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សួួ		នបន្លែនែព្រៃ��របសួ់សាកលវិិទ្្យាល័យជាតិិបាតិ់ដំំបង

សួួ		នបព្រៃនែព្រៃ��របសួ់សាកលវិិទ្្យាល័យជាតិិបាតិ់ដំំបង

	 រុកខជាតិិបន្លែនែព្រៃ��	សំួដៅ�ដៅលើ�បដៅ�ទ្រុកខជាតិិន្លែដំលដៅ�អាចបរិដៅ��
បាន	ដៅ�ើយដំុ�លូតិលាសួ់កុ�ងធម្មមជាតិិ	ន្លែដំលម្មិនន្លែម្មនជា�ូជរុកខជាតិិបង្កាាតិ់	
និងន្លែ�ប�បួលដៅសួដៅនទ្ិចតាម្មដៅ�លការណ៍៍រុកខជដៅ�ម្មើសួដៅ��ដៅទ្។	រុកខជាតិិ
�បដៅ�ទ្ដៅន�មានដៅ�ចើន�បដៅ�ទ្ដៅ��បដៅទ្សួកមុ្ម�ជា។	រុកខជាតិិមួ្មយចំនួនន្លែដំល
ដៅ�ដៅ�ើញមានការដុំ�លូតិលាស់ួដៅ�កុ�ង�បដៅទ្សួកមុ្ម�ជា	ដៅ�ើយមានសួកាានុ�ល
ទាំំងអាហារូបតិថម្មភ	(វិីតាម្មីន	និងជាតិិន្លែរ�)ផង	និងតិព្រៃម្មែដៅសួដំឋកិចចព្រៃនផលិតិ
កម្មមផង។	ម្ម្យាាងដៅទ្ៀតិវាង្កាយ�សួួលដាំំដំុ�	��ម្មទាំំងធន់ដៅ�នឹងអាកាសួ
ធាតិុ	 និងលកខខណ៍ឌដំីផងន្លែដំរ។	 ជាឧទាំ�រណ៍៍៖	 ដៅដំើម្ម�កវាាញ	 (Amom-
mum	 kravanh)	 ដៅដំើម្ម�តិម្មូង	 (Garcina	 schommburgkiana)	 វិលែ�ថ្នឹុឹង	
(Aganomneriomn	pomlymomrphum)	ផ្កាា�សួលិតិ	ឬផ្កាាព្រៃ�ហាាង	(Primula	
veris)	ដៅដំើម្ម�ម្មំុ	(Momringa	omleifera)	វិលែ�ជនែង់	(Basella	alba)	ដៅដំើម្មសួំំ	
(Acacia	pennata)	ជី�ែ�	(Piper	sarmentomsum)	និងដៅដំើម្មដៅ�ា	(Aza-
dirachta	indica)	ជាដៅដំើម្ម។	រុកខជាតិិទំាំងដៅន�អាចដៅ�បើ�បាស់ួជាបន្លែនែ�សួស់ួ	
ឬសួ�មាប់ដៅធើើម្មូ�បអាហារដៅផ្�ងៗជា�បព្រៃ�ណ៍ីជាតិិន្លែខមរ	 និងម្មួយចំនួនអាច
ជារុកខជាតិិឱសួថ្នឹផងន្លែដំរ។

	 	�បដៅ�ទ្រុកខជាតិិបន្លែនែព្រៃ��ខាងដៅលើដៅន�	មានតិព្រៃម្មែខុសួ់	ន្លែតិម្មិនសួូវិ
មានលក់ដៅ�តាម្មផ្សារដៅទ្	ដៅបើដៅ�ងតាម្មលទ្ធផល�សាវិ�ជាវិរបស់ួ�កុម្មអុ្នក
និ�នធអ្នតិថបទ្ដៅន�	ន្លែដំលបានអ្នដៅងេតិដៅ�	២៧៥	កន្លែនែងលក់បន្លែនែ	កុ�ង	៧	ផ្សារ	
ដៅ�ដៅខតិតបាតិ់ដំំបង	និង	៧	ផ្សារដៅ�ដៅខតិតដៅសួៀម្មរាប។
	 		ខាងដៅ�កាម្មដៅន�ដៅយើងