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១. ស្ចក្តីផ្តើម
បដិវត្តន៍បច្ច្រកវិទ្រយាប្រតង រួមមន ជី បាន ការធ្វើឱ្រយ ពូជ ដំណាំ 

និង  ថ្នាំ សម្លាប់សត្វល្អិតប្រសើរឡើង បានផ្លាស់ប្តូរ ផលិតកម្ម 
កសិកម្ម ចាប់តាំងពីចុងទសវត្រសរ៍ឆ្នាំ១៩៦០ តាមរយៈការ បង្កើន 
ផលិតភាព (Ogada, Mwabu and Muchai 2014)។ ដើម្របី 
បង្កើន ទិន្នផល  ដំណាំ ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត គឺជាសមសធាតុ សំខាន់ 
សម្រប់ បច្ច្រកវិទ្រយាទាំងន្រះ សម្រប់ការការពារដំណាំប្រកប 
ដោយ   ប្រសិទ្ធភាព និងគួរឱ្រយទុកចិត្ត ប្រឆំងនឹងសត្វល្អិត និង   ជំងឺ    
តម្កាត់ នានា (Mengistie, Mol and Oosterveer 2017)។ ការ 
ប្រើ ប្រស់ ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតក្នុងវិស័យ កសិកម្ម មន ការ   កើន  
ឡើង   គួរ ឱ្រយ  កត់ សម្គាល់ នៅក្នុង ប្រទ្រសកំពុង អភិវ ឌ្រឍន៍ ជាពិ ស្រស    
នៅ អាសុី  អាគ្ន្រយ៍។ ប្រទ្រសកម្ពុជា មិន មន   ករណី   លើក  ល្រង  
នោះទ្រ ដោយសរមនកំណើនការប្រើ ប្រស់   ថ្នាំ  សម្លាប់ សត្វ 
ល្អិតប្រចាំឆ្នាំក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០០៣-១២ មន ប្រ មណ ៦១% 
(Schreinemachers et al. 2015)។ កំណើន គួរឱ្រយកត់ សម្គាល់ 
ន្រះ បញ្ជាក់ពីការប្រើប្រស់ ឬ  ការប្រើប្រស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត 
គ្មាន សុវត្ថិភាព បង្កហានិភ័យដល់ សុខ ភាព របស់អ្នកអនុវត្តប្រើ ថ្នាំ 
សម្លាប់ សត្វល្អិត និងអ្នកប្រើប្រស់។

ក្នុងគោលបំណងរួមចំណ្រកដល់អភិវឌ្រឍន៍វិស័យ កសិកម្ម តាម 
រយៈ  ការ  លើកកម្ពស់ការដាំដុះបន្ល្រប្រកបដោយសុវត្ថិភាព របាយ 
ការណ៍  ន្រះបង្ហាញពី ស្ថានភាពន្រការប្រើប្រស់ថ្នាំសម្លាប់ សត្វ 
ល្អិត   ក្នុងការដាំបន្ល្ររបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា។ របាយការណ៍ន្រះ បាន 
រៀបចំឡើងជាផ្ន្រកៗដូចតទៅ៖ ផ្ន្រកទី ១ ស្រចក្តីផ្តើម ផ្ន្រកទី ២ 
ការ ប្រើប្រស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតក្នុងការដាំដុះបន្ល្រនៅកម្ពុជា  រួម 
មន  ផលប៉ះពាល់សត្វល្អិតនិងជំងឺ អ្នកលក់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត 
និង អ្នកលក់ដុំ និងចំណ្រះដឹងរបស់កសិករអំពីថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត 
ហើយផ្ន្រកទី ៣ គឺជាស្រចក្តីសង្ខ្រប។

២. ការប្ើប្ស់ថ្នាំសមា្លាប់សត្វល្អិតក្នុង  ការ ដាំដុះ បន្ល្  
នៅ ប្ទ្សកម្ពុជា

បន្ល្រ គឺជារបបអាហារដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា  
ដោយមនប្រជាជនជាង ៩៦% បរិភោគបន្ល្រដល់ ៤,៨ថ្ង្រក្នុង មួយ    
សបា្តាហ៍។ ការដាំដុះបន្ល្រមនត្រឹមត្រ ១,៣% ន្រផ្ទ្រដី កសិកម្ម  
សរុប (NIS 2015; FAO 2014) ដ្រលមួយផ្ន្រកគឺដោយ  សរ  
ត្រ កសិករដាំបន្ល្រភាគច្រើន ជាកសិករខា្នាតតូច  មន  ដី ដាំដុះ  ជា 
មធ្រយម ០,៤១ហិកតា (Schreinemachers et al. 2017)។ 
វិស័យ បន្ល្រនៅត្រគ្របដណ្តប់ដោយបន្ល្រ ផ្ល្រឈើ និងស្លឹក 
ប្រតង (NIER 2015) ទោះបីជាបន្ល្រជាក់លាក់  បាន ដាំដុះ និង 
ប្រើប្រស់ បានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខា្លាំង ក្នុងរយៈព្រល ពីរ ទសវត្រសរ៍  
ចុង  ក្រយ ន្រះក៏ដោយ។ បន្ល្រដាំដុះច្រើនជាងគ្រនៅតាមតំបន់ 
ដាំដុះ បើ យោង តាមជំរឿនកសិកម្មឆ្នាំ២០១៣ (NIS ២០១៥) 
គឺ ត្រសក់ (៧.០០០ហិកតា) ម្ទ្រស (៥.០០០ហិកតា) និងល្ពៅ 
(៥.០០០ហិកតា)។

