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កសិកម្ម ន្រវិទ្រយាស្ថាន CDRI ។ សូមយោងឯកសរន្រះថា៖ Phon Dary and Sim 
Sokcheng. 2017. “Synergies and Trade Offs with Intensification of Rice and 
Livestock Production in Cambodia.” Cambodia Development Review 21 (2): 
1-7. ភ្នំព្រញ វិទ្រយាស្ថាន CDRI។

ថាមពលគុណឡើង និងការដោះដូរគ្នា  
ក្នុង ប្ពលវប្បកម្ម  ផលិតកម្ម ស្ូវ  

និងសត្វចិញ្ចឹម នៅ កម្ពុជា
ស្ចក្តីផ្តើម

កសិកម្មមានអាទិភាពយ៉ាងខ្ពស់នៅក្នុង កម្មវិធី 
អភិវឌ្រឍជាតិរបស់រដា្ឋាភិបាល  (MAFF 2015)។ 
សកម្មភាព កសិកម្មចម្របងៗ រួមមាន ការដាំដុះស្រូវ 
ដំណំ បនា្ទាប់បន្រសំ ដំណំឧស្រសាហកម្ម និងការ ចិញ្ចមឹ 
មាន់ទានិងសត្វចិញ្ចឹមផ្រស្រងៗទៀត។ កម្ពុជាមាន 
ស្រូវជាដំណំចម្របងគ្រដោយមានប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុី
សំខាន់ៗ ៤ ពោលគឺ តំបន់ខ្ពង់រាបពឹងលើទឹកភ្លៀង 
តំបន់ទំនាបពឹងលើទឹកភ្លៀង តំបន់ស្រប្រំង មាន 
ទកឹ ស្រចស្រព នងិ តបំនដ់ាសំ្រវូឡើងទកឹនងិ ស្រវូ 
ប្រដ្រញទឹក (Ros, Chhim and Nang 2011)។ 
លក្ខណៈទឹកជំនន់ទៀងទាត់ ដ្រលជន់លិច វាល    
ទំនាប  ក្នុ ងអាងទន្ល្រម្រគង្គនៅកម្ពុជា បាន ជួយ  
ទ្រទ្រង់   ដល់ ការធ្វើកសិកម្មប្រដ្រញទឹកដ្រល រួម 
មាន កសិករខា្នាតតូចដាំដំណំប្រចាំឆ្នាំ ដូចជា  
ស្រូវ   ជា ដើម ក៏ដូចជា ការន្រសទ និងការ ប្រមូល 
ផលិតផល ព្រអាច  ហូប បាន ផ្រស្រងៗ។

លំហូរតាមធម្មជាតិន្រទឹកជំនន់ កំពុងត្រផ្លាស់ប្តរូ ជាពិស្រស 
ដោយ សរទំនប់វារីអគ្គសិនីដ្រលមានស្រប់ និងគម្រងសង សង់ 
ទំនប់បន្ថ្រមក្នងុអាងទន្ល្រម្រគង្គ។ រដា្ឋាភិបាលកម្ពជុា មានគម្រង 
ពង្រកី  យ៉ាងធំនូវ កសិកម្មមានហ្រដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធ សម្រប់ ស្រច ស្រព 
ជាពិស្រស ដើម្របីអាចដំាស្រវូបាន ២-៣ ដងក្នងុ មួយ ឆ្នា ំ និង 
បង្កើនការនំាច្រញអង្ករ។ ពីឆ្នា២ំ០០៩ ដល់ ២០១៣ ក្រសួង ធន ធាន  
ទឹក និងឧតុនិយម (MOWRAM) បាន ពង្រកី ដ្រន ស្រច ស្រព  
  ដើម្របី ផ្តល់ទឹកដល់ ដីកសិកម្ម ៣៨៧.៩០៧ ហិកតា ថ្រម ទៀត។ 
នៅ ត្រឹមឆ្នាំ២០១៣ ផ្ទ្រដីមានការ ស្រចស្រព សរុប ឡើង ដល់ 
១.៤៨៥.៦៧០ ហិកតា (NSDP 2014-18)។

សម្រប់ការផ្លាស់ប្តូរដូចខាងលើ ក្រុមស្រវជ្រវ បាន បង្កើត   
សម្មតិកម្ម  ថា វាអាចហុចលទ្ធផលជា កំណើនផលិតកម្មអង្ករ 
ប៉ុន្ត ្រ មានការថយចុះផលិតកម្មស្របៀងអាហារផ្រស្រងទៀត ដ្រល 
សំខាន់ នៅក្នុងរបបអាហាររបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។ តាមន្រះ វា អាច 
អំណោយ ផលដល់កសិករដ្រលផលិតសម្រប់ការធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម 
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ជាជាងជួយលើកស្ទួយជីវភាព និងសន្តិសុខអាហារូបត្ថម្ភ របស់  
កសិករជីវព្រឹត្តិ (កសិករចិញ្ចឹមពោះ)។ ការពង្រីក កសិកម្ម មាន 
ការ  ស្រចស្រព ក៏ត្រូវមានការប្រើប្រស់កាន់ត្រច្រើននូវធនធាន 
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សំណួរស្រវជ្រវសម្រប់ការសិក្រសាន្រះ គឺ តើការផ្លាស់ប្តូរ 
ផលិតកម្ម ស្របៀង ច្រញពីកសិកម្មប្រដ្រញទឹក ទៅជា កសិកម្មមាន 
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វិធីសាស្ត្
ការស្រវជ្រវន្រះបានប្រើគួបផ្រសំគ្នានូវ វិធីសស្រ្ត សិក្រសា តាម 

