅ គឺទដើមប៊ីផលិត
ចំណ៊ី មួយព៊ីក្សិោា ន និងវតថុធាតុទដើមន្ដលម្គនក្នុងមូលោា នស្រាប់ ន្ដលអាចទរបៀបទធៀបទៅនឹងចំណ៊ី ព្វណិជជ
ក្មម ទាក់្ទងនឹងសម្គសធាតុអាហារូបតថមភ និងតមមលធាតុចូលទូទៅ។ ទដើមទចក្ន្ដលបានផ្ទអ ប់ រតូវបានទគទរបើជា
ទរគឿងផសំជាមូលោា ន ខណៈន្ដលវតថុធាតុទដើមទផសងទទៀត អាចរតវូបានរបមូលផលព៊ីក្សិោា ន ឬទិញក្នុងស្រសុក្។ វា
ជាទរឿងសំខ្នន់ក្នុងការក្ត់សម្គា ល់ថា ទដើមទចក្រតូវបានទគកំ្ណត់តមមលមួយ (ទទាេះប៊ីជាវាម្គនស្រាប់ទៅក្នុង 
ក្សិោា នរបស់ទយើងក៏្ទោយ) ទដើមប៊ីគណន្ទក្ម្គល ំងពលក្មម ន្ដលព្វក់្ព័នធនឹងការផលិតរបស់ពួក្ទគ។ វាម្គនារៈ
សំខ្នន់ណស់ក្នុងការគណន្ទតមមល និងក្ម្គល ងំពលក្មមបន្នថមរបស់ក្សិក្រខ្នន តតូច ន្ដលអាចទទួលយក្ការអនុវតត
ទំាងទនេះ។ 

 “ទដើមទចក្រតវូបានទគកំ្ណត់តមមលមួយ (ទទាេះប៊ីជាវាម្គនស្រាប់ទៅក្នុងក្សិោា នរបស់ទយើងក៏្ទោយ) ទដើមប៊ី
គណន្ទក្ម្គល ងំពលក្មមន្ដលព្វក់្ព័នធនឹងការផលិតរបស់ពួក្ទគ។ វាម្គនារៈសំខ្នន់ណស់ក្នុងក្ម្គល ងំពលក្មម
បន្នថមរបស់ក្សិក្រខ្នន តតូចន្ដលអាចទទួលយក្ការអនុវតតទំាងទនេះ។” 
 



 

ារាងទ៊ី១៖ ារាងសទងេបចំណ៊ី សតវផលិតព៊ីទដើមទចក្ន្ដលម្គនមូលោា នទៅក្នុងក្សិោា ន។ របូមនតខ្នងទរកាម គឺសរម្គប់បណតុំ
ចំណ៊ី មួយ ១00គ៊ី ូរកាម ទ ើយន្ផអក្ទលើទាលទៅរបូទតអុ៊ីន ាមដំណក់្កាលលូតលាស់របស់រជូក្។ 
 

ម្បភពចាំណ៊ី   មងន់ 
(រ៊ីឡមូ្កាម) 

ម្បូអតអ ៊ីន 
(%) 

ម្បូអតអ ៊ីន 
(សរ  ប) 

តម្មៃកន ង១រ៊ីឡមូ្កាម 
(បាត) 

តម្មៃសរ  ប 
(បាត) 

២០% ចំណ៊ី របទូតអុ៊ីន - សរម្គប់រជកូ្ម្គនទមងន់ ១០-៣០គ៊ី ូរកាម 
ទដើមទចក្ន្ដលបានផ្ទអ ប់ ៤០ ៦ ២.៤ ៣ ១២០ 
ក្នទក់្ ១២ ១២ ១.៤៤ ១០ ១២០ 
ទមៅទព្វត ១៥ ៩ ១.៣៥ ៧ ១០៥ 
ទមៅរត៊ី ១០ ៦០ ៦ ៤០ ៤០០ 
ទមៅសន្ណត ក្ទសៀង ២២ ៤០ ៨.៨ ១៥ ៣៣០ 
Premix ១ ០ ០ ៣៥ ៣៥ 
សរបុ ១០០ ២០   ១១១០ 

