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ជាជាងជួយលើកស្ទួយជីវភាព

ឆ្នាំទី២១ េលខ២ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

និងសន្តិសុខអាហារូបត្ថមរ្ភ បស់

(Tech 2014; Anthofer 2004) និងជម្រកត្រីរបស់សហគមន៍

ការស្រោចស្រព ក៏ត្រូវមានការប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើននូវធនធាន

Thouk 2009)។ ទិន្នន័យលើកសិករដាំបន្លែគំរូមិនអាចរកបានទេ

កសិករជីវព្រឹត្តិ (កសិករចិញ្ចឹមពោះ)។ ការពង្រីកកសិកម្មមា
 ន

(community fish refuges: CFR) (Broks and Sieu. 2016;

ដូចជា ថាមពល និងទឹក ជាដើម ដែលមិនទាន់មានម៉ូដែលសម្រាប់

ដូច្នេះការសិក្សានេះ បានប្រើទិន្នន័យស្តីពីទិន្នផលបន្លែខ្ពសប
់ ំផុត

សិក្សាទេ ហើយដែលអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលក
ើ ត្តា

ដែលសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ២០១៥ (MAFF 2016) ដោយផ្អែកល
 ើ

ផ្សេងទៀត។ ការពង្រីកកសិកម្មប្រភេទនេះ ពិតជានឹងបង្កើនកា
 រ

ការសន្មតថា

ប្រើប្រាស់ជី និងថ្នាំសម្លាប់សត្វចង្រៃ ពីព្រោះពូជស្រូវដែលមានការ

មានការបណ្តុះបណ្តាល និងជំនួយទ្រទ្រង់ពិសេស។ វិធីសាស្ត្រ

លូតលាស់លឿន និងទិន្នផលខ្ពស់ជាងមុន ក៏ត្រូវការធាតុចូលទាំង
នេះកាន់តែច្រើនដែរ។

សំណួរស្រាវជ្រាវសម្រាប់ការសិក្សានេះ

គឺ

តាមបែបបរិមាណ មានជំហានជាច្រើនដូចតទៅ៖

ការគណនាការផ្គត់ផ្គង់

តើការផ្លាស់ប្តូរ

រូបមន្តខា
 ងក្រោមនេះ

ផលិតកម្មស
 ្បៀង ចេញពីកសិកម្មប្រដេញទឹក ទៅជា កសិកម្មមាន

និងតាមបែបគ
 ុណភាព។

ស្បៀងអាហារក្នុងមួយហិកតា។

វិធីសាស្រ្តសិក្សាតាម

ការផ្គត់ផ្គង់អាហារ = ផលិតកម្ម + ការនាំចូល - ការនាំចេញ +/-

ស្តុក - ចំណីសត្វ - គ្រាប់ពូជ - ការផលិតអាហារ - កាកសំណល់ -

ការវិភាគសេណារីយ៉ូ

ការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត

បានពីប្រភពជាច្រើន ដើម្បីប៉ាន់ស្មាន និងប្រៀបធៀប ការផ្គត់ផ្គង់
ទិន្នផល

(2011)

ជាមួយនឹង ផ្ទៃដីប្រមូលផល/វាលស្មៅ ដើម្បីកំណត់នូវ ការផ្គត់ផ្គង់

បានធ្វើសំយោគ និងបកស្រាយទិន្នន័យប្រភពទី២ ដែលប្រមូល
ស្បៀងអាហារនិងអាហាររូបបត្ថម្ភ

FAO

OAA) និង បន្លែ។ ការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារ ត្រូវយកមកចែក

ថាមពល និង សន្តិសុខអាហាររូបត្ថម្ភក្នុងគ្រូសារ?

បែបបរិមាណ

បានកែសម្រួលចេញពី

និងអាហាររូបត្ថម្ភ៖

សាច់គោ ត្រីស្រែ សត្វទឹកផ្សេងទៀត(other aquatic animals:

ចំណាយ និងហានិភ័យប៉ុណ្ណា ចំពោះផលិតកម្មស្បៀង ដីធ្លី ទឹក

ការស្រាវជ្រាវនេះបានប្រើគួបផ្សំគ្នានូវ

ស្បៀងអាហារ

ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យអាចរកបាន ដើម្បីកំណត់ពីការផ្គត់ផ្គង់ អង្ករ

ការស្រោចស្រពនិងការគ្រប់គ្រងទឹក វាមានអត្ថប្រយោជន៍ បន្ទុក

វិធីសាស្ត្រ

កសិករអាចសម្រេចបានទិន្នផលខ្ពស់ដោយសារ

តម្រូវការធាតុចូល

ការផ្គត់ផ្គង់ស្រូវ បន្លែ និងសាច់គោ បានគណនាឡើងដោយ

(ទឹក ថាមពល ជី កម្លាំងពលកម្ម ថ្នាំសម្លាប់សត្វចង្រៃ)ជាមួយនឹង

ប្រើ FAOSTAT data (2016) ។ ត្រីស្រែ សត្វទឹកផ្សេងៗ(OAA)