ប្របបរិមាណ និងតាម ប្រប គុណភាព។ ការវិភាគស្រណរីយ៉ូ 
បាន ធ្វើសំយោគ និងបកស្រយទិន្នន័យប្រភពទី២ ដ្រល ប្រមូល 
បានពីប្រភពជាច្រើន ដើម្របីបា៉ាន់ស្មាន និងប្រៀបធៀប ការផ្គត់ផ្គង់ 
ស្របៀងអាហារនិងអាហាររូបបត្ថម្ភ ទិន្នផល តម្រូវការធាតុចូល 
(ទឹក ថាមពល ជី កមា្លាំងពលកម្ម ថា្នាំសមា្លាប់សត្វចង្រ)  ជាមួយ នឹង 
អត្ថប្រយោជន៍ បន្ទុកចំណយ ហានិភ័យ ន្រ ប្រព័ន្ធ ដាំស្រូវពីរ ដង 
ត្រមួយមុខ និង ប្រព័ន្ធដាំស្រូវចិញ្ចឹមត្រីចូលគ្នាពីរមុខ។ លទ្ធផល
ន្រការស្រវជ្រវតាមប្របបរិមាណ ត្រូវបានបំព្រញបន្ថ្រមដោយ 
ភស្តុតាងបានពីការស្រវជ្រវ និងការសង្ក្រតផ្រស្រងៗទទួលបាន
ពីគម្រងផ្រសព្វផ្រសាយកសិកម្ម និងករណីសិក្រសានានានៅកម្ពុជា 
ស្តីពី ព្រលវ្រលាដ្រលកសិករអាចទទួលបានជំនួយទ្រទ្រង់ ល្អ  ការ 
បណ្តុះបណ្តាល របៀបអនុវត្តន៍ល្អ និងបច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីៗ ពោលគឺ 
ប្រព័ន្ធ ប្រពលវប្របកម្មស្រូវ (system of rice intensification: SRI) 

(Tech 2014; Anthofer 2004) និងជម្រកត្រីរបស់សហគមន៍  
(community fish refuges: CFR) (Broks and Sieu. 2016; 
Thouk 2009)។ ទិន្នន័យលើកសិករដាំបន្ល្រគំរូមិនអាចរក បាន ទ្រ 
ដូច្ន្រះការសិក្រសាន្រះ បានប្រើទិន្នន័យស្តីពីទិន្នផលបន្ល្រខ្ពស់ បំផុត  
ដ្រល  សម្រចបានក្នុងឆ្នាំ២០១៥ (MAFF 2016) ដោយ ផ្អ្រក លើ 
ការសន្មតថា កសិករអាចសម្រចបានទិន្នផលខ្ពស់ដោយ សរ 
មានការបណ្តុះបណ្តាល និងជំនួយទ្រទ្រង់ពិស្រស។ វិធីសស្ត្រ 
តាម ប្របបរិមាណ មានជំហានជាច្រើនដូចតទៅ៖

ការគណនាការផ្គត់ផ្គង់ ស្របៀងអាហារ និងអាហាររូបត្ថម្ភ៖ 
រូបមន្ត ខាងក្រមន្រះ បានក្រសម្រួលច្រញពី FAO (2011) 
ដោយ ផ្អ្រក លើទិន្នន័យអាចរកបាន ដើម្របីកំណត់ពីការផ្គត់ផ្គង់ អង្ករ 
សច់គោ ត្រីស្រ សត្វទឹកផ្រស្រងទៀត(other aquatic animals: 
OAA) និង បន្ល្រ។ ការផ្គត់ផ្គង់ស្របៀងអាហារ ត្រូវយកមក ច្រក 
ជាមួយ នឹង ផ្ទ្រដី ប្រមូលផល/វាលស្មា ដើម្របីកំណត់នូវ ការផ្គត់ផ្គង់ 
ស្របៀង អាហារក្នុងមួយហិកតា។

ការផ្គត់ផ្គង់អាហារ = ផលិតកម្ម + ការនាំចូល - ការនាំច្រញ +/-  
ស្តុក - ចំណីសត្វ - គ្រប់ពូជ - ការផលិតអាហារ - កាកសំណល់ - 

ការប្រើប្រស់ផ្រស្រងទៀត

ការផ្គត់ផ្គង់ស្រូវ បន្ល្រ និង សច់គោ បានគណនាឡើងដោយ 
ប្រើ FAOSTAT data  (2016) ។ ត្រីស្រ សត្វទឹកផ្រស្រងៗ(OAA) 
បានគណនាឡើងដោយផ្អ្រកលើ ទិន្នន័យបានពីការសិក្រសាចំនួន 
៦ នៅកម្ពុជា (Gregory, Guttman and Kekputhearith 1996; 
Nesbitt 1997; Guttman 1999); Troeung et al. 2003; Hortle, 
Troeung and Lieng 2008; Thouk 2009) ។

ការសិក្រសាន្រះផ្អ្រកជាសំខាន់លើ តារាងផ្រសំស្របៀងអាហារ របស់  
FAO (1953, 1981) ដើម្របីបា៉ាន់ស្មានពី ការផ្គត់ផ្គង់អាហាររូបត្ថម្ភ 
ជា ប្រូត្រអីុន កាឡូរី និង លីសុីន ក្នុងមួយហិកតាដីផលិត ស្រូវ 
សច់គោ ត្រីស្រ សត្វទឹកផ្រស្រងៗ និង បន្ល្រ (តារាង១)។

តារាង១៖ បរិមាណមធ្រយមន្រ ប្រូត្រអីុន កាឡូរី និង  លីសុីន ក្នុង ១០០ ក្រម ន្រស្របៀងអាហារប្រភ្រទនីមួយៗ

ស្របៀងអាហារ ប្រូត្រអីុន   (ក្រម/100ក្រម) កាឡូរី  (កាឡូរ/ី100ក្រម) លីសុីន     (មីលីក្រម/100ក្រម)

ត្រីស្រ (ត្រីគ្រប់មុខ 
គ្មានកំណត់ឈ្មាះ)

18,80a 132b 1713a

សត្វទឹកផ្រស្រងៗ 16.00c 103b 1262c

សច់គោ (ក្រពី 
ខា្លាញ់តម្រងនោម [1.8%])

17.70a 256b 1573a

អង្ករ (សម្រិត ឬសំរូប) 7.50a 357b 299a

បន្ល្រ 2.03d 27b 100d

ប្រភព៖ a FAO 1981; b FAO 1953; c Nurhasan et al. 2010; d Pittock, Dumaresq and Orr 2015
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ការគន់គូរផ្ទ្រដីផលិតកម្ម ជាសកា្តានុពល៖ ដោយប្រើប្រព័ន្ធ 
ព័ត៌មាន ភូមិសស្ត្រ Arc-GIS និង  ផ្រនទីតំបន់ដំណំ (IRRA 2010; 
ODC 2015, 2016) ក្រមុស្រវជ្រវបានជ្រើសយក តបំនដ់ាសំ្រវូ មយួ 
ដង មានការស្រចស្រពបច្ចុប្របន្ន មកធ្វើជាតំបន់មានសកា្តានុពល 
សម្រប់ការដាំស្រូវពីរដងមានការស្រចស្រព (រូបភាព១)។

ការបា៉ាន់ស្មានផលិតកម្ម/ទិន្នផល៖  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ របស់ 
ក្រសួង កសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់ និងន្រសទ (MAFF) មាន  ផ្តល់  
ទិន្នន័យ សម្រប់ ទិន្នផលស្រូវទាំងពីររដូវ  (១៩៨០-២០១១) 
ទិន្នផល  ស្រូវ ប្រំង  (១៩៨០-២០១៥) ទិន្នផល ស្រូវ វស្រសា 
(១៩៨០-២០១៥) ផលិតកម្មត្រីស្រ  (២០០៨-២០១៥) ផ្ទ្រដី 
ប្រមូល  ផល ស្រូវវស្រសា (២០០៨-២០១៥)  ទិន្នផលបន្ល្រ (១៩៩៦-
២០១៥)  និង  ការផ្គត់ផ្គង់អង្ករ(២០០៨-២០០៩)។ ទិន្នន័យន្រះ 
បាន  យកមកប្រើដើម្របីគណនា ប្រូត្រអីុន កាឡូរី និង  លីសុីន។

ការបា៉ាន់ស្មានធាតុចូល៖ ទិន្នន័យបានចងក្រងច្រញពីប្រភព ជា 
ច្រើន ដើម្របីបា៉ាន់ស្មានពី ការប្រើប្រស់ទឹក (Abrams 2015), ការ 
ប្រើប្រស់ថាមពលសម្រប់ផលិតកម្មស្រូវ (Islam et al. 2011) 
និងផលិតកម្មបន្ល្រ  (Canakci et al. 2005), ការប្រើប្រស់ជី 
(Theng et al. 2014), បន្ទុកចំណយលើថា្នាំសមា្លាប់សត្វចង្រ 
និង  ពលកម្ម (World bank 2015) ។

ការបង្កើតម៉ូដ្រលតាមស្រណរីយ៉ូ៖ ក្រុមស្រវជ្រវបានកំណត់ 
ស្រណរីយ៉ូ ៣ ដើម្របីប្រៀបធៀបស្ថានភាពបច្ចុប្របន្នន្រ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ 

ស្របៀងអាហារ, ការគន់គូរពីផលិតកម្ម ប្រូត្រអីុន កាឡូរី និងលីសុីន, 
ការប្រើប្រស់ទឹក, ការ ប្រើប្រស់ជី ,  ការប្រើប្រស់ថាមពល, បន្ទុក 
ចំណយ លើថា្នាំសមា្លាប់សត្វចង្រ និងកមា្លាំងពលកម្ម, នៅក្នុង តំបន់ 
ផលិតកម្មមានសកា្តានុពល នៅក្រមប្រព័ន្ធកសិកម្ម ៣យ៉ាង។

ស្រណរីយូ៉១: ការដំាស្រវូពីរដង (ស្រវូប្រងំ និងស្រវូ វស្រសា)•	

ស្រណរីយូ៉២: ស្រវូវស្រសា/ត្រសី្រ/សត្វទឹកផ្រស្រងៗ/សច់ គោ•	

ស្រណរីយ៉ូ៣: ស្រូវវស្រសា/ត្រីស្រ/សត្វទឹកផ្រស្រងៗ/បន្ល្រ•	

ស្រណរីយ៉ូ១ ត្រូវបានជ្រើសយក ដើម្របីឆ្លុះបញ្ចាំងពី 
ប្រពលវប្របកម្ម កសិកម្មតាមធម្មតា ហើយ ស្រណរីយ៉ូពីរផ្រស្រងទៀត 
គឺ សម្រប់ឆ្លុះបញ្ចាំងពី ប្រព័ន្ឋកសិកម្មចម្រុះដ្រលអាចមាន ចីរ ភាព 
ជាងសម្រប់កសិករ ព្រះបនា្ទាប់ពីប្រមូលផលហើយ វាលស្រ  គ្រ 
ទុក ឲ្រយគោក្របីសុីស្មា និងទុក ដាំបន្ល្រផ្រស្រងៗ។  ស្រណរីយ៉ូទាំង 
៣ ន្រះ គ្រយកមកប្រើជាលើកទី២ ដើម្របីប្រៀបធៀបលើលក្ខណ: 
វិនិច្ឆ័យ ដដ្រល បុ៉ន្ត្រមាន ឬក៏គ្មាន ការទទួលយកមកប្រើនូវរបៀប 
អនុវត្តន៍ ល្អៗ និង បច្ច្រកទ្រសថ្មីៗ។