១៨% ចំណ៊ី របទូតអុ៊ីន - សរម្គប់រជកូ្ម្គនទមងន់ ៣០-៦០គ៊ី ូរកាម 
ទដើមទចក្ន្ដលបានផ្ទអ ប់ ៤៥ ៦ ២.៧ ៣ ១៣៥ 
ក្នទក់្ ១២ ១២ ១.៤៤ ១០ ១២០ 
ទមៅទព្វត ១២ ៩ ១.០៨ ៧ ៨៤ 
ទមៅរត៊ី ១៥ ៦០ ៣ ៤០ ២០០ 
ទមៅសន្ណត ក្ទសៀង ២៥ ៤០ ១០ ១៥ ៣៧៥ 
Premix ១ ០ ០ ៣៥ ៣៥ 
សរបុ ១០០ ១៨   ៩៤៩ 

១៦% ចំណ៊ី របទូតអុ៊ីន - សរម្គប់រជកូ្ម្គនទមងន់ ៦០+ គ៊ី ូរកាម 
ទដើមទចក្ន្ដលបានផ្ទអ ប់ ៥៥ ៦ ៣.៣ ៣ ១៦៥ 
ក្នទក់្ ១០ ១២ ១.២ ១០ ១០០ 
ទមៅទព្វត ១០ ៩ ០.៩ ៧ ៧០ 
ទមៅរត៊ី ៦ ៦០ ៣.៦ ៤០ ២៤០ 
ទមៅសន្ណត ក្ទសៀង ១៨ ៤០ ៧.២ ១៥ ២៧០ 
Premix ១ ០ ០ ៣៥ ៣៥ 
សរបុ ១០ ១៦   ៨៨០ 

 

តមមលធាតុចូលមនការផលិតចំណ៊ី ទៅក្សិោា ន ន្ដលម្គនរូបមនតខ្នងទលើទនេះ ម្គនតមមលទថាក្ជាងក្នុងការ 
ផលិតក្នុងមួយគ៊ី ូរកាម (ារាងទ៊ី២) ទបើទរបៀបទធៀបទៅនឹងចំណ៊ី ព្វណិជជក្មមន្ដលបានទិញ។ ទទាេះជាោ៉ៃងណ
ក៏្ទោយ ទោយារន្ផនក្ទដើមទចក្ន្ដលផ្ទអ ប់ម្គនសំទណើ មខពស់ វាចំាបាច់រតូវបន្នថមចំណ៊ី របន្ ល ៥០% មនចំណ៊ី
ក្នុងក្សិោា ន ទដើមប៊ីរក្ាារធាតុសងួតក្នុងចំណ៊ី  ន្ដលអាចទរបៀបទធៀបជាមួយនឹងចំណ៊ី ព្វណិជជក្មមបាន (ារាងទ៊ី
៣)។ ចំណំ៖ សម្គសធាតុសំទណើ មមនទដើមទចក្ន្ដលផ្ទអ ប់ន្តមួយមុខ គឺរបន្ ល ៩០% ប៉ៃុន្នតបរមិ្គណទពញទលញ



 

ជាមធយម គឺរបហាក់្របន្ លនឹងក្រមិតសំទណើ ម ៥០% ទៅទពលន្ដលទដើមទចក្រតវូបានលាយជាមួយនឹងទរគឿង
ផសំទផសងទទៀត។ 

រូបមនតចំណ៊ី រតូវបានន្ក្សរមួល អាស្រស័យទលើដំណក់្កាលលូតលាស់របស់រជូក្ ការផតល់ចំណ៊ី របូទត 
អុ៊ីនខពស់ ទៅទពលន្ដលរជកូ្ទៅទក្មង និងលូតលាស់ទលឿន និងបនថយទៅទពលរជកូ្កាន់ន្តចាស់។ ារាងទ៊ី៣ 
សទងេបអំព៊ីអរាចំណ៊ី ន្ដលផតល់ដល់រជូក្ទៅក្នុងដំណក់្កាលន៊ីមួយៗ ទោយបរមិ្គណទក្ើនទ ើង ទៅទពលន្ដល
រជូក្កាន់ន្តចាស់ ទ ើយបរមិ្គណរបូទតអុ៊ីនរតូវបានថយចុេះ។ 