តែមួយមុខ និង ប្រព័ន្ធដាំស្រូវចិញ្ចឹមត្រីចូលគ្នាពីរមុខ។ លទ្ធផល

៦ នៅកម្ពុជា (Gregory, Guttman and Kekputhearith 1996;

អត្ថប្រយោជន៍ បន្ទុកចំណាយ ហានិភ័យ នៃ ប្រព័នដា
្ធ ំស្រូវពីរដង
នៃការស្រាវជ្រាវតាមបែបបរិមាណ
ភស្តុតាងបានពីការស្រាវជ្រាវ

ពីគម្រោងផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម

បានគណនាឡើងដោយផ្អែកលើ

ត្រូវបានបំពេញបន្ថែមដោយ

ទិន្នន័យបានពីការសិក្សាចំនួន

Nesbitt 1997; Guttman 1999); Troeung et al. 2003; Hortle,

និងការសង្កេតផ្សេងៗទទួលបាន

Troeung and Lieng 2008; Thouk 2009) ។

និងករណីសិក្សានានានៅកម្ពុជា

ការសិក្សានេះផ្អែកជាសំខាន់លើ តារាងផ្សំស្បៀងអាហារ របស់

ស្តីពី ពេលវេលាដែលកសិករអាចទទួលបានជំនួយទ្រទ្រងល
់ ្អ ការ

FAO (1953, 1981) ដើម្បីប៉ាន់ស្មានពី ការផ្គត់ផ្គង់អាហាររូបត្ថម្ភ

ប្រព័ន្ធប្រពលវប្បកម្មស្រូវ (system of rice intensification: SRI)

សាច់គោ ត្រីស្រែ សត្វទឹកផ្សេងៗ និង បន្លែ (តារាង១)។

បណ្តុះបណ្តាល របៀបអនុវត្តន៍ល្អ និងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ពោលគឺ

ជា ប្រូតេអីុន កាឡូរី និង លីស៊ីន ក្នុងមួយហិកតាដីផលិត ស្រូវ

តារាង១៖ បរិមាណមធ្យមនៃ ប្រូតេអីុន កាឡូរី និង លីស៊ីន ក្នុង ១០០ ក្រាម នៃស្បៀងអាហារប្រភេទនីមួយៗ
ស្បៀងអាហារ

ប្រូតេអីុន(ក្រាម/100ក្រាម)

កាឡូរី(កាឡូរ/ី 100ក្រាម)

ត្រីស្រែ (ត្រីគ្រប់មុខ

18,80a

132b

1713a

សត្វទឹកផ្សេងៗ

16.00c

103b

1262c

សាច់គោ (ក្រៅពី

17.70a

256b

1573a

អង្ករ (សម្រិត ឬសំរូប)

7.50a

357b

299a

បន្លែ

2.03d

27b

100d

គ្មានកំណត់ឈ្មោះ)

ខ្លាញ់តម្រងនោម [1.8%])

ប្រភព៖ a FAO 1981; b FAO 1953; c Nurhasan et al. 2010; d Pittock, Dumaresq and Orr 2015
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លីស៊ីន (មីលីក្រាម/100ក្រាម)

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ឆ្នាំទី២១ េលខ២ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

ការគន់គូរផ្ទៃដីផលិតកម្ម ជាសក្តានុពល៖ ដោយប្រើប្រព័ន្ធ

ស្បៀងអាហារ, ការគន់គូរពីផលិតកម្ម ប្រូតេអីុន កាឡូរី និងលីស៊ីន,

ODC 2015, 2016) ក្រម
ុ ស្រាវជ្រាវបានជ្រស
ើ យក តំបន់ដាស
ំ វ្រូ ម
យ
ួ 

ចំណាយលើថ្នាំសម្លាប់សត្វចង្រៃ និងកម្លាំងពលកម្ម, នៅក្នុងតំបន់

ការប្រើប្រាស់ទឹក,ការប្រើប្រាស់ជី, ការប្រើប្រាស់ថាមពល, បន្ទុក

ព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រ Arc-GIS និងផែ
 នទីតំបន់ដំណាំ (IRRA 2010;

ផលិតកម្មមានសក្តានុពល នៅក្រោមប្រព័ន្ធកសិកម្ម ៣យ៉ាង។

ដងមានការស្រោចស្រពបច្ចុប្បន្ន មកធ្វើជាតំបន់មានសក្តានុពល

• សេណារីយ១
ូ៉ : ការដាំសវូ្រ ពីរដង (ស្រវូ ប្រាង
ំ និងស្រវូ វ សសា
្ )

សម្រាប់ការដាំស្រូវពីរដងមានការស្រោចស្រព (រូបភាព១)។

ការប៉ាន់ស្មានផលិតកម្ម/ទិន្នផល៖ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់

• សេណារីយ២
ូ៉ : ស្រវូ វស្សា/ត្រស
ី
/្រែ សត្វទក
ឹ ផ្សង
េ ៗ/សាច់គោ

• សេណារីយ៉ូ៣: ស្រូវវស្សា/ត្រីស្រែ/សត្វទឹកផ្សេងៗ/បន្លែ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ (MAFF) មានផ្តល់
ទិន្នន័យស
 ម្រាប់