លទ្ធផលសំខាន់ៗ
តារាង២ បង្ហាញ តួល្រខបា៉ាន់ស្មានន្រការផ្គត់ផ្គង់ស្របៀង អាហារ   

ក្នុងមួយហិកតានាព្រលបច្ចុប្របន្ន ក្នុងស្រណរីយ៉ូនីមួយៗ។ ដូច ការ 
រំពឹងទុក ស្រណរីយ៉ូ២ ផ្តល់ផលបានតិចជាងស្រណរីយ៉ូផ្រស្រង 

រូបភាព១៖  តំបន់មានសកា្តានុពលសម្រប់ការដាំស្រូវពីរដងមានការស្រចស្រព

ប្រភព៖ IRRA 2010

ស្រូវដាំមួយដងមានការស្រចស្រព

សញ្ញាសំគល់
ខ្រត្ត
ផ្ទ្រទឹក
ស្រូវដាំមួយដង 
មានការស្រចស្រព
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ទៀត។ ថ្វីបើ ត្រីស្រ សត្វទឹកផ្រស្រងៗ និងសច់គោ ផ្តល់នូវ សរ ធាតុ    
ចិញ្ចឹម  បានច្រើនជាងអង្ករក្តី ប៉ុន្ត្រផលិតកម្មរបស់វា គួប ផ្រសំ    នឹង 
ស្រូវវស្រសា នៅមានកម្រិតទាប។ ស្រណរីយ៉ូ១ ផ្តល់  កា  ឡូរី 
បាន ច្រើន បំផុតក្នុងចំណោមស្រណរីយ៉ូទាំងបី ព្រះ អង្ករ  ផ្តល់ 
កាឡូរីច្រើនណស់។ ប៉ុន្ត្រស្រណរីយ៉ូ៣ ប្រសើរ ជាង គ្រ វិញ 
បើគិតពី ប្រូត្រអីុន និង លីសុីន។ ដោយឡ្រក សម្រប់ លីសុីន វាផ្តល់ 
បាន ច្រើន ជាងស្រណរីយ៉ូ២ ជិតពីរដង។

តំបន់ដាំដុះស្រូវបច្ចុប្របន្ន ដ្រលមានសកា្តានុពលអាចដាំស្រូវ
មានការស្រចស្រពបានពីរដង មានដល់  ១២៥.៧២៤ហិកតា 
(រូបភាព១)។ តារាង៣   បង្ហាញពីនិនា្នាការន្រផលិតកម្មស្របៀង 
អាហារ  តាមការគន់គូរជា ប្រូត្រអីុន កាឡូរី និងលីសុីន នៅក្នុង តំបន់ 
មានសកា្តានុពលទាំងមូល។1

1 ក្នុងការគន់គូរ ក្រុមស្រវជ្រវបានបា៉ាន់ស្មានត្រផលិតកម្មស្របៀង
អាហារ  ប៉ុណោ្ណាះ ព្រះមិនអាចគន់គូរពីតួល្រខនាំច្រញ និងនាំចូល 
ដ្រល  ចាំបាច់ សម្រប់ការ គណនាពីការផ្គត់ផ្គង់ស្របៀងអាហារ។

តារាង២៖ ការផ្គត់ផ្គង់ប្រចាំឆ្នាំសរុបក្នុងមួយហិកតានូវប្រូត្រអីុន កាឡូរី និងលីសុីន គិតតាមប្រភ្រទស្របៀងអាហារ 

ប្រភ្រទស្របៀងអាហារ
ស្រណរីយ៉ូ១ ស្រណរីយ៉ូ២ ស្រណរីយ៉ូ៣

ប្រូត្រអីុន 
(តោន)

កាឡូរី
(គីឡូកាឡូរី)

លីសុីន
(តោន)

ប្រូត្រអីុន 
(តោន))

កាឡូរី
(គីឡូកាឡូរី)

លីសុីន
(តោន)

ប្រូត្រអីុន
(តោន)

កាឡូរី
(គីឡូកាឡូរី)

លីសុីន
(តោន)

អង្ករ 0.12 5880 0.005 0.060 2940 0.0020 0.060 2940 0.0020

សច់គោ - - - 0.009 0.136 0.0010 - - -

ត្រីស្រ - - - 0.020 0.150 0.0020 0.020 0.15 0.0020

សត្វទឹកផ្រស្រងៗ - - - 0.004 0.030 0.0003 0.004 0.03 0.0003

បន្ល្រ - - - - 0.100 1.35 0.0050

សរុប 0.12 5880 0.005 0.093 3256 0.0053 0.184 4470 0.0093

តារាង៣៖ លទ្ធផលន្រការបង្កើតស្រណរីយ៉ូសម្រប់តំបន់មានសកា្តានុពល (១២៥.៧២៤  ហិកតា)

ស្រណរីយ៉ូ១ ស្រណរីយ៉ូ២ ស្រណរីយ៉ូ៣

ការគន់គូរប្រចាំឆ្នាំនូវ ផលិតកម្មស្របៀងអាហារ, ការប្រើប្រស់ទឹក ថាមពល និងជី, ចំណយលើថា្នាំសមា្លាប់សត្វចង្រ និងពលកម្ម

ប្រូត្រអីុន (តោន) 29475 15363 29898

លីសុីន (តោន) 900 729 1398

កាឡូរី (លានគីឡូកាឡូរី) 1403 559 751 

ការប្រើប្រស់ទឹក (លានម៉្រត្រគូប) 3017 1508 2451

ការប្រើប្រស់ថាមពល (ពាន់ megajoules) 6726 3363 11059

ការប្រើប្រស់ជី (តោន) 39176 13484 43938

ចំណយលើថា្នាំសមា្លាប់សត្វចង្រ (ដុលា្លារ) 2.01 លាន 503000 10.81 លាន

ចំណយលើពលកម្ម (៤,៥៦ដុលា្លារ/ថ្ង្រ) 43.59 លាន 15.91 លាន 113.28 លាន

ការគន់គូរប្រចាំឆ្នាំនូវផលិតកម្មស្របៀងអាហារ ដោយមានការបណ្តុះបណ្តាល ការទទួលយកបច្ច្រកវិទ្រយា/របៀបអនុវត្តន៍ល្អ 

+SRI +CFR +CFR + ទិន្នផលបន្ល្រខ្ពស់

ប្រូត្រអីុន (តោន) 90521 170976 192842

លីសុីន (តោន) 2764 14908 15939

កាឡូរី (លានគីឡូកាឡូរី) 4309 1652 1942

កំណត់សំគល់៖ SRI = ប្រព័ន្ធប្រពលវប្របកម្មស្រូវ, CFR = ជម្រកត្រីសហគមន៍
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២១ េលខ២ ែខមិថុនា  ឆ្នាំ២០១៧

ការពិភាក្សា
អត្ថប្រយោជន៍ បន្ទុកចំណយ និង ហានិភ័យ

ស្រណរីយ៉ូ១៖ តាមការគន់គូរសម្រប់តំបន់សកា្តានុពល ការ 
ដាំ ដុះ   ស្រូវ ពីរដងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន មានជាអាទិ ចំណូល 
បាន   ពីការ នាំច្រញអង្ករ, ការផ្គត់ផ្គង់ស្របៀងអាហារកម្រិតខ្ពស់ បំផុត 
បើ  គិតតាមការផលិតកាឡូរី, និង  ការផ្គត់ផ្គង់ស្របៀងអាហារ កម្រិត 
ខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី២ បើគិតតាមការផលិតប្រូត្រអីុន និង   លីសុីន។ 
ប៉ុន្ត្រ វាមាន បន្ទុកចំណយលើការផ្គត់ផ្គង់ទឹក កម្រិត   ខ្ពស់បំផុត, 
បន្ទុក    ចំណយលើថាមពល  ជី និង កមា្លាំង ពលកម្ម កម្រិត ខ្ពស់ បំផុត 
លំដាប់  ទី២ ក្នុងចំណោម ស្រណរីយ៉ូ ទាំង ៣។ 

តម្រូវការទឹកកម្រិត ខ្ពស់បំផុត ក្នុង ស្រណរីយូ ១ នាំឲ្រយ វា  មាន    
ហានិភ័យធំជាងគ្រ ជា ពិស្រស  ដោយ សរ ផល ប៉ះពាល់ អ វិជ្ជមាន   
ន្រទំនប់វារី អគ្គិសនី និង ការ ប្រ ប្រួល អាកាសធាតុ ទៅ លើ   
បរិមាណ និងគុណភាព ធន ធាន ទឹក។ ការធានា ឲ្រយ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ 
ទឹកមានស្ថិរភាពល្អ និងការកាត់ បន្ថ យ  ហានិភ័យ លើ  ការផ ្គត់ផ្គង់  
ទឹក ក្នុងកសិកម្មមាន ការ ស្រច ស្រព វាមាន តម្ល្រ ខ្ពស ់ព្រះ  ត្រូវ   
មានហ្រដា្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ សម្រប់ ការ ស្រច ស្រព និង យន្តការ  
ផ្ន្រក ស្ថាប័ន។ ម្រយា៉ាងទៀត ដំណើរ ការ  ប្រព័ន្ធ  ស្រច ស្រព និង 
មា៉ាសុីន  បូមទឹក ត្រូវ ចំណយ ថាមពល អស់ ច្រើន ទោះបីត ម្រូវ ការ    
ថាមពលសរុបនៅមានកម្រិតទាបជាង ក្នុង   ស្រ ណរីយ៉ូ៣ ក្តី ។ 
ដូច្ន្រះ ត្រូវពិចារណពីប្រភព ថាមពល  ផ្រស្រងទៀត ដ្រល អាច  យក 
មក ប្រើ ជំនួសបាន។ 

ការប្រើប្រស់ជី កម្រិត   ខ្ពស់ ក្នុងប្រពលវប្របកម្ម ដំណំ តាម   
ធម្មតា អាចនាំឲ្រយ ប្រ ប្រួល    ដល់ ធាតុផ្រសំ គីមីន្រដី ខូចខាត ដល់  
រចនា  សម្ព័ន្ធន្រដី និង បង្ក   ឧបសគ្គ   ដល់ ប្រព័ន្ឋ អ្រកូឡូសុី ន ្រ ដី។ 
ទោះយ៉ាងន្រះក្តី កំណើន ការ       ប្រើ  ជី អសរីរាង្គក្នុង ស្រណ រី យ៉ូ១  
មានហានិភ័យតិចជាង ក្នុង ស្រ  ណរីយ៉ូ៣។ ស្រដៀង គ ្នាដ្ររ ការ 
ប្រើថា្នា ំសមា្លាប់សត្វចង្រ កាន ់ ត  ្រ ច្រើន អាច បំពុល  ដល់ បរិស្ថាន 
(ទឹក ដី ខ្រយល់) ធ្វើឲ្រយដី រ្រចរឹល  នាំឲ្រយ ខូចខាត  ដល់ រុក្ខជាតិ   និង  
សររីាង ្គមនិម្រនគោលដៅ ផ្រស្រងៗ នងិ  ប៉ះពាល ់ អវជិ្ជមាន  ដលម់នសុ្រស 
សត្វ និង សុខភាព  ប្រព័ន្ធ អ្រ កូឡូ  សុី។ ការបំភាយ ឧស្ម័ន ផ្ទះ កញ្ចក់ 
ម្រតាន (CH4) និ   ងនីត្រូ  ស្រ ន  ឌី  អុកសុីត (N20) ដ្រលមាន 

សកា្តានុពល  បង្កើន កំដៅ ស ក  ល (global warming potential: 
GWP) អាចនឹងកើន ឡើង   តាម    រយ ៈ ការដាំស្រូវពីរដងន្រះ។  GWP 
អាចខ្ពស់ជាង ក្នុង ស្រណ រ ី យ៉ូ    ៣ បើសិនមានការប្រើជី ឬក៏ស្មើគ្នា 
នឹង ស្រណរីយ៉ូ ៣ បើ សិន គ្មាន ប្រើ ជី។