មនគ្រះថ្នាក់ជាច្រើន ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រស់ថ្នាំ សម្លាប់  
សត្វល្អិត  មិនត្រឹមត្រូវ។ ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត គឺជា សរធាតុ  ពុល 
ហើយវាបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពរបស់កសិករ និង កម្មករ  ក្នុង  
កសិដា្ឋាន  ដ ្រលបានប៉ះពាល់ថ្នាំ។ ផលប៉ះពាល់ សុខ ភាព  មន   ចាប់  
ពី ការឈឺក្របាល ប្រកញើសច្រើន និង វិលមុខ រហូត ដល់  ក្អួត 
សច់ដុំរមួល និងដល់សន្លប់ក៏មន (Schreinemachers et 
al. 2017)។ ជា រឿយ ៗ      ការប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតមិន ត្រឹម ត្រូវ  
បានផ្រសារ ភា្ជាប់ ជាមួយនឹងសំណល់នៅលើ ឬនៅក្នុង អាហារ  លើស 
MRL (ដ្រនកំណត់សំណល់អតិបរម) ដ្រល អាច បង្កឱ្រយមន ជំងឺ  
ចំពោះ  អ្នកដ្រលប្រើប្រស់ផលិតផល។ ការ លើស MRL ត្រូវ បាន  
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រូបភាព ២៖ ថ្នាសំម្លាប់សត្វល្អតិដ្រលមនការណ្រនំាជាភាសខ្ម្ររ (%)

ប្រភព៖ ការគណនាផ្អ្រកលើអង្ក្រតគ្រួសរ

លើកឡើងជាទូទៅថ ជាមូលហ្រតុ ដ ្រល  កសិករ តិច តួច អាច 
នាំច្រញផលិតផលរបស់ខ្លួន ព្រះ ប្រទ្រសនាំចូល ភាគ ច្រើន  
មន MRL តឹងរឹង  (NIER 2015) ។ ការ ប្រើ ថ្នាំ សម្លាប់ សត្វ  ល្អិត   
មិនត្រឹមត្រូវ អាចមនច្រើនទម្រង់ ប៉ុន្ត្រទូទៅបំផុត គឺការ បាញ់ 
ថ្នាំលើស បរាជ័យក្នុងការប្រើឧបករណ៍ការពារ ការមិនអនុលោម 
តាម ចនោ្លាះព្រលអប្របបរម រវាងការបាញ់ថ្នាំចុងក្រយ និង ការ 
ប្រមូល ផល ការលាយប្រភ្រទថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតផ្រស្រងៗគ្នានៅ
ក្នុង ធុង បាញ់ត្រមួយ ដោយមិនត្រួតពិនិត្រយភាពសមស្របនឹង គ្នា 
និង ការប្រើប្រស ់ថ្នាំ សម្លាប់សត្វល្អិត  ដ្រលមនកូដពណ៌លឿង 
(ពុលខ្ពស់) និងក្រហម (ពុលខា្លាំង) មិនត្រឹមត្រូវ។

២.១. ផលប៉ះពាល់ន្រសត្វល្អិតនិងជំងឺ
គ្របានចងក្រងជាឯកសរយ៉ាងច្របាស់ថ សត្វល្អិត និងជំងឺ គឺ 

ជា បញ្ហាប្រឈមធំបំផុត ដ្រលកសិករដាំបន្ល្រខា្នាតតូចនៅ កម្ពុជា 
ជួបប្រទះ។ ដូចរូបភាព ១ បង្ហាញថ សត្វល្អិត និងជំងឺ មន 
ឥទ្ធិពល  យ៉ាងខា្លាំង ទៅលើបន្ល្រដ្រលដាំដុះក្នុងវដ្តចុងក្រយ មុន  
ព្រល  ធ្វើអង្ក្រត។ ជាមធ្រយមកសិករ បានរកឃើញសត្វល្អិត ឬ ជំងឺ 
លើបន្ល្រ ៩៥,១៤% ដ្រលដាំក្នុងវដ្តចុងក្រយ។ កសិករ ដ្រល 
អង្ក្រត ទាំងអស់បានរកឃើញ សត្វល្អិត ឬជំងឺ នៅ លើ ស្ព្រក្តាប 
សណ្ត្រក និងស្ព្រចិន។ លើសពីន្រះ អង្ក្រត បាន រក ឃើញ ថ ជា 
មធ្រយមដំណាំ ២០% ន្រដំណាំដាំដុះក្នុង វដ្តចុងក្រយ ត្រូវ បាន 
បំផ្លាញ ដោយសត្វល្អិត  និងជំងឺទាំងន្រះ ដោយសរបន្ល្រ ដូចជា 
ផ្កា ខាត់ណា ត្រប់ និងស្ព្រជើងទា បានទទួល រងនូវ ការ ខូច ខាត 
ប្រហ្រល ៣០%។

២.២. អ្នកច្រកចាយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត និងលក់ដុំ
សម្ភាសន៍ផ្តល់ព័ត៌មនគន្លឹះ ជាមួយអ្នកលក់ដុំថ្នាំសម្លាប់ សត្វ 