ទិន្នផលស្រូវប្រាំង

ទិន្នផលស្រូវទាំងពីររដូវ (១៩៨០-២០១១)
(១៩៨០-២០១៥)

សេណារីយ៉ូ១

ទិន្នផលស្រូវវ ស្សា

ត្រូវបានជ្រើសយក

ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពី

(១៩៨០-២០១៥) ផលិតកម្មត្រីស្រែ (២០០៨-២០១៥) ផ្ទៃដី

ប្រពលវប្បកម្មក
 សិកម្មតាមធម្មតា ហើយ សេណារីយ៉ូពីរផ្សេងទៀត

២០១៥) និង ការផ្គត់ផ្គង់អង្ករ(២០០៨-២០០៩)។ ទិន្នន័យនេះ

ជាងសម្រាប់កសិករ ព្រោះបន្ទាប់ពីប្រមូលផលហើយ វាលស្រែគេ

គឺសម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងពី ប្រព័ន្ឋកសិកម្មចម្រុះដែលអាចមានចីរភា
 ព

ប្រមូលផលស្រូវវស្សា (២០០៨-២០១៥)ទិន្នផលបន្លែ(១៩៩៦-

ទុកឲ
 ្យគោក្របីស៊ីស្មៅ និងទុកដាំបន្លែផ្សេងៗ។ សេណារីយ៉ូទាំង

បានយកមកប្រើដើម្បីគណនា ប្រូតេអីុន កាឡូរី និង ល
 ីស៊ីន។

ការប៉ាន់ស្មានធាតុចូល៖ ទិន្នន័យបានចងក្រងចេញពីប្រភពជា

៣ នេះ គេយកមកប្រើជាលើកទី២ ដើម្បីប្រៀបធៀបលើលក្ខណ:

វិនិច្ឆ័យដ
 ដែល ប៉ុន្តែមាន ឬក៏គ្មាន ការទទួលយកមកប្រើនូវរបៀប

ច្រើន ដើម្បីប៉ាន់ស្មានពី ការប្រើប្រាស់ទឹក (Abrams 2015), ការ

អនុវត្តនល
៍ ្អៗ និងប
 ច្ចេកទេសថ្មីៗ។

ប្រើប្រាស់ថាមពលសម្រាប់ផលិតកម្មស្រូវ (Islam et al. 2011)

និងផលិតកម្មបន្លែ (Canakci et al. 2005), ការប្រើប្រាស់ជី

លទ្ធផលសំខាន់ៗ

(Theng et al. 2014), បន្ទុកចំណាយលើថ្នាំសម្លាប់សត្វចង្រៃ

តារាង២ បង្ហាញ តួលេខប៉ាន់ស្មាននៃការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារ

និងពលកម្ម

(World bank 2015) ។

ការបង្កើតម៉ូដែលតាមសេណារីយ៉ូ៖ ក្រុមសា្រវជ្រាវបានកំណត់

ក្នុងមួយហិកតានាពេលបច្ចុប្បន្ន ក្នុងសេណារីយ៉ូនីមួយៗ។ ដូចកា
 រ

រំពឹងទុក សេណារីយ៉ូ២ ផ្តល់ផលបានតិចជាងសេណារីយ៉ូផ្សេង

សេណារីយ៉ូ ៣ ដើម្បីប្រៀបធៀបស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃ ការផ្គតផ
់ ្គង់

រូបភាព១៖តំបន់មានសក្តានុពលសម្រាប់ការដាំស្រូវពីរដងមានការស្រោចស្រព
ស្រូវដាំមួយដងមានការស្រោចស្រព

សញ្ញាសំគាល់
ខេត្ត

ផ្ទៃទឹក

ស្រូវដាំមួយដង
មានការស្រោចស្រព

ប្រភព៖ IRRA 2010

3

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ឆ្នាំទី២១ េលខ២ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