ប្រសិនបើកសិករទទួលយកវិធីសស្ត្រ ប្រព័ន្ធ ប្រពលវប្របកម្ម 
ស្រូវ (system of rice  intensification: SRI) នោះ ការដាំដុះ 
ស្រូវពីរ ដងអាចផលិតស្របៀងអាហារបានកាន់ត្រច្រើន គិតជា 
ប្រូត្រអីុន កាឡូរី និង លីសុីន ប៉ុន្ត្រប្រើទឹកអស់តិចជាងមុន ៥០% 
ហើយ បន្ទុកចំណយលើថាមពលក៏ថយចុះដ្ររ ការប្រើជី អសរីរាង្គ 
ចុះ  ទាប បំផុត គុណភាពដីត្រូវបានបំប៉នឡើង រីឯទឹកក្នុងដី ក៏អាច 
រក្រសា បានល្អ។

ស្រណរីយ៉ូ២៖ ផ្អ្រកលើការបា៉ាន់ស្មានការផ្តត់ផ្គង់ ស្របៀង   
អាហារក្នុងដីមួយហិកតាបច្ចុប្របន្ន ស្រណរីយ៉ូ២ ផ្តល់ លីសុីន 
បានច្រើនជាងស្រណរីយ៉ូ១ ប៉ុន្ត្រតិច ជាង ស្រណ រីយ៉ូ៣។ តាម  
ការគន់គូរផលិតកម្មស្របៀង អាហារ ក្នុង តំបន់  មាន    សកា្តា នុពល 
ស្រណរីយ៉ូ២ ផ្តល់លីសុីន បាន តិច  បន្តិច  ជាង  ស ្រ ណរី យ៉ូ ១ និង 
ស្រណរីយ៉ូ៣  និង ផ ្តល់  ប្រូត្រអីុន និង កាឡូរី  បាន តិច ជាង  គ្រ  ជា 
ខា្លាំង។ ស្រ ណរី យ៉ូ២ មាន បន្ទុក ចំណយ ទាប ជាង គ្រ បំផុត។ វា 
មាន ហា និភ័យ ប្រភ្រទ ដូចគ្នា ប៉ុន្ត្រក្នុង កម្រិត  ទាប ជាង គ្រ ព្រះ 
វាត ្រូវការទឹកនិងថាមពល តិច ជា ងគ្រ ហើយ  តម្រូ វ  កា  រ ប្រើជី និង  
ថា្នាំសំមា្លាប់សត្វចង្រ ក៏មាន កម្រិត ទាប បំផុត ដ្ររ។ ប្រ សិន បើ កសិករ 
ទទួលយកមកអនុវត្ត នូវ ជម្រក  ត្រី សហ គមន៍ (community fish 
refuges: CFR) ផលិតកម្ម តាម ការ  គន់  គូរ   នូវ ប្រូត្រអីុន កាឡូរី និង 
លីសុីន  នឹងកើនឡើង ក្នុងតំបន់ សកា្តា នុ ពល។ 

ស្រណរីយ៉ូ៣៖ តាមការគន់គូរ ការផលិតចម្រុះចូលគ្នានូវ 
ស្រូវវស្រសា/ត្រីស្រ/សត្វទឹកផ្រស្រងៗ/បន្ល្រ ផ្តល់នូវការផ្គត់ផ្គង់ស្របៀង 
អាហារកម្រិតខ្ពស់បំផុត បើគិតតាមការផលិតប្រូត្រអីុន និងលីសុីន 
ហើយផ្តល់នូវ ការផ្គត់ស្របៀងអាហារកម្រិតខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី២ 
បើគិតតាមការផលិតកាឡូរី។ ប្រភពទាំងបួនន្រប្រូត្រអីុន អាច រួម 
ចំណ្រកជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាកុមារក្រិន និងកុមារខ្វះទម្ងន់ នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រសកម្ពុជា។ ចំណ្រកដុលន្របន្ល្រនៅក្នុងស្រ ណរី យ៉ូ ៣ វាខ្ពស់ 
ជាងទាំងចំណ្រករបស់ស្រូវវស្រសា និងរបស់ ស្រូវ ប្រំង ហើយ  ការ  

តារាង៤៖ ចំណត់ថា្នាក់ន្រស្រណរីយ៉ូដោយមាន និងដោយគ្មាន ការបណ្តុះបណ្តាល និងការទទួលយករបៀបអនុវត្តន៍ល្អ 
និងបច្ច្រកវិទ្រយា។

ស្រណរីយ៉ូ

ការផលិតប្រូត្រអីុន ការផលិតកាឡូរី ការផលិតលីសុីន (lysine)

គ្មានការ ក្រសម្រួល ការបណ្តុះ បណ្តាល 
និង ការក្រស ម្រួល  
តា ម បច្ច្រកវិទ្រយា

គ្មានការ  ក្រ សម្រួល ការបណ្តុះ បណ្តាល 
និង ការក្រស ម្រួល  
តា ម បច្ច្រកវិទ្រយា

គ្មានការ ក្រសម្រួល ការបណ្តុះ បណ្តាល 
និង ការក្រស ម្រួល  
តា ម បច្ច្រកវិទ្រយា

ស្រណរីយ៉ូ១ 2 3 1 1 2 3

ស្រណរីយ៉ូ២ 3 2 3 3 3 2

ស្រណរីយ៉ូ៣ 1 1 2 2 1 1
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២១ េលខ២ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