ល្អិតបង្ហាញថ កសិករមនភាពងយស្រួល ក្នុងការទទួលបាន 
សរធាតុគីមីយ៉ាងទូលំទូលាយ នៅតាមទីផ្រសារក្នុងតំបន់ តាម ស្រុក 
និងភូមិឃុំពួកគ្ររស់នៅ។ ក្នុងករណីខ្លះ ផលិតផលទាំងនោះ 
មន  លក់ នៅតាមហាងលក់រាយក្នុងភូមិ។ វៀតណាម ថ្រ និង 
ចិន គឺជាប្រភពថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតសំខាន់ ដ្រលលក់ ដោយ អ្នក   

លក់  ដុំ ទាំង ន្រះ។ ផលិតផលភាគច្រើន នាំចូលដោយអ្នក ច្រក 
ចាយ    ផលិតផលកសិកម្មដ្រលបានចុះបញ្ជី បង្ហាញដោយស្លាក 
អនុញ្ញាតដ្រលអាចមើលឃើញនៅលើកញ្ចប់។ ថ្នាំ  សម្លាប់  សត្វ 
ល្អិត   ពីប្រភព ទាំងន្រះ អាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យ ការ  ប្រើ ប្រស់   
ថ្នាំ សម្លាប់សត្វល្អិតខុស ដ្រលវាអាចបង្កគ្រះថ្នាក់ ដល់  មនុស្រស 
និង បរិស្ថាន ដោយសរព័ត៌មនសំខាន់ទាំងអស់ បាន បក ប្រ   ជា 
ភាស ខ្ម្ររ។ ជួនកាល ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដ្រល គ្មាន ការ អនុញ្ញាត 
ក៏មនវត្តមននៅក្នុងហាងទាំងន្រះដ្ររ។ ការ សន្មតន្រះ គឺផ្អ្រកលើ 
ការ ខ្វះស្លាកអនុញ្ញាតនៅលើបាវ/កញ្ចប់ និង កង្វះ ការ បកប្រ ជា  
ភា ស  ខ្ម្ររ ចំពោះព័ត៌មនណាមួយ (រូបភាព ២)។

អ្នកច្រកចាយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតប្រហ្រល ៧៥% ដ្រលបាន 
សម្ភាស នៅខ្រត្តទាំង ៤ មិនបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណា្តាល
ស្តី ពី  ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត មុនព្រលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រ  
ឡើយ។ ជាងន្រះទៀត ការបណ្តុះបណា្តាលដ្រលទទួលបាន ម្ចាស់  
ហាង ត្រងត្រមិនមនវត្តមននៅក្នុងហាងនោះទ្រ ដោយ ទុក  ឱ្រយ 
ការ  ជួញដូរ និងការពិគ្រះយោបល់ដល់ម្ចា ស់ ហាង ដ្រល មិន បាន 
ទទួល  ការបណ្តុះបណា្តាល។ កង្វះការ បណ្តុះ បណា្តាល ជាផ្លូវការ 
ក្នុង  ចំណោមអ្នកច្រកចាយថ្នាំសម្លាប់ សត្វល្អិត គឺគួរឱ្រយព្រួយបារម្ភ 
ពីព្រះ  កសិករជាធម្មតា ពិគ្រះជាមួយឈ្មួញទាំងន្រះ ជំនួសឱ្រយ 
បុគ្គលិក ដ្រលទទួលការបណ្តុះបណា្តាលអំពី ការប្រើប្រស់ថ្នាំ 
សម្លាប់ សត្វល្អិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

មនអ្នកទិញថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតពីរក្រុម ដ្រលត្រង ត្រមក ហាង 
ទាំងន្រះ។ ក្រុមទី ១ រួមមន កសិករដ្រល ផ្តល់ប្រភពថ្នាំសម្លាប់សត្វ 
ល្អិត ដោយផ្អ្រកលើបទពិសោធន៍ពីមុន។ ក្នុងករណីន្រះ ពួកគ្រសួរ 
អ្នក ច្រកចាយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតពីយីហោជាក់លាក់ ឬពីក្រុមហ៊ុន 
ដ្រលធា្លាប់ធ្វើបានល្អនៅក្នុងការអនុវត្តពីមុន។ ក្រុមទី ២ មនកសិករ 
ដ្រលមិនមនចំណ្រះដឹងអំពីថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតជាមុន។ អ្នក ច្រក 
ចាយ ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ដើរតួជាអ្នកប្រឹក្រសាយោបល់ដល់ កសិករ 
ទាំងន្រះ ដោយជ្រើសរើស និងលាយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ផ្អ្រក លើ 
ព័ត៌មនដ្រលកសិករផ្តល់ជូន។ ល្របាយទាំងន្រះ ជា ធម្មតា មន ថ្នាំ 
សម្លាប់សត្វល្អិតបីប្រភ្រទ ក្នុងករណីខ្លះ អ្នកច្រកចាយ ថ្នាំ សម្លាប់ 

១ អង្ក្រតគ្រួសរ បានធ្វើជាមួយកសិករដាំបន្ល្រពាណិជ្ជកម្មចំនួន ៦០០នាក់ នៅ 
ក្នុង ៤ខ្រត្ត គឺខ្រត្តបាត់ដំបង កណា្តាល កំពង់ចាម និងត្របូងឃ្មុំ។

រូបភាព ១៖ សត្វល្អិតចង្រ និងជំងឺដ្រលកសិករជួបប្រទះ 
និងការខូចខាតបង្កឡើងដោយដំណាំ (%)