ទៀត។ ថ្វីបើ ត្រីស្រែ សត្វទឹកផ្សេងៗ និងសាច់គោ ផ្តល់នូវសារធាតុ

តំបន់ដាំដុះស្រូវបច្ចុប្បន្ន

ដែលមានសក្តានុពលអាចដាំស្រូវ

ចិញ្ចឹម បានច្រើនជាងអង្ករក្តី ប៉ុន្តែផលិតកម្មរបស់វា គួបផ្សនឹ
ំ ង

មានការស្រោចស្រពបានពីរដង មានដល់ ១២៥.៧២៤ហិកតា

បានច្រើនប
 ំផុតក្នុងចំណោមសេណារីយ៉ូទាំងបី

អាហារតាមការគន់គូរជា ប្រូតេអីុន កាឡូរី និងលីស៊ីន នៅក្នុងតំបន់

ស្រូវវស្សា

នៅមានកម្រិតទាប។

កាឡូរីច្រើនណាស់។

សេណារីយ៉ូ១

ប៉ុន្តែសេណារីយ៉ូ៣

ផ្តល់កាឡូរី

(រូបភាព១)។

ព្រោះអ
 ង្ករផ្ត
 ល់

ប្រសើរជាងគេវិញ

តារាង៣ បង្ហាញពីនិន្នាការនៃផលិតកម្មស្បៀង

មានសក្តានុពលទាំងមូល។1

បើគិតពី ប្រូតេអីុន និងល
 ីស៊ីន។ ដោយឡែកសម្រាប់លីស៊ីន វាផ្តល់

1

បានច្រើនជា
 ងសេណារីយ៉ូ២ ជិតពីរដង។

ក្នុងការគន់គូរ ក្រុមស្រាវជ្រាវបានប៉ាន់ស្មានតែផលិតកម្មស្បៀង
អាហារប៉ុណ្ណោះ ព្រោះមិនអាចគន់គូរពីតួលេខនាំចេញ និងនាំចូល
ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការគណនាពីការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារ។

តារាង២៖ ការផ្គត់ផ្គង់ប្រចាំឆ្នាំសរុបក្នុងមួយហិកតានូវប្រូតេអីុន កាឡូរី និងលីស៊ីន គិតតាមប្រភេទស្បៀងអាហារ
ប្រភេទស្បៀងអាហារ

សេណារីយ៉ូ១

សេណារីយ៉ូ២

សេណារីយ៉ូ៣

ប្រូតេអីុន
(តោន)

កាឡូរី
(គីឡូកាឡូរី)

លីស៊ីន
(តោន)

ប្រូតេអីុន
(តោន))

កាឡូរី
(គីឡូកាឡូរី)

លីស៊ីន
(តោន)

ប្រូតេអីុន
(តោន)

0.12

5880

0.005

0.060

2940

0.0020

0.060

2940

0.0020

សាច់គោ

-

-

-

0.009

0.136

0.0010

-

-

-

ត្រីស្រែ

-

-

-

0.020

0.150

0.0020

0.020

0.15

0.0020

សត្វទឹកផ្សេងៗ

-

-

-

0.004

0.030

0.0003

0.004

0.03

0.0003

បន្លែ

-

-

-

-

0.100

1.35

0.0050

សរុប

0.12

5880

3256

0.0053

0.184

4470

0.0093

អង្ករ

0.005

0.093

កាឡូរី
លីស៊ីន
(គីឡូកាឡូរី) (តោន)

តារាង៣៖ លទ្ធផលនៃការបង្កើតសេណារីយ៉ូសម្រាប់តំបន់មានសក្តានុពល (១២៥.៧២៤ហិកតា)
សេណារីយ៉ូ១

សេណារីយ៉ូ២

សេណារីយ៉ូ៣

ការគន់គូរប្រចាំឆ្នាំនូវ ផលិតកម្មស្បៀងអាហារ, ការប្រើប្រាស់ទឹក ថាមពល និងជី, ចំណាយលើថ្នាំសម្លាប់សត្វចង្រៃ និងពលកម្ម
29475

15363

29898

900

729

1398

កាឡូរី (លានគីឡូកាឡូរី)

1403

559

751

ការប្រើប្រាស់ទឹក (លានម៉ែត្រគូប)

3017

1508

2451

ការប្រើប្រាស់ថាមពល (ពាន់ megajoules)

6726

3363

11059

39176

13484

43938

ចំណាយលើថ្នាំសម្លាប់សត្វចង្រៃ (ដុល្លារ)

2.01 លាន

503000

10.81 លាន

ចំណាយលើពលកម្ម (៤,៥៦ដុល្លារ/ថ្ងៃ)

43.59 លាន

15.91 លាន

113.28 លាន

ប្រូតេអីុន (តោន)
លីស៊ីន (តោន)

ការប្រើប្រាស់ជី (តោន)

ការគន់គូរប្រចាំឆ្នាំនូវផលិតកម្មស្បៀងអាហារ ដោយមានការបណ្តុះបណ្តាល ការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យា/របៀបអនុវត្តន៍ល្អ
+SRI

+CFR

+CFR + ទិន្នផលបន្លែខ្ពស់

90521

170976

192842

លីស៊ីន (តោន)

2764

14908

15939

កាឡូរី (លានគីឡូកាឡូរី)

4309

1652

1942

ប្រូតេអីុន (តោន)

កំណត់សំគាល់៖ SRI = ប្រព័ន្ធប្រពលវប្បកម្មស្រូវ, CFR = ជម្រកត្រីសហគមន៍

4

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ឆ្នាំទី២១ េលខ២ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

តារាង៤៖ ចំណាត់ថ្នាក់នៃសេណារីយ៉ូដោយមាន និងដោយគ្មាន ការបណ្តុះបណ្តាល និងការទទួលយករបៀបអនុវត្តន៍ល្អ
និងបច្ចេកវិទ្យា។