ផលិតបន្ល្រក្នុងស្រណរីយ៉ូន្រះអាច ជួយ បំព្រញ តម្រូវការ ក្នុង ស្រុក 
ទៀតផង។ ប៉ុន្ត្រស្រណរីយ៉ូ៣ មានបន្ទុក ចំណយ ខ្ពស់ បំផុត លើ   
ថា ម ពល ជី ថា្នាំសមា្លាប់សត្វចង្រ និងពលកម្ម និងបន្ទុកចំណយ 
ខ្ពស់ បំផុតលំដាប់ទី២ លើការផ្គត់ផ្គង់ទឹក។

ការប្រើទឹក និងថាមពល ក៏មានកម្រិតខ្ពស់ដ្ររ ដូច្ន្រះ 
ស្រណរីយ៉ូ ៣ មានហានិភ័យស្រដៀងគ្នានឹងស្រណរីយ៉ូ១ ប៉ុន្ត្រ 
ក្នុង កម្រិត ទា បជាងបន្តិច ព្រះស្រណរីយ៉ូ៣ មាន តម្រូវការ  ទឹក  
តិច ជាង។ ទោះយ៉ាងន្រះក្តី ស្រណរីយ៉ូ៣ ត្រូវប្រើថាមពល អស ់ 
ច្រើន ជាងគ្រ។ ផលពាក់ព័ន្ធន្រកសិកម្មប្រើថាមពលកម្រិតខ្ពស់
នៅ ក្នុង តំបន់មានសកា្តានុពល គឺជាបញ្ហាសំខាន់មួយដ្រលត្រូវ 
គិតគូរពិចារណ។

ការប្រើជី និងថា្នាំសមា្លាប់សត្វចង្រ នៅក្នុងស្រណរីយ៉ូ៣ មាន 
ហានិភ័យដូចគ្នានឹង ស្រណរីយ៉ូ១ និង ២ ប៉ុន្ត្រក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាង 
ព្រះដំណំបន្ល្រត្រូវមានការប្រើជី និងថា្នាំសមា្លាប់សត្វចង្រ 
ច្រើនជាង។ ស្រដៀងគ្នាដ្ររ កំណើន ការបំភាយ CH4 និង N20 
ដោយ សរ ការដាំស្រូវវស្រសា និងបន្ល្រ អាចបង្កហានិភ័យដូចគ្នានឹង 
ប្រព័ន្ធ កសិកម្មក្នុងស្រណរីយ៉ូ១ និង  ២ ប៉ុន្ត្រក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាង។ 
ទោះ យ៉ាង ន្រះក្តី ប្រសិនបើគ្មានការដាក់ជីអសរីរាងទ្រនោះ  គឺគ្មាន 
ហានិភ័យ អ្វីខុសគ្នាទ្ររវាងស្រណរីយ៉ូទាំងន្រះ។ ម្រយា៉ាងទៀត 
ប្រសិន  បើ កសិករទទួលយកមកអនុវត្តនូវ  ជម្រកត្រីសហគមន៍  
ហើយ  ផលិតបន្ល្របានទិន្នផលខ្ពស់ ស្រណរីយ៉ូ៣ អាចផលិត 
ស្របៀង អាហារបានច្រើនជាងបើគិតតាមបរិមាណប្រូត្រអីុន កាឡូរី  
និង  លីសុីន។

ការប្ៀបធៀបពីការទទួលយកបច្ច្កវិទ្យា និង 
របៀបអនុវត្តន៍ល្អ ក្នុងស្ណារីយ៉ូទាំង៣

ក្នុងផ្ន្រកន្រះ មានការបៀបធៀបលទ្ធផលសម្រប់ ស្រណរីយ៉ូ 
១+SRI, ស្រណរីយ៉ូ២+CFR, និង ស្រណរីយ៉ូ៣+CFR+ទិន្នផល 
បន្ល្រខ្ពស់។ ផលិតកម្មប្រចាំឆ្នាំតាមការគន់គូរនូវ ប្រូត្រអីុន និង 
លីសុីន(lysine) ក្នុងតំបន់មានសកា្តានុពល មានកម្រិតខ្ពស់បំផុត 
ក្នងុស្រណរីយូ៉៣៖ ផលិតកម្មប្រតូ្រអុីនបានប្រហ្រល ១០២.៣២១ 
តោនច្រើនជាងស្រណរីយ៉ូ១ និងប្រហ្រល ២១.៨៦៦ តោន ច្រើន 
ជាងស្រណរីយ៉ូ២ រីឯ ផលិតកម្មលីសុីនបានប្រហ្រល ១៣.១៧៥ 
តោនច្រើនជាងស្រណរីយ៉ូ១ និងប្រហ្រល ១.០៣០ តោន ច្រើន 
ជាងស្រណរីយ៉ូ២ ។ ស្រណរីយ៉ូ៣ ផលិតបានប្រហ្រល ២៨៩ 
លាន គីឡូកាឡូរី/ឆ្នាំ ច្រើនជាងស្រណរីយ៉ូ២ ប៉ុន្ត្របានប្រហ្រល 
២.៣៦៧ លានគីឡូកាឡូរី/ឆ្នាំ តិចជាងស្រណរីយ៉ូ១ ។

ការសិក្រសាន្រះមិនអាចប្រៀបធៀបបានទ្រនូវ តម្រូវការទឹក និង   
ថាមពល រវាងស្រណរីយ៉ូទាំងបី ដោយ មាន ឬក៏គ្មាន ការ បណ្តុះ  
បណ្តាល  និងការទទួលយកបច្ច្រកវិទ្រយាថ្មី ព្រះ មិនអាចរក ទិន្នន័យ  
ប្រប ន្រះបាន។ ទោះយ៉ាងន្រះក្តី សិក្រសា បាន បង្ហាញថា ការទទួល 
យក SRI ក្នុងស្រណរីយ៉ូ១ អាចជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រស់ ទឹក 
រហូត ដល់ ៥០% ហើយការទទួលយក SRI ក្នុងស្រណរីយ៉ូ២ និង ៣ 
អាច ជួយរក្រសាសំច្រទឹកនិងថាមពល ព្រះវិធីសស្រ្តន្រះជួយកាត់ 
បន្ថយ ទឹកជំនន់ក្នុងរដូវវស្រសា និងជួយរក្រសាសំច្រទឹកទុកក្នុង 
រដូវប្រំង។