 
ារាងទ៊ី២៖ ការទរបៀបទធៀបតមមលមនរបូមនតចំណ៊ី ទៅក្សិោា នទធៀបនឹងចំណ៊ី ព្វណិជជក្មម 

 ចាំណ៊ី អៅកសោិា ន ចាំណ៊ីពាណិរជកមម 
របទភទចំណ៊ី  តមមល/គ៊ី ូរកាម តមមល/អរាលូតលាស់របស់

រជកូ្របចំាមថង 
តមមល/គ៊ី ូរកាម តមមល/អរាលូតលាស់របស់

រជកូ្របចំាមថង 
២០% របទូតអុ៊ីន ១១.១០ ១៧.២៥ ១៨.០០ ១៨.០០ 
១៨% របទូតអុ៊ីន ៩.៤៩ ២១.៣៥ ១៥.៥០ ២៣.២៥ 
១៦% របទូតអុ៊ីន ៨.៨០ ២៦.៤០ ១៤.០០ ២៨.០០ 
 

ារាងទ៊ី៣៖ សទងេបទពលទវលាចំណ៊ី សតវសរម្គប់ចំណ៊ី សតវព៊ីក្សិោា ន និងចំណ៊ី ព្វណិជជក្មម 
 មងន់ម្រូក 
(រ៊ីឡមូ្កាម) 

% ម្បូអត
អ ៊ីន 

អពលអវលា
ផតលច់ាំណ៊ី  

ចាំណ៊ី  ព៊ីកសោិា ន ចាំណ៊ីពាណិរជកមម 
គ៊ី ូរកាមក្នុង
រជកូ្១ក្ាល/  
១មថង 

គ៊ី ូរកាមក្នុងរជកូ្
១ក្ាល/ទពលផតល់
ចំណ៊ី មតង 

គ៊ី ូរកាមក្នុង
រជកូ្១ក្ាល/ 
១មថង 

គ៊ី ូរកាមក្នុងរជកូ្ 
១ក្ាល/ទពលផតល់
ចំណ៊ី មតង 

១០-៣០ ២០ រពឹក្ ១.៥ ០.៧៥ ១ ០.៥ 
លាង ច ០.៧៥ ០.៥ 

៣០-៦០ ១៨ រពឹក្ ២.២៥ ១.១៥ ១.៥ ០.៧៥ 
លាង ច ១.១៥ ០.៧៥ 

៦០+ ១៦ រពឹក្ ៣ ១.៥ ២ ១.៥ 
លាង ច ១.៥ ១.៥ 

 
ល ធផលព៊ីបចរ័យពិអសាធន៍ម្សាវម្ជាវម្នការផតលច់ាំណ៊ីសតវអៅអអកអូាស ៊ី 

លទធផលព៊ីបចច័យពិទាធន៍ស្រាវរជាវទំាងទនេះ បានបងាា ញថា រជូក្ន្ដលចិញ្ច ឹមទោយផតល់ចំណ៊ី ព្វណិជជ
ក្មមនឹងចំណយទពលរបន្ ល ១៤៧មថង ទដើមប៊ីឈានដល់ទមងន់ទ៊ីផារ (ទមងន់ទាលទៅ ៧០គ៊ី ូរកាម) ទ ើយនឹង
សុ៊ីចំណ៊ី របន្ ល ១០៥គ៊ី ូរកាម (គណន្ទមតងទៅទពលកូ្នរជកូ្ម្គនអាយុ ៩សបាត  ៍) (រូបទ៊ី៤)។ ទយើងបាន
គណន្ទថា តមមលមនការផតល់ចំណ៊ី ក្នុងអំ ុងទពលទនេះម្គនចំនួន ១.៧៣៣បាត ក្នុងកូ្នរជកូ្មួយក្ាល (សូមទមើល
ារាងទ៊ី៤)។ រជូក្ន្ដលចិញ្ច ឹមទោយផតល់ចំណ៊ី ផលិតព៊ីក្សិោា ន បានទ ើងទមងន់យឺតជាង ផតល់ទមងន់ាមតរមវូការ
ទ៊ីផារបន្ទទ ប់ព៊ី ១៥៩មថង (ដូទចនេះបានទរបើរបាស់តមមលចំណ៊ី របន្ លជាងព៊ីរសបាត  ៍សរម្គប់ចំណ៊ី សរុប ១៨៩
គ៊ី ូរកាមក្នុងរជកូ្មួយក្ាល។ 