ការផលិតប្រូតេអីុន
គ្មានការកែសម្រួល

សេណារីយ៉ូ

ការផលិតកាឡូរី

ការបណ្តុះបណ្តាល

និងកា
 រកែសម្រួល

គ្មានការកែសម្រួល

តាមបច្ចេកវិទ្យា

ការផលិតលីស៊ីន (lysine)

ការបណ្តុះបណ្តាល

និងកា
 រកែសម្រួល

គ្មានការកែសម្រួល

ការបណ្តុះបណ្តាល

និងកា
 រកែសម្រួល

តាមប
 ច្ចេកវិទ្យា

តាមប
 ច្ចេកវិទ្យា

សេណារីយ៉ូ១

2

3

1

1

2

3

សេណារីយ៉ូ២

3

2

3

3

3

2

សេណារីយ៉ូ៣

1

1

2

2

1

1

ការពិភាក្សា

សក្តានុពលបង្កើនកំដៅសកល (global warming potential:

អត្ថប្រយោជន៍ បន្ទុកចំណាយ និង ហានិភ័យ

GWP) អាចនឹងកើនឡ
 ើងតាមរយៈការដាំស្រូវពីរដងនេះ។ GWP

សេណារីយ៉ូ១៖ តាមការគន់គូរសម្រាប់តំបន់សក្តានុពល ការ

អាចខ្ពស់ជាងក្នុងស
 េណារីយ៉ូ៣ បើសិនមានការប្រើជី ឬក៏ស្មើគ្នា

ដាំដុះស្រ
 ូវពីរដងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន មានជាអាទិ ចំណូល

នឹងស
 េណារីយ៉ូ៣ បើសិនគ្មានបជ
្រើ ី។

បានពីការនាំចេញអង្ករ, ការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារកម្រិតខ្ពសប
់ ំផុត

ប្រសិនបើកសិករទទួលយកវិធីសាស្ត្រ

ប្រព័ន្ធប្រពលវប្បកម្ម

បើគិតតាមការផលិតកាឡូរី, និង ការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារកម្រិត

ស្រូវ (system of rice intensification: SRI) នោះ ការដាំដុះ

ប៉ុន្តែវាមាន

ប្រូតេអីុន កាឡូរី និងល
 ីស៊ីន ប៉ុន្តែប្រើទឹកអស់តិចជាងមុន ៥០%

ខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី២ បើគិតតាមការផលិតប្រូតេអីុន និងលី
 ស៊ីន។

ស្រូវពីរដ
 ងអាចផលិតស្បៀងអាហារបានកាន់តែច្រើន

បន្ទុកចំណាយលើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក
 ម្រិតខ្ពស់បំផុត,

បន្ទុកចំ
 ណាយលើថាមពលជី និងកម្លាំងពលកម្ម កម្រិតខ
 ្ពស់បំផុត
លំដាប់ទី២ ក្នុងចំណោមសេណារីយ៉ូទាំង ៣។

តម្រូវការទឹកកម្រិតខ
 ្ពស់បំផុតក
 ្នុងស
 េណារីយូ១

ហានិភ័យធំជាងគេ
បរិមាណ

ហើយបន្ទុកចំណាយលើថាមពលក៏ថយចុះដែរ ការប្រើជីអសរីរាង្គ
ចុះទាប
 បំផុត គុណភាពដីត្រូវបានបំប៉នឡើង រីឯទឹកក្នុងដីក
 ៏អាច

នាំឲ្យវាមាន

រក្សាបា
 នល្អ។

សេណារីយ៉ូ២៖

ជាពិសេសដោយសារផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

នៃទំនប់វារីអ
 គ្គិសនី

និងកា
 រប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

និងគុណភាពធនធានទឹក។

ទៅលើ

ការធានាឲ្យការផ្គតផ
់ ្គង់

ការគន់គូរផលិតកម្មស្បៀងអាហារ

និងយ
 ន្តការ

ដូច្នេះ

ខ្លាំង។ សេណារីយ៉ូ២ មានបន្ទុកច
 ំណាយទាបជាងគបំ
េ ផុត។ វា
មានហានិភ័យប្រភេទដូចគ្នា

ក្តី។

ការប្រើប្រាស់ជីកម្រិតខ្ពស់

ទោះយ៉ាងនេះក្តី

ទទួលយកមកអនុវត្តន
 ូវជ
 ម្រកត្រីសហគមន៍ (community fish

ក្នុងប្រពលវប្បកម្មដ
 ំណាំតាម

refuges: CFR) ផលិតកម្មតា
 មការគន់គូ
 រនូ
 វប
 ្រូតេអីុន កាឡូរី និង
លីស៊ីន នឹងកើនឡើងក
 ្នុងតំបន់ស
 ក្តានុពល។

សេណារីយ៉ូ៣៖

និងប
 ង្កឧបសគ្គ

ដល់
 ប្រព័ន្ឋអេកូឡូស៊ីនៃដី។

កំណើនកា
 រប្រើជីអសរីរាង្គក្នុងស
 េណារីយ
 ៉ូ១

អាចបំពុលដល់បរិស្ថាន

ហើយផ្តល់នូវ

ចំណែកជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាកុមារក្រិន និងកុមារខ្វះទម្ងន់ នៅក្នុង