ប្រភព៖ ការគណនាផ្អ្រកលើអង្ក្រតគ្រួសរ១

ការខូចខាតដោយសរសត្វល្អិត/ជំងឺការមនសត្វល្អិត/ជំងឺ  
ផ្កាខាត់ណា ត្រប់

ស
្ព្រជើងទា

ត្រសក់

ស
្ព្រក

្តាប ម្រះ

សណ
្ត្រកកួរ

ស
្ព្រខ

្មា

សណ
្ត្រក
ស

្ព្រចង្កឹះ

ស
្ព្រខាត់ណា ស

្ព្រតឿ

ស
្ព្រក្រញា

ញ់

ស
លា

ដ

គ្មានមន
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ១ ខ្មីនា ឆ្នាំ២០២១

តារាង ១៖ ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតបានសង្ក្រតឃើញ តាមប្រភ្រទក្នុងខ្រត្តនីមួយៗ

តំបន់
ថ្នាំ សម្លាប់ 
សត្វល្អិត

សរធាតុ  
គ្រប់ គ្រងជំងឺ

ថ្នាំបង្កើន ការ 
លូតលាស់

ថ្នាំសម្លាប់ស្មា សរុប

បាត់ដំបង   62 7 16 0   87

កណា្តាល   92 7 25 3 130

កំពង់ចាម និងត្របូងឃ្មុំ 121 7 23 0 155

សរុបតាមប្រភ្រទ 275 21 64 3 372

ប្រភព៖ អង្ក្រតគ្រួសរ

តារាង ២៖ កម្រិតគ្រះថ្នាក់ន្រថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតតាមខ្រត្ត

ចំណាត់ថ្នាក់ WHO៣ បាត់ដំបង កណា្តាល កំពង់ចាម និងត្របូងឃ្មុំ សរុប

ក្រហម 1 0 2 3

លឿង 37 53 66 156

ខៀវ 18 22 34 74

ប្រតង 4 12 16 32

គ្មានអត្តសញ្ញាណ 2 5 3 10

សរុបតាមខ្រត្ត 62 92 121 275

ប្រភព៖ អង្ក្រតគ្រួសរ

សត្វល្អិត ណ្រនាំឱ្រយប្រើល្របាយ ៥ប្រភ្រទផ្រស្រងគ្នា។ ការអនុវត្តន្រះ 
គឺ ប្រឆំងនឹងកូដខ្រមហា្គាប (CamGAP) ដ្រលស្តង់ដារណ្រនាំឱ្រយ 
ពួកគ្រ ប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតត្រមួយប្រភ្រទក្នុងការបាញ់ថ្នាំម្តងៗ 
លុះត្រត្រមនការណ្រនាំពីបុគ្គលិក ដ្រលបានបណ្តុះ បណា្តាល។ 
ការ ណ្រនាំ ដោយអ្នកជំនាញដ្រលទទួលការបណ្តុះបណា្តាល គឺមន 
សរៈសំខាន់ ដោយសរពួកគ្រយល់ពីផលប៉ះពាល់ដ្រលថ  ការ 
ប្រើប្រស់ ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតមិនសមរម្រយ អាចមនចំពោះកសិករ 
និង ប្រព័ន្ធចំណីអាហារទាំងមូល។

២.៣. ជាតិពុលថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត
ធាតុគីមីសរុបចំនួន ៣៧២ប្រភ្រទផ្រស្រងៗគ្នា២ រួមមន ថ្នាំ 

សម្លាប់ សត្វល្អិត (២៧៥) ថ្នាំបង្កើនការលូតលាស់ (៦៤) 
សរធាតុ គ្រប់គ្រងជំងឺ (២១) និងថ្នាំសម្លាប់ស្មា (៣) ត្រូវ 
បាន  កំណត់អត្តសញ្ញាណនៅទូទាំងខ្រត្តទាំងបួន (តារាង ១)។ 
ដូចដ្រលបានបង្ហាញក្នុងតារាង ៣ ក្នុងចំណោមថ្នាំ សម្លាប់ សត្វ 
ល្អិត ចំនួន ២៧៥ ដ្រលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ ចំនួន ១៥៦ 
មន ជាតិពុលខ្ពស់តំណាងដោយផ្លាកពណ៌លឿង ចំនួន ៧៤ មន 
ជាតិពុលក្នុងកម្រិតមធ្រយម មនស្លាក ពណ៌ខៀវ ហើយ ១០ ទៀត 
មិនសូវមនផលប៉ះពាល់ទ្រ ដ្រល ដាក់ ស្លាក ពណ៌ ប្រតង។ គ្របាន 
រក ឃើញថ កសិករ មួយចំនួន តូចនៅ ខ្រត្ត បាត់ដំបង កំពង់ចាម និង 
ត្របូងឃ្មុំ នៅត្រប្រើប្រស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ដ្រលមនជាតិពុល 

ខា្លាំង (ស្លាកក្រហម) ទោះបីជាថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតទាំងន្រះ ត្រូវ 
ក្រសួង កសិកម្ម រុកា្ខាប្រមញ់ និងន្រសទ ហាមឃាត់ក៏ដោយ។