 

ទទាេះប៊ីជាចំណ៊ី ន្ដលផលិតទៅក្សិោា ន ម្គនតមមលទថាក្ជាងក្នុងការផលិតក្នុងមួយគ៊ី ូរកាមក៏្ទោយ ប៉ៃុន្នត
អាហារទំាងទនេះរតូវបានផតល់ ក្នុងអរាខពស់ (ទំាងរបចំាមថង និងទពញមួយជ៊ីវតិរបស់រជកូ្) ដូទចនេះបណត លឱ្យម្គន
ការចំណយសរុបខពស់សរម្គប់អនក្ផលិត ក្នុងក្រណ៊ី ទនេះគឺ ១.៩៣០បាត។ លទធផលទំាងទនេះ គឺជាការរលឹំក្ដ៏លអ
មួយថា មិនន្មនចំណ៊ី ទំាងអស់រតូវបានបទងកើតទសមើៗាន ទន្ទេះទទ ទ ើយការពិចារណចំាបាច់រតូវទធវើទ ើងទោយន្ផអក្
ទលើតមមលអាហារូបតថមភ និងមិនន្មនបរមិ្គណន្តមួយមុខទន្ទេះទទ ទៅទពលទរបៀបទធៀបចំណ៊ី ន្ដលផលិតទៅក្សិោា ន
ទៅនឹងចំណ៊ី ព្វណិជជក្មម។ 

 

ារាងទ៊ី៤៖ ការវភិាគតមមលសទងេបមនរជូក្ន្ដលចិញ្ច ឹមទោយផតល់ចំណ៊ី ន្ដលផលិតទៅទលើក្សិោា ន និងចំណ៊ី ព្វណិជជក្មម 
ទោយចាប់ទផតើមព៊ីអាយុ ៩សបាត  ៍ និងបញ្ច ប់រតឹម ៧០គ៊ី ូរកាម 'ទមងន់ទ៊ីផារ'  

 
តម្មៃធាត ចូលកន ងការចិញ្រមឹម្រូក តាមតម្មវូការ មងន់ ៊ីផារ ( មងន់៧០រ៊ីឡមូ្កាម) 

 ចំណ៊ី ន្ដលផលិតទៅក្សិោា ន ចំណ៊ី ព្វណិជជក្មម 
ចំនួនមថងដល់ទមងន់ទ៊ីផារ* ១៥៩ ១៤៧ 
ទមងន់ចំណ៊ី សរបុ (ការចាប់ទផតើមបន្ទទ ប់ព៊ី ៩សបាត  ៍) ១៨៩គ៊ី ូរកាម ១០៥គ៊ី ូរកាម 
អរាបំន្បលងចំណ៊ី  ៤.៣ ២.៧ 
តំមមលចំណ៊ី សរបុ ១៩៣០បាត ១៧៣៣បាត 
 

 

របូទ៊ី៤៖ មធយមភាគមនការទ ើងទមងន់របចំាសបាត  ៍របស់រជូក្ន្ដលចិញ្ច ឹមទោយចំណ៊ី ព្វណិជជក្មម (បន្ទទ ត់ពណ៌ទខៀវ) ចំណ៊ី  
ផលិតទៅក្សិោា ន (បន្ទទ ត់ពណ៌មបតង) និងការចិញ្ច ឹមទោយការរតួតពិនិតយទៅក្សិោា នក្នុងស្រសុក្ (បន្ទទ ត់ពណ៌របទផេះ)។ 

 

 

ការអកើនអឡើង មងន់ម្បច ាំសបាត ហត៍ាមម្បអភ ចាំណ៊ី  

ទម
ងន់រ
ជក្
 (គ
៊ី ូ
រកា
ម)

 

អាយុ (សបាត  ៍) 



 

សមាមាម្តម្នការបាំកបៃងចាំណ៊ី  
សម្គម្គរតមនការបំន្បលងចំណ៊ី  (FCR) គឺជាវធិ៊ីាស្រសតមួយន្ដលរតូវបានទរបើជាធមមា ទដើមប៊ីកំ្ណត់ថាទតើ