សត្វ និងសុខភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។ ការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះក
 ញ្ចក់
និងនីត្រូសែនឌីអុកស៊ីត

(N20)

ការផ្គត់ស្បៀងអាហារកម្រិតខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី២

បើគិតតាមការផលិតកាឡូរី។ ប្រភពទាំងបួននៃប្រូតេអីុន អាចរួម

សរីរាងម
្គ ន
ិ មែនគោលដៅផស្ ង
េ ៗ និងប៉
 ះពាល់អវិ
 ជមា
្ជ នដល់មនុសស្
(CH4)

ការផលិតចម្រុះចូលគ្នានូវ

អាហារកម្រិតខ្ពស់បំផុត បើគិតតាមការផលិតប្រូតេអីុន និងលីស៊ីន

(ទឹក ដី ខ្យល់) ធ្វើឲ្យដីរេចរឹល នាំឲ្យខូចខាតដល់រ ុក្ខជាតិ និង

មេតាន

តាមការគន់គូរ

ស្រូវវស្សា/ត្រីស្រែ/សត្វទឹកផ្សេងៗ/បន្លែ ផ្តល់នូវការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀង

មានហានិភ័យតិចជាងក្នុងស
 េណារីយ៉ូ៣។ ស្រដៀងគ្នាដ
 ែរ ការ
ប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វចង្រៃកាន់តែច្រើន

ព្រោះ

ថ្នាំសំម្លាប់សត្វចង្រៃក៏មានកម្រិតទាបបំផុតដ
 ែរ។ ប្រស
 ិនបើកសិករ

ធម្មតា អាចនាំឲ្យ ប្រែប្រួលដល់ធាតុផ្សំគីមីនៃដី ខូចខាតដល់
រចនាសម្ព័ន្ធនៃដី

ប៉ុន្តែក្នុងក
 ម្រិតទាបជាងគេ

វាត្រូវការទឹកនិងថាមពលតិចជា
 ងគេ ហើយតម្រូវកា រប្រើជី និង

ត្រូវពិចារណាពីប្រភពថាមពលផ្សេងទៀតដែលអាចយក

មកប្រើជំនួសបាន។

ក្នុងត
 ំបន់មាន
 សក្តានុពល

សេណារីយ៉ូ៣ និងផ្តល់ប្រូតេអីុន និងកាឡូរី បានតិចជា
 ងគេជា

ម៉ាស៊ីនបូមទឹក ត្រូវច
 ំណាយថាមពលអស់ច្រើន ទោះបីតម
 ្រូវកា
 រ
សេណារីយ៉ូ៣

ផ្តល់លីស៊ីន

សេណារីយ៉ូ២ ផ្តល់លីស៊ីន បានតិចបន្ត
 ិចជាង
 សេណារីយ៉ូ១ និង

ផ្នែកស្ថាប័ន។ ម្យ៉ាងទៀត ដំណើរកា
 រប្រព័ន្ធស្រោចស
 ្រព និង
ថាមពលសរុបនៅមានកម្រិតទាបជាងក្នុង

សេណារីយ៉ូ២

បានច្រើនជាងសេណារីយ៉ូ១ ប៉ុន្តែតិចជា
 ងសេណារីយ៉ូ៣។ តាម

វាមានតម្លៃខ្ពស់ព្រោះត្រូវ

មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័នស
្ធ ម្រាប់ការស្រោចស
 ្រព

ផ្អែកលើការប៉ាន់ស្មានការផ្តត់ផ្គងស
់ ្បៀង

អាហារក្នុងដីមួយហិកតាបច្ចុប្បន្ន

ទឹកមានស្ថិរភាពល្អ និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យលើ ការផ្គត់ផ្គង់
ទឹកក
 ្នុងកសិកម្មមានការស្រោចស
 ្រព

គិតជា

ប្រទេសកម្ពុជា។ ចំណែកដុលនៃបន្លែនៅក្នុងសេណារីយ៉ូ៣ វាខ្ពស់

ដែលមាន

ជាងទាំងចំណែករបស់ស្រូវវស្សា និងរបស់ស
 ្រូវប
 ្រាំង ហើយការ
5

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ឆ្នាំទី២១ េលខ២ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

ផលិតបន្លែក្នុងសេណារីយ៉ូនេះអាចជួយបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុក

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ថា មពល ជី ថ្នាំសម្លាប់សត្វចង្រៃ និងពលកម្ម និងបន្ទុកចំណាយ

គាំទ្រ ការបណ្តុះបណ្តាល ការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យា និងរបៀប

ទៀតផង។ ប៉ុន្តែសេណារីយ៉ូ៣ មានបន្ទុកច
 ំណាយខ្ពស់បំផុតល
 ើ
ខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី២ លើការផ្គត់ផ្គង់ទឹក។
ការប្រើទឹក