យោងតាមតារាង ២ នៅបាត់ដំបង មនថ្នាំ សម្លាប់ សត្វ  ល្អិត 
ចំនួន ៦២ផ្រស្រងៗគ្នា ក្នុងនោះមន ៣៧ប្រភ្រទ មន ជាតិ  ពុលខ្ពស់ 
មន ជាតិពុលកម្រិតមធ្រយមចំនួន ១៨ និងមន ផល ប៉ះពាល់ តិច 
តួច  ចំនួន ៤។ នៅខ្រត្ត កណា្តាល បានប្រមូលថ្នាំសម្លាប់សត្វ ល្អិត 
ផ្រស្រងៗគ្នាចំនួន ៩២ ក្នុងនោះមន ៥៣ប្រភ្រទ ចាត់ថ្នាក់ថ មន 
ជាតិ ពុលខ្ពស់ ២២ មនជាតិពុលកម្រិតមធ្រយម និង ១២ទៀត 
មិន ប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។ នៅខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ និងកំពង់ចាម បាន 
ប្រមូល ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតផ្រស្រងៗគ្នាចំនួន ១២១ ក្នុងនោះ ៦៦ 
មន ជាតិ ពុលខ្ពស់ និង ៣៤ មនជាតិពុលក្នុងកម្រិតមធ្រយម។ នៅ 
តាម ខ្រត្ត នី មួយៗ ក៏មនថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតមួយចំនួនតូច មិន អាច 
កំណត់  អត្តសញ្ញាណ បានដ្ររ។

២.៤. ការប្រើប្រស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត
ទិន្នន័យអង្ក្រតបង្ហាញថ កសិករចូលចិត្តថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត 

គីមី ជាងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតជីវសស្រ្ត ដោយភាគច្រើនបាញ់ត្រថ្នាំ 
សម្លាប់សត្វល្អិតគីមីប៉ុណោ្ណោះ (រូបភាព ៣)។ លើសពីន្រះ កសិករ  
ភាគ ច្រើនចូលចិត្តលាយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ជាច្រើន ក្នុង ធុង ត្រ 
មួយ ជាជាងប្រើត្រមួយប្រភ្រទ តាមការ ណ្រនាំ (រូបភាព៤)។ 
កសិករ ៣៥% លាយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដល់ទៅ ៣ប្រភ្រទ  
ផ្រស្រង ៗ   គ្នាក្នុង ការ បាញ់ថ្នាំម្តង និង ១៥% ទៀត លាយរហូតដល់ 
៤ ប្រភ្រទ។ កសិករ មនត្រ ១១% ប៉ុណោ្ណោះ បានប្រើថ្នាំសម្លាប់ 
សត្វល្អិត  ត្រមួយប្រភ្រទនៅព្រលបាញ់ម្តងៗ។

ដូចតារាង ៣ បង្ហាញថ កសិករដ្រលជ្រើសរើសប្រើថ្នាំសម្លាប់ 
សត្វល្អិត បានបាញ់ថ្នាំលើគ្រប់ដំណាំដ្រលពួកគ្រដាំ។ កសិករ 

២ បញ្ជីថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតទាំងន្រះ មននៅក្នុងឯកសរពិភាក្រសា ឧបសម្ព័ន្ធទី២។

៣ ចំណាត់ថ្នាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) តាមប្រភ្រទថ្នាំសម្លាប់ 
សត្វ ល្អិត៖ ក្រហម (ថ្នាក់ទី ១) មនជាតិពុល ពណ៌លឿង (ថ្នាក់ទី ២) មន 
ផល ប៉ះពាល់តិច, ខៀវ (ថ្នាក់ទី ៣) គឺប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយពណ៌ប្រតង (ថ្នាក់ទី 
៤) មនន័យថ មិន បង្ហាញ ពីគ្រះថ្នាក់ក្នុងការប្រើប្រស់ធម្មតាទ្រ។
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ១ ខ្មីនា ឆ្នាំ២០២១

តារាង ៣៖ ភាគរយដំណាំដ្រលកសិករបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត

បន្ល្រ ប្រើថ្នាំគីមី (%) ប្រើថ្នាំជីវសស្ត្រ (%) ចំនួនការ លាយ ថ្នា  ំ
ព្រល បាញ់ម្តងៗ

ស្ព្រជើងទា (៦០ថ្ង្រ) 100.00 3.45 3.34

ស្ព្រខ្មា (៤០ថ្ង្រ) 100.00 4.88 3.05

ស្ព្រក្តាប (៩០ថ្ង្រ) 100.00 5.56 2.93

ស្ព្រខាត់ណា (៦០ថ្ង្រ) 100.00 0.00 3.59

ម្រះ (១៥០ថ្ង្រ) 100.00 6.90 3.24

ត្រសក់ (៨០ថ្ង្រ) 99.21 3.15 2.63

សណ្ត្រកកួរ (៩០ថ្ង្រ) 98.36 1.64 3.05

ផ្កាខាត់ណា (៩០ថ្ង្រ) 98.33 3.33 2.29

ត្រប់ (៩០ថ្ង្រចាប់ពីថ្ង្រដាំ) 97.67 4.65 2.88

ស្ព្រតឿ (៤០ថ្ង្រ) 97.14 4.29 3.07

ស្ព្រក្រញាញ់ (៤០ថ្ង្រ) 96.97 6.06 3.31

ស្លឹកគ្រ (៤០ថ្ង្រ) 96.59 7.95 2.89

សណ្ត្រក 94.74 0.00 3.17

សលាដ 79.41 0.00 2.04

ប្រភព៖ ការគណនាផ្អ្រកលើអង្ក្រតគ្រួសរ

រូបភាព ៤៖ កសិករដាំបន្ល្រ លាយប្រភ្រទថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត 
ផ្រស្រងៗគ្នាក្នុងព្រលបាញ់ម្តងៗ (%)