សតវម្គនរបសិទធភាពោ៉ៃងណក្នុងការបំន្បលងចំណ៊ី ទៅជាទមងន់ខលួន។ ជាឧទា រណ៍ ទាមួយក្ាលអាចរតូវការ
ចំណ៊ី  ៨គ៊ី ូរកាម ទដើមប៊ីឱ្យបានទមងន់ខលួន (ាច់) ១គ៊ី ូរកាម ខណៈន្ដលរត៊ីមួយក្ាលអាចរតូវការចំណ៊ី រតឹមន្ត 
១,៥គ៊ី ូរកាមប៉ៃុទណណ េះទដើមប៊ីឱ្យបានទមងន់ខលួន ១គ៊ី ូរកាម។ សម្គម្គរតទនេះក៏្អាចរតូវបានទរបើទដើមប៊ីកំ្ណត់របសិទធ
ផលមនចំណ៊ី មួយ ទៅទពលទរបើទលើរបទភទសតវដូចាន  ដូចក្រណ៊ី ទៅក្នុងការទធវើពិទាធន៍ឱ្យចំណ៊ី រជូក្របស់ទយើង។ 

ទោយទរបើទិននន័យន្ដលរបមូលបានក្នុងអំ ុងទពលពិទាធន៍ាក្លបងទំាងទនេះ ទយើងអាចបា៉ៃ ន់ាម ន  
សម្គម្គរតមនការបំន្បលងចំណ៊ី  ជាមធយម ២,៧ សរម្គប់ចំណ៊ី ព្វណិជជក្មមរបស់ទយើង និង ម្គម្គរតមនការបំន្បលងចំណ៊ី  
ជាមធយម ៤,៣ សរម្គប់ចំណ៊ី ន្ដលផលិតព៊ីធាតុចូលក្នុងក្សិោា ន (ារាងទ៊ី៤)។ ទនេះបងាា ញព៊ីការពិតន្ដលថា មិន
ន្មនចំណ៊ី ទំាងអស់រតវូបានបទងកើតទសមើៗាន ទទ ទ ើយថាចំណ៊ី ន្ដលផលិតព៊ីធាតុចូលក្នុងក្សិោា ន ន្ដលម្គនសម្គ
ម្គរតមនការបំន្បលងទាបជាង រតូវន្តរតូវបានឱ្យសតវសុ៊ីក្នុងបរមិ្គណទរចើនជាងទដើមប៊ីទរបៀបទធៀបវា។ បនតទៅទទៀត
ទនេះ ទាលទៅ គឺទដើមប៊ីន្ក្លមអម្គម្គរតមនការបំន្បលងចំណ៊ី  ព៊ីក្សិោា នរបស់ទយើង ាមរយៈការបញ្ចូ ល/ ជំនួស
ទរគឿងផសំន្ដលម្គនគុណភាពខពស់ទផសងទទៀត។ 
 

អន សាសន៍ 

ទបើរក្ទ ក្ទមើលព៊ីដំបូង លទធផលទំាងទនេះបងាា ញថា ចំណ៊ី ព្វណិជជក្មមម្គនលក្េណៈាមញ្ញ និងម្គន
តមមលមថលជាងសរម្គប់ក្សិក្រផលិតចំណ៊ី ន្ដលផលិតព៊ីធាតុចូលក្នុងក្សិោា ន ប៉ៃុន្នតទយើងម្គនអារមមណ៍ថា វធិ៊ីាស្រសត
ទនេះទៅន្តម្គនតមមលសរម្គប់ក្សិក្រន្ដលរស់ទៅក្នុងតំបន់ោច់ស្រសោល ន្ដលចំណ៊ី ព្វណិជជក្មមអាចម្គនការ
លំបាក្ទរចើនក្នុងការទទួលបាន។ វាក៏្ម្គនឱ្កាសសនសំការចំណយដ៏សំខ្នន់ផងន្ដរ ទោយារធាតុផសំបន្នថម
អាចរតូវបានកំ្ណត់អតតស ញ្ ណ និងបានជំនួសឱ្យទរគឿងផសនំ្ដលបានទិញ ដូចបានរាបរាប់ខ្នងទលើ។ 