និងថាមពល

ក៏មានកម្រិតខ្ពស់ដែរ

ការប្រៀបធៀបរវាងសេណារីយ៉ូទាំង ៣ ដោយមាន ឬគ្មានការ

អនុវត្តន៍ល្អៗ

ដូច្នេះ

គ្មាន ការបណ្តុះបណ្តាល និងការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យា រីឯស
 េ

ក្នុងក
 ម្រិតទា
 បជាងបន្តិច ព្រោះសេណារីយ៉ូ៣ មានតម្រូវការទឹក

ណារីយ៉ូ១ ត្រូវធ្លាក់ទៅលំដាប់ទី៣ ហើយសេណារីយ៉ូ២ ឡើង

តិចជា
 ង។ ទោះយ៉ាងនេះក្តី សេណារីយ៉ូ៣ ត្រូវប្រើថាមពលអស់

ដល់លំដាប់ទី២

ផលពាក់ព័ន្ធនៃកសិកម្មប្រើថាមពលកម្រិតខ្ពស់

នៅក្នុងត
 ំបន់មានសក្តានុពល
គិតគូរពិចារណា។

វិញ

២)ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ផលិតកម្មកាឡូរី

តាមការគន់គូរ នៅតែគ្មានការផ្លាស់ប្តូរ គឺ សេណារីយ៉ូ១ ស្ថិតនៅ

គឺជាបញ្ហាសំខាន់មួយដែលត្រូវ

លំដាប់ទី១ ហើយសេណារីយ៉ូ៣ ស្ថិតនៅលំដាប់ទី២ ៣)ផលិតក
 ម្ម
លីស៊ីនតាមការគន់គូរ

ការប្រើជី និងថ្នាំសម្លាប់សត្វចង្រៃ នៅក្នុងសេណារីយ៉ូ៣ មាន

មានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងសេណារីយ៉ូ៣

ទាំងក្នុងករណីមាន និងគ្មាន ការបណ្តុះបណ្តាល និងការទទួល

ហានិភ័យដូចគ្នានឹង សេណារីយ៉ូ១ និង ២ ប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាង
ព្រោះដំណាំបន្លែត្រូវមានការប្រើជី

១)ផលិតកម្មប្រូតេអីុនតាមការគន់គូរ

មានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងសេណារីយ៉ូ៣ ទាំងក្នុងករណីមាន និង

សេណារីយ៉ូ៣ មានហានិភ័យស្រដៀងគ្នានឹងសេណារីយ៉ូ១ ប៉ុន្តែ

ច្រើនជា
 ងគេ។

បង្ហាញថា

យកបច្ចេកវិទ្យា ហើយសេណារីយ៉ូ២ ឡើងទៅលំដាប់ទី២ រីឯ

និងថ្នាំសម្លាប់សត្វចង្រៃ

សេណារីយ៉ូ១ ធ្លាក់ទៅលំដាប់ទី៣។ សរុបមក សេណារីយ៉ូ៣ មាន

ច្រើនជាង។ ស្រដៀងគ្នាដែរ កំណើនកា
 របំភាយ CH4 និង N20

សក្តានុពលខ្លាំងជាងគេ

ដោយសារការដាំស្រូវវស្សា និងបន្លែ អាចបង្កហានិភ័យដូចគ្នានឹង

ក្នុងការបង្កើនផលិតកម្មស្បៀងអាហារ

បើគិតតាមបរិ

មាណប្រូតេអីុន កាឡូរី និងលីស៊ីន នៅក្នុងត
 ំបន់មា
 ន

ប្រព័ន្ធកសិកម្មក្នុងសេណារីយ៉ូ១ និង ២ ប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាង។

សក្តានុពល។

ទោះយ៉ាងន
 េះក្តី ប្រសិនបើគ្មានការដាក់ជីអសរីរាងទេនោះ គឺគ្មាន

សេណារីយ៉ូ

ឬគោលនយោបាយខុសៗគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍ

ហានិភ័យអ
 ្វីខុសគ្នាទេរវាងសេណារីយ៉ូទាំងនេះ។

ម្យ៉ាងទៀត

កសិកម្មនាពេលអនាគត មានផលពាក់ព័ន្ធខុសៗគ្នា។ ប្រសិនបើ

ហើយផលិតបន្លែបានទិន្នផលខ្ពស់

អាចផលិត

និងកំណើនការផ្គត់ផ្គង់កាឡូរីនោះ សេណារីយ៉ូ១ ដែលមានការ

ប្រសិនបើកសិករទទួលយកមកអនុវត្តនូវ

ជម្រកត្រីសហគមន៍

សេណារីយ៉ូ៣

គោលដៅច
 ម្បងគេ គឺ ការបង្កើតប្រាក់ចំណូលពីការនាំចេញអង្ករ

ស្បៀងអាហារបានច្រើនជាងបើគិតតាមបរិមាណប្រូតេអីុន កាឡូរី

ដាំស្រូវពីរដង

និងលីស៊ីន។

វាផ្តល់លទ្ធផលបានច្រើនជាអតិបរមា។

ប្រសិន

បើគោលដៅចម្បង គឺ ប្រាក់ចំណេញច្រើនជាអតិបរមាសម្រាប់

កសិករ និងកំណើនការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារមានសារធាតុច
 ិញ្ចឹម