រូបភាព ៣៖ កសិករដាំបន្ល្រ ប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត 
ជីវសស្ត្រ និងគីមី (%)

ប្រភព៖ ការគណនាផ្អ្រកលើអង្ក្រតគ្រួសរ

ទាំង អស ់ប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតគីមី បាញ់ថ្នាំលើដំណាំ ដូចជា 
ម្រះ ស្ព្រក្តាប ស្ព្រខ្មា ស្ព្រជើងទា  ស្ព្រខាត់ណា ហើយ ពួកគ្រ 
ភាគច្រើនបានបាញ់ថ្នាំលើដំណាំបន្ល្រផ្រស្រងទៀត លើកល្រង ត្រ  
សលាដ (៧៩%)។ ការប្រើប្រស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ជីវសស្ត្រ 
មិនម្រនជារឿងធម្មតាទ្រ ក្នុងចំណោមកសិករដាំបន្ល្រដ្រល បាន 
អង្ក្រត នៅក្នុងខ្រត្តដ្រលបានសិក្រសា។ លើសពីន្រះ កសិករ ដាំ បន្ល្រ 
បាន ចំណាយប្រហ្រល ៤០% ន្រការចំណាយសរុប លើថ្នាំ សម្លាប់ 
សត្វល្អិត និងជី (២៥% និង ១៥% រៀងគ្នា)៤។

កសិករបានរាយការណ៍មូលហ្រតុមួយចំនួនពី ការលាយថ្នាំ 
សម្លាប់  សត្វល្អិត ប៉ុន្ត្រមូលហ្រតុចម្របងដ្រលបានលើកឡើង គឺ ពួក 
គ្រ  ចង់  កម្ចាត់សត្វល្អិតជាច្រើន (តារាង ៤)។ ន្រះបង្ហាញពី ការ 
យល់  ឃើញ  របស់កសិករដ្រលថ ការប្រើប្រស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វ ល្អិត   

  ប្រភ្រទ ផ្រស្រងៗ គ្នា  ក្នុងព្រលបាញ់ម្តង គឺជាមធ្រយាបាយដ៏មន ប្រសិ
ទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់សត្វល្អិត។

តារាង ៤៖ ហ្រតុផលកសិករក្នុងការលាយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត
មូលហ្រតុ ភាគរយគ្រួសរសរុប

សត្វចង្រច្រើន 87.03

មនសត្វល្អិតត្រមួយប៉ុណោ្ណោះ ប៉ុន្ត្រ មិន 
ច្របាស់ អំពីប្រសិទ្ធភាពថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត

6.09

តាមយោបល់អ្នកដទ្រ 4.38

ធ្វើត្រប់តាមអ្នកអនុវត្តផ្រស្រងទៀត 2.03

មូលហ្រតុផ្រស្រងៗ 0.47

ប្រភព៖ ការគណនាផ្អ្រកលើអង្ក្រតគ្រួសរ

ការប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតជីវសស្ត្រ  
និងគីមី ក្នុងការដាំបន្ល្រ

ចំនួនថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតក្នុងព្រលបាញ់ម្តង

ថ្នាំពុលធម្មជាតិ 

៤ យោងតាមឯកសរពិភាក្រសា សម្រប់តារាងដ្រលបានរាយការណ៍។

ថ្នាំពុលគីមី 
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២.៥. ចំ ណ្រះដឹងរបស់កសិករអំពីថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត
មុនព្រលប្រជាកសិករអាចបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត លើ ដំណាំ 

ពួកគ្រត្រូវដឹងជាមុនអំពីសត្វល្អិត និងជំងឺណាដ្រលប៉ះពាល់ ដល់ 
ដំណាំ របស់ពួកគ្រ។ ទិន្នន័យអង្ក្រត៥ បង្ហាញពីសត្វល្អិតជាច្រើន 
ដ្រល មននៅលើដំណាំបន្ល្រ។ សត្វល្អិតទូទៅបំផុតដ្រលគ្រ បាន 
កំណត់ អត្តសញ្ញាណនៅលើដំណាំទាំងអស់ គឺដង្កូវយោលទោង។ 
សត្វល្អិតន្រះមនចំនួនជិត ៣៨% ន្រសត្វល្អិតទាំងអស់ដ្រល 
កំណត់  ដោយ កសិករ ដ្រលបានអង្ក្រត។ សត្វល្អិត ទូទៅ បនា្ទាប់ គឺ 
ទាកគូ និងក្រភ្លើន/ស/ភ្លើង មនចំនួន ៨,៣% និង ៦,០% ន្រ 
សត្វ ល្អិត ទាំងអស់រៀងគ្នា។ សត្វ ល្អិត ដទ្រ ទៀត តំណាង ឱ្រយ តិច 
ជាង ៥,០% ន្រសត្វល្អិតសរុប។ បរិមណ សត្វល្អិត មនវត្តមន 
អាស្រ័យ លើបន្ល្រដ្រលកំពុងដាំ។ ឧទាហរណ៍ជាងពាក់កណា្តាល 
(៥៥%) ន្រសត្វល្អិត ត្រូវបានរកឃើញនៅលើស្លឹកស្ព្រ (១៧%) 
ត្រសក់ (១៦%) ស្ព្រក្តាប (១២%) និងស្ព្រតឿ (១០%)។