ម្គនសកាត នុពលោ៉ៃងសំខ្នន់ សរម្គប់អនក្ចិញ្ច ឹមរជូក្ ទដើមប៊ីចាប់ទផតើមជំនួសទរគឿងផសំន្ដលបានរាយបញ្ជ ៊ី
ជាមួយនឹងសម្គភ រៈ និងធនធានន្ដលម្គនទៅក្នុងក្សិោា ន វាកាត់បនថយការចំណយ។ ទនេះជាការពិត ពិទសស
សរម្គប់ក្សិក្រន្ដលផលិតទរគឿងផសមួំយចំនួន ន្ដលបានទរៀបរាប់រចួទ ើយ ដូចជាក្នទក់្ ទមៅទព្វត និងសូមប៊ីន្ត
កាក្សំណល់ព៊ីរត៊ី។ របសិនទបើម្គន ឬទរចើនទទៀតមនទរគឿងផសំទំាងទនេះ អាចរតូវបានផលិតទៅទលើក្សិោា នក្នុងការ
ចំណយទាបជាងការទិញវា ការសនសំទូទៅអាចទលើសព៊ីយុទធាស្រសតមនការផតល់ចំណ៊ី ព្វណិជជក្មមមួយ និងទទួល
បានផលចំទណញកាន់ន្តទរចើន។ 

របន្ លជាន្ផនក្មួយក្នុងចំទណមតំបន់ធំបំផុត ន្ដលអាចទធវើទៅបានសរម្គប់ការបទងកើនរបាក់្ចំទណញ
អាចជាសកាត នុពលមនទ៊ីផាររជកូ្ ន្ដលចិញ្ច ឹមទោយផតល់ចំណ៊ី ផលិតទៅក្នុងក្សិោា នជាចំណ៊ី  'សរ៊ីរាងា' ឬ 'ធមម
ជាតិ'។ ទោយសនមត់ថា តរមូវការាច់ន្បបទនេះ វាម្គនសកាត នុពលោ៉ៃងសំខ្នន់ក្នុងការបទងកើនរបាក់្ចំទណញ 
របសិនទបើតរមូវការផលិតក្មម ឬវ ិ្ ញ បនប័រតរតូវបានបំទពញ! 

ទយើងទទួលាា ល់ទ៊ីាំងមនក្សិោា នទអកូ្អាសុ៊ីរបស់ទយើង សថិតទៅជាយរក្ុងមនក្ណត លទ៊ីរក្ុងធំមួយ 
ជាមួយនឹងការទរតៀមខលួនរចួជាទស្រសចសរម្គប់ផលិតផល ដូចជា ក្នទក់្ និងអាហាររត៊ី ទ ើយយល់ថា ក្សិក្រទៅ
តំបន់ខពង់រាបតូចាច របន្ លជាមិនងាយទទួលបានទរគឿងផសំទំាងទនេះទទ។ របូមនតន្ដលទរបើទៅក្សិោា នទអកូ្



 

អាសុ៊ី គឺមិនម្គនបទបញ្ញតតិទទ ទ ើយគួរន្តទរបើជាឧទា រណ៍មួយមនរូបមនតចំណ៊ី ទៅក្សិោា នប៉ៃុទណណ េះ។ ទយើង
ទលើក្ទឹក្ចិតតអនក្ឱ្យន្សវងរក្ធនធានពិទសស ន្ដលម្គនសរម្គប់អនក្ទៅក្នុងមូលោា នរបស់អនក្ និងទដើមប៊ីាក្លបង
ជាមួយនឹងសម្គភ រៈន្ដលអនក្អាចទទួលបាន។ របសិនទបើវតថុធាតុមួយក្នុងចំទណមសម្គភ រៈន្ដលបានទរៀបរាប់ខ្នង
ទលើ មិនម្គន ឬម្គនតមមលមថលទពក្ វាអាចរតូវបានជំនួសទោយវតថុធាតុទផសង ន្ដលម្គនតមមលអាហារូបតថមភរបហាក់្
របន្ លាន ។ ម្គនជទរមើសរបូទតអុ៊ីនខពស់ជាទរចើនទផសងទទៀត រួមម្គន ាច់ដូងសងួត សន្ណត ក្ទសៀង សតវលអិត ឆអឹង 
អាសូឡា (Azolla caroliniana) រមុំ (Moringa oleifera) អាម៊ីណូអាសុ៊ីតព៊ីរត៊ី (FAA) និងទរចើនទផសងទទៀត។ 