ការប្រៀបធៀបពីការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យា និង

ច្រើន (ដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាកុមារក្រិន ជាដើម) គឺ សេណារីយ៉ូ៣

របៀបអនុវត្តន៍ល្អ ក្នុងសេណារីយ៉ូទាំង៣

(ស្រូវ ត្រី បន្លែ) ដែលប្រសើរបំផុត។ នាពេលអនាគតដែលមាន

ក្នុងផ្នែកនេះ មានការបៀបធៀបលទ្ធផលសម្រាប់ សេណារីយ៉ូ

ការកសាងទំនប់នៅតំបន់ខ្សែទឹកខាងលើ

១+SRI, សេណារីយ៉ូ២+CFR, និង សេណារីយ៉ូ៣+CFR+ទិន្នផល

អាកាសធាតុនោះ

បន្លខ
ែ ្ពស់។ ផលិតកម្មប្រចាំឆ្នាំតាមការគន់គូរនូវ ប្រូតេអីុន និង

បានខ្លាំងឡើង។

លីស៊ីន(lysine) ក្នុងតំបន់មានសក្តានុពល មានកម្រិតខ្ពស់បំផុត

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

គឺកាន់តែមិនអាចទុកច
 ិត្ត

ក្នុងស្ថានភាពនេះ សេណារីយ៉ូ១

តម្រូវការទឹកច្រើនបំផុត

ក្នង
ុ សេណារីយ៣
ូ៉ ៖ ផលិតកម្មបត
ូ្រ អ
េ ន
ុី បានប្រហល
ែ ១០២.៣២១

និងកា
 រប្រែប្រួល

វាមានហានិភ័យខ្លាំងជាងគេ

ដែលមាន

ចំណែក

ឯសេណារីយ៉ូ៣ គឺមានហានិភ័យកម្រិតមធ្យម។ គុណវិបត្តច
ិ ម្បង

តោនច្រើនជាងសេណារីយ៉ូ១ និងប្រហែល ២១.៨៦៦ តោនច្រើន

នៃសេណារីយ៉ូ៣

ជាងសេណារីយ៉ូ២ រីឯ ផលិតកម្មលីស៊ីនបានប្រហែល ១៣.១៧៥

ផ្សេងទៀត។

តោនច្រើនជាងសេណារីយ៉ូ១ និងប្រហែល ១.០៣០ តោនច្រើន

គឺវាត្រូវការថាមពលច្រើនជាងសេណារីយ៉ូពីរ

ការស្រាវជ្រាវនេះបានបង្ហាញពី

បន្ទុកចំណាយ

និង

ជាងសេណារីយ៉ូ២ ។ សេណារីយ៉ូ៣ ផលិតបានប្រហែល ២៨៩

អត្ថប្រយោជន៍ន
 ៃ ជម្រើស ៣ ខុសៗគ្នា សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម

២.៣៦៧ លានគីឡូកាឡូរី/ឆ្នាំ តិចជាងសេណារីយ៉ូ១ ។

គាំទ្រដល់ស្ថាប័នកម្ពុជានានា

លានគីឡូកាឡូរី/ឆ្នាំ ច្រើនជាងសេណារីយ៉ូ២ ប៉ុន្តែបានប្រហែល

នៅកម្ពុជា។ វិទ្យាស្ថាន CDRI ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីផ្តល់ការជួយ

ការសិក្សានេះមិនអាចប្រៀបធៀបបានទេនូវ តម្រូវការទឹកនិង

ពីជម្រើសទាំងនេះ ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់គោលនយោបាយរបស់

ថាមពល រវាងសេណារីយ៉ូទាំងបី ដោយមាន ឬក៏គ្មាន ការបណ្តុះ

រដ្ឋាភិបាល និងកម្មវិធក
ី ំពុងដំណើរការផ្សេងៗ។

បណ្តាលនិងការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាថ្មី ព្រោះម
 ិនអាចរកទិន្នន័យ

បែបនេះបាន។ ទោះយ៉ាងនេះក្តី សិក្សាបា
 នបង្ហាញថា ការទទួល

យក SRI ក្នុងសេណារីយ៉ូ១ អាចជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹក
រហូតដ
 ល់ ៥០% ហើយការទទួលយក SRI ក្នុងសេណារីយ៉ូ២ និង ៣

អាចជួយរក្សាសំចៃទឹកនិងថាមពល ព្រោះវិធីសាស្រ្តនេះជួយកាត់
បន្ថយទឹកជំនន់ក្នុងរដូវវស្សា
រដូវប្រាំង។

ដែលចង់ស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់

និងជួយរក្សាសំចៃទឹកទុកក្នុង
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ឆ្នាំទី២១ េលខ២ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧
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