ទិន្នន័យអង្ក្រតបង្ហាញថ កសិករជាង ២០% មិនអាច ប្រងច្រក 
រវាងប្រភ្រទសត្វល្អិតដ្រលបង្កគ្រះថ្នាក់ និងមនប្រយោជន៍។ 
កសិករជិត ៩០% ជឿថ ល្រសវើង ធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដំណាំ  ហើយ 
មន ត្រ តិចជាង ១០% ប៉ុណោ្ណោះ ដ្រលគិតផ្រស្រង។ ស្រដៀងគ្នាដ្ររ 
ភាគរយខ្ពស់ន្រកសិករយល់ច្រឡំពីងពាងប្រដ្រញ ស្រំងបា៉ារា៉ាសុីត 
និងឃ្មុំ ថ បង្កគ្រះថ្នាក់ ជាជាងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ (រូបភាព ៥)។  
នៅព្រលសង្ក្រតលទ្ធផលបន្ថ្រមទៀត វាច្របាស់ណាស់ថ កសិករ  
ស្គាល់ច្របាស់អំពីការកំណត់សត្វល្អិតដ្រលបង្កគ្រះ ថ្នាក់ ហើយ  
ព្រយាយម កំណត់អត្តសញ្ញាណសត្វល្អិត ដ្រល  មន ប្រយោជន៍។ គួរ  
 បញ្ជាក់ ដ្ររ  ថ កសិករមិនមនភាពប្រសើរ ទ្រក្នុងការ កំណត់  អត្ត 
សញ្ញាណ   គណ្ឋាិក សត្វ ចំពោះបន្ល្រជាក់លាក់ណាមួយ ដ្រល  បង្ហាញ 
ពី  ចំណ្រះ ដឹង  មិន គ្រប់គ្រន់ គឺជារឿង ធម្មតាក្នុង ចំណោម កសិករ។

កសិករមិនត្រឹមត្រពឹងផ្អ្រកលើ ចំណ្រះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណោ្ណោះទ្រ 
ពួក  គ្រមនបណា្តាញធំទូលាយដ្រលអាចប្រើ ដើម្របីប្រមូលព័ត៌មន 
និង  ដំបូនា្មានស្តីពីការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត។ ទិន្នន័យនៅក្នុងតារាង ៥ 
បង្ហាញថ កសិករដ្រលបានអង្ក្រតភាគច្រើន បានទទួលព័ត៌មន 

ទាក់ ទង នឹងបញ្ហាសត្វល្អិត និងជំងឺ ពីប្រភពសំខាន់ផ្រស្រងៗ ដូចជា 
ហាង ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតក្នុងស្រុក (៥២%) និងមិត្តភក្តិ និង អ្នក 
ជិត ខាង (៣៧%) ។

តារាង ៥៖ ប្រភពព័ត៌មនសម្រប់បញ្ហាសត្វល្អិត និងជំងឺ
ប្រភពព័ត៌មន ភាគរយ

ហាងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត 51.83

មិត្តភក្តិ ឬអ្នកជិតខាង 36.53

កសិករឈានមុខគ្រ   4.09

ការិយល័យផ្រសព្វផ្រសាយ ឬមន្ត្រី   3.77

អង្គការក្ររដា្ឋាភិបាល   2.91

កម្មវិធីទូរទស្រសន៍   0.75

ផ្រស្រងៗ   0.11

ប្រភព៖ ការគណនាផ្អ្រកលើការស្ទង់មតិគ្រួសរ

កសិករ ក៏មនឱកាសទទួលបានការបណ្តុះបណា្តាល បច្ច្រក 
ទ្រស  គ្រប់គ្រង សត្វល្អិតដ្ររ (រូបភាព ៦)។ ក្នុងចំណោម 
បច្ច្រកទ្រស ជំនួសចំនួន ១៤ ដ្រលកសិករបានសំអាង ហើយ 
បាន អនុម័តជាទូទៅគឺ "តាមដានរុក្ខជាតិឱ្រយបានទៀងទាត់ចំពោះ
សត្វ ល្អិត និងជំងឺ" (៨២%) "ឆ្លាស់វ្រនជាមួយដំណាំដ្រលគ្មាន 
ម្ចាស់ផ្ទះ" (៧៣%) និង "រើសនិងបំផ្លាញសត្វល្អិតដោយដ្រ" 
(៥៥%)។ កម្មវិធីបណ្តុះបណា្តាលទាំងន្រះ ហាក់ដូចជា មន 
ប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់ ដោយ សរ បច្ច្រកទ្រសជំនួសថ្នាំសម្លាប់សត្វ ល្អិត 
ដ្រល   ប្រើជាទូទៅបំផុតមនបួន ក៏ជាកម្មវិធីដ្រលបានបង្រៀន យ៉ាង    
ទូលំ ទូលាយ បំផុតដ្ររ។

នៅព្រលនិយយអំពី មូលហ្រតុដ្រលកសិករមិនប្រើការអនុវត្ត 
កសិកម្មដ្រលបានរៀន ទិន្នន័យអង្ក្រត បង្ហាញថ ពួកគ្រជាង បីភាគ 
បួន បានរាយការណ៍ពីការចំណាយខ្ពស់លើវត្ថុធាតុដើម (៣០%) 
តាមទម្លាប់ (២៤%) និងបន្ថ្រមតម្រូវការព្រលវ្រលា (២២%) 
ជា  ឧបសគ្គសម្រប់ការអនុវត្ត។ ប្រភពចំណ្រះដឹងចំបងអំពី ការ 
អនុវត្ត កសិផលដ្រលបានធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងន្រះ គឺបណា្តាញសង្គម ៥ មើលឯកសរពិភាក្រសា ឧបសម្ព័ន្ធ១ សម្រប់ប្រភ្រទសត្វល្អិត និងជំងឺ ដ្រល 