សូមចងចំាផងន្ដរថា ការផ្ទល ស់បតូរព៊ីចំណ៊ី ព្វណិជជក្មមទៅចំណ៊ី ន្ដលផលិតទៅក្សិោា ន របន្ លជាមិន
អាចទៅរួចទន្ទេះទទ ទ ើយរបព័នធកូ្នកាត់ អាចដំទណើ រការបានលអបំផុតសរម្គប់របព័នធផលិតក្មមរបស់អនក្។ វាមិន
ន្មនជាទរឿងចន្មលក្ទទក្នុងការទរបើយុទធាស្រសតទំាងព៊ីរក្នុងទពលដំណលាន  និងទដើមប៊ីបំទពញបន្នថមនូវចំណ៊ី ដមទ
ទផសងទទៀត។ ការបំន្បក្ ៥០-៥០ មួយ រវាងចំណ៊ី ព្វណិជជក្មម និងចំណ៊ី ន្ដលផលិតទៅក្សិោា ន ឬការរួមបញ្ចូ ល
ាន ណមួយមនចំណ៊ី ទំាងព៊ីរ គឺជាជទរមើសដ៏លអទដើមប៊ីពិចារណទៅទដើមដំបូង។ ទទាេះជាោ៉ៃងណក៏្ទោយ ការ
ទទួលយក្យុទធាស្រសតចំណ៊ី ន្ដលផលិតព៊ីធាតុចូលក្នុងក្សិោា នដ៏រតឹមរតូវ អាចផតល់នូវជទរមើសបន្នថម ន្ដល
របន្ លជាមិនម្គនព៊ីមុនមក្ ទ ើយការទធវើទ៊ីផាររជកូ្ទៅរក្ទ៊ីផារថម៊ី ជាលក្េណៈ 'សរ៊ីរាងា' ឬ 'ធមមជាតិ' អាចម្គន
សកាត នុពលក្នុងការទទួលបានតមមលខពស់ជាងទនេះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ារាងសទងេបខ្នងទរកាម (រូបទ៊ី៥) )ផតល់នូវគុណសមបតតិ និងគុណវបិតតិមួយចំនួនមនជទរមើសចំណ៊ី ទំាងព៊ីរ៖ 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                      

 

 

  

របូទ៊ី៥៖ ការសទងេបមួយមនគុណសមបតតិ និងគុណវបិតតិមួយចំនួន មនការបនាុំចំណ៊ី ន្ដលផលិតទៅក្សិោា ន ជាយុទធាស្រសត 
ផតល់ចំណ៊ី ទៅទលើក្សិោា នខ្នន តតូច 

 

 

 

 

លូត
លាស់
ទលឿន 

បទងកើតអាហា
របូតថមភទពញ
ទលញ 

ងាយស្រសួល 

អាចរក្
បានក្នុង
ស្រសុក្ 

ធន់នឹងការ
បត់ន្បនទ៊ី
ផារ សកាត នុពល

សនសំសំមចទលើ
ការចំណយ 

សកាត នុពលតមមល
ទៅទ៊ីផារខពស់ 

ធាតុចូល
ព៊ីខ្នង
ទរៅ 

ម្គនការបត់
ន្បនតមមល 
ទ៊ីផារ 

ម្គនតមមលមថល 

រតូវការក្ម្គល ំង
ពលក្មមទរចើន 

រតូវការទំ ំ
ទរចើន 

លូត
លាស់
យឺត 

ចាំណ៊ីពាណិរជកមម ចាំណ៊ី ក លផលតិអៅ
កសោិា ន 

រ ណសមបតតិ 

រ ណវិបតតិ 



 

ការ  ួលសាា ល់ 

សូមអរគុណដល់បុគាលិក្ទំាងអស់ទៅក្នុងក្សិោា ន ន្ដលបានជួយក្នុងការរបមូលទិននន័យ និងការផតល់
ចំណ៊ី រជូក្របចំាមថង។ សូមអរគុណជាពិទសសចំទព្វេះ Sang, Paw, Earth, Annie, និង Elizabeth បន្នថមទលើអនក្ 
និពនធន្ដលបានរាយខ្នងទលើ! 
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