ស្ចក្តីសន្និដ្ឋាន
ការប្រៀបធៀបរវាងស្រណរីយ៉ូទាំង ៣ ដោយមាន ឬគ្មាន ការ 

គំទ្រ ការបណ្តុះបណ្តាល ការទទួលយកបច្ច្រកវិទ្រយា និង របៀប 
អនុវត្តន៍ល្អៗ បង្ហាញថា ១)ផលិតកម្មប្រូត្រអីុនតាមការគន់គូរ 
មាន កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងស្រណរីយ៉ូ៣ ទាំងក្នុងករណីមាន និង 
គ្មាន ការបណ្តុះបណ្តាល និងការទទួលយកបច្ច្រកវិទ្រយា រីឯ ស្រ 
ណ  រី យ៉ូ១ ត្រូវធា្លាក់ទៅលំដាប់ទី៣ ហើយស្រណរីយ៉ូ២ ឡើង  
ដល់   លំដាប់ទី២ វិញ ២)ការធ្វើចំណត់ថា្នាក់ផលិតកម្មកាឡូរី 
តាម   ការគន់គូរ នៅត្រគ្មានការផ្លាស់ប្តូរ គឺ ស្រណរីយ៉ូ១ ស្ថិត នៅ  
លំដាប់ទី១ ហើយស្រណរីយ៉ូ៣ ស្ថិតនៅលំដាប់ទី២  ៣)ផលិត កម្ម    
លីសុីនតាមការគន់គូរ មានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងស្រណរី យ៉ូ  ៣ 
ទាំងក្នុងករណីមាន និងគ្មាន ការបណ្តុះបណ្តាល និងការទទួល 
យក  បច្ច្រកវិទ្រយា ហើយស្រណរីយ៉ូ២ ឡើងទៅលំដាប់ទី២ រីឯ 
ស្រណរីយ៉ូ១ ធា្លាក់ទៅលំដាប់ទី៣។ សរុបមក ស្រណរីយ៉ូ៣ មាន 
សកា្តានុពលខា្លាំងជាងគ្រ ក្នុងការបង្កើនផលិតកម្មស ្របៀង អាហារ  
បើ គិត  តាមបរិមាណប្រូត្រអីុន កាឡូរី និងលីសុីន នៅក្នុង តំបន់ មាន 
សកា្តានុពល។

ស្រណរីយ៉ូ ឬគោលនយោបាយខុសៗគ្នាក្នុងការ អភិវឌ្រឍ 
កសិកម្មនាព្រលអនាគត មានផលពាក់ព័ន្ធខុសៗគ្នា។ ប្រសិនបើ 
គោល ដៅ ចម្របងគ្រ គឺ ការបង្កើតប្រក់ចំណូលពីការនាំច្រញ អង្ករ 
និងកំណើនការផ្គត់ផ្គង់កាឡូរីនោះ ស្រណរីយ៉ូ១ ដ្រលមាន ការ 
ដាំស្រូវពីរដង វាផ្តល់លទ្ធផលបានច្រើនជាអតិបរមា។ ប្រសិន 
បើ   គោលដៅ ចម្របង គឺ ប្រក់ចំណ្រញច្រើនជាអតិបរមាសម្រប់ 
កសិករ និងកំណើនការផ្គត់ផ្គង់ស្របៀងអាហារមានសរធាតុ ចិញ្ចឹម   
ច្រើន (ដើម្របីកាត់បន្ថយបញ្ហាកុមារក្រិន ជាដើម) គឺ ស្រ ណ  រី យ៉ូ៣ 
(ស្រូវ  ត្រី បន្ល្រ) ដ្រលប្រសើរបំផុត។ នាព្រល អនាគត ដ្រលមាន 
ការកសងទំនប់នៅតំបន់ខ្រស្រទឹកខាងលើ និង ការ ប្រប្រួល 
អាកាសធាតុនោះ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក គឺកាន់ត្រមិនអាច ទុក ចិត្ត 
បាន ខា្លាំង ឡើង។ ក្នុងស្ថានភាពន្រះ ស្រណរីយ៉ូ១ ដ្រល មាន 
តម្រូវការ ទឹកច្រើនបំផុត វាមានហានិភ័យខា្លាំងជាងគ្រ ចំណ្រក 
ឯស្រណរីយ៉ូ៣ គឺមានហានិភ័យកម្រិតមធ្រយម។ គុណ វិបត្តិ ចម្របង 
ន្រ ស្រណរីយ៉ូ៣ គឺវាត្រូវការថាមពលច្រើនជាងស្រណរីយ៉ូពីរ 
ផ្រស្រង ទៀត។

ការស្រវជ្រវន្រះបានបង្ហាញពី បន្ទុកចំណយ និង 
អត្ថប្រយោជន៍ ន ្រ ជម្រើស ៣ ខុសៗគ្នា សម្រប់ការអភិវឌ្រឍកសិកម្ម 
នៅ កម្ពុជា។ វិទ្រយាស្ថាន CDRI ត្រៀមខ្លួនជាស្រចដើម្របីផ្តល់ការ ជួយ 
គំទ្រដល់ស្ថាប័នកម្ពុជានានា ដ្រលចង់ស្វ្រងយល់កាន់ត្រ ច ្របាស់ 
ពីជម្រើសទាំងន្រះ ដើម្របីជួយលើកកម្ពស់គោលនយោបាយរបស់ 
រដា្ឋាភិបាល និងកម្មវិធកីំពុងដំណើរការផ្រស្រងៗ។
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