ប៉ះពាល់ដល់បន្ល្រ មននៅក្នុងទិន្នន័យអង្ក្រត។

រូបភាព ៥៖ សមត្ថភាពរបស់កសិករក្នុងការកំណត់សត្វល្អិតមនប្រយោជន៍

ប្រភព៖ ការគណនាផ្អ្រកលើអង្ក្រតគ្រួសរ

ពីងពាងប្រដ្រញ            ស្រំងបា៉ារា៉ាសុីត               ឃ្មុំ                  ល្រសវើង   
                   (Lacewing) 

សត្វល្អិតបំផ្លាញ        សត្វល្អិតមនប្រយោជន៍      មិនដឹង
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២៥ ល្ខ ១ ខ្មីនា ឆ្នាំ២០២១

រូបភាព ៦៖ បច្ច្រកទ្រសគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតដ្រលបានប្រើប្រស់ និងទទួលបានការបណ្តុះបណា្តាល (%)

 អនុវត្តបច្ច្រកទ្រសន្រះលើបន្ល្ររបស់អ្នក              ទទួលបានការបណ្តុះបណា្តាលកាលពី ៥ឆ្នាំមុន

តាមដានរុក្ខជាតិឱ្រយបានទៀងទាត់ចំពោះសត្វល្អិត និងជំងឺ  
ឆ្លាស់វ្រនជាមួយដំណាំដ្រលគ្មានម្ចាស់ផ្ទះ 

រើសនិងបំផ្លាញសត្វល្អិតដោយដ្រ 
ទិញគ្រប់ពូជល្អៗ 

ពូជធន់ 
បា្លាស្ទិចដើម្របីកម្ចាត់ស្មា 
បណ្តុះគ្រប់ពូជក្នុងផ្ទះ 

របាំងដំណាំ 
សំណាញ់សត្វល្អិត 

អនា្ទាក់សត្វល្អិត 
ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតជីវសស្ត្រ 

អនា្ទាក់ផ្ររ៉ូមុដ 
បញ្ច្រញឬផ្រសព្វផ្រសាយសត្រូវធម្មជាតិ 

អនា្ទាក់ស្អិតលឿងឬខៀវ

ប្រភព៖ ការគណនាផ្អ្រកលើអង្ក្រតគ្រួសរ

(ដូចជា អ្នកជិតខាង មិត្តភក្តិ ឬសច់ញាតិ) និងស្រវាកម្មផ្រសព្វផ្រសាយ 
ផ្តល់ដោយអង្គការក្ររដា្ឋាភិបាល និងមន្ត្រីផ្រសព្វផ្រសាយមកពីមន្ទីរ 
កសិកម្មខ្រត្ត (តារាង ៦)។

តារាង ៦៖ មូលហ្រតុដ្រលកសិករមិនអនុវត្តបច្ច្រកទ្រសដ្រលបាន
បង្រៀនក្នុងវគ្គបណ្តុះបណា្តាល

មូលហ្រតុ %

ចំណាយខ្ពស់លើវត្ថុធាតុដើម 30.29

តាមទម្លាប់ 23.51

សុីព្រល 22.46

ផ្រស្រងៗ 5.38

បានសក ត្របរាជ័យ 4.21

ការណ្រនាំស្មុគស្មាញ 4.09

ការបណ្តុះបណា្តាល គ្មានប្រយោជន៍ 3.86

វត្ថុធាតុដើម រកមិនបានទ្រតាមមូលដា្ឋាន 3.51

ការណ្រនាំពីការណ្រនាំ 2.69

ប្រភព៖ ការគណនាផ្អ្រកលើអង្ក្រតគ្រួសរ

៣. សង្ខ្ប
កសិករនៅកម្ពុជា ពឹងផ្អ្រកខា្លាំងលើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតគីមី 

ដើម្របី  ការពារដំណាំបន្ល្រពីការខូចខាតដោយសរសត្វល្អិត។ ស្ថិតិ 
ពិពណ៌នាទទួលបានពីអង្ក្រតគ្រួសរបង្ហាញថ សត្វល្អិតនិងជំងឺ 
គឺ   ជា  បញ្ហាប្រឈមធំបំផុត ដ្រលកសិករដាំបន្ល្រខា្នាតតូចកំពុង ជួប 
ប្រទះ  នៅក្នុងគំរូរបស់យើង។ ភា្ជាប់ជាមួយន្រះ ទិន្នន័យ ក៏ បង្ហាញ  
ថ  ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត/ថ្នាំសម្លាប់ស្មា មនចំណ្រកធំ បំផុត ក្នុង    
ការ ចំណាយលើការដាំដុះបន្ល្រ នៅក្នុងតំបន់សិក្រសា ដ្រល 
បង្ហាញថ ថ្នាំ សម្លាប់សត្វល្អិតគីមី ត្រូវបានប្រើជាទូទៅ ក្នុង ការ ដាំ 
បន្ល្រ  នៅ កម្ពុជា។  លើសពីន្រះ កសិករជាទូទៅលាយ ប្រភ្រទ ថ្នាំ 
សម្លាប់សត្វល្អិតផ្រស្រងៗគ្នា ក្នុងការបាញ់ថ្នាំម្តង ដ្រល មិន ម្រនជា 
ការ  អនុវត្ត ល្អ ទ្រ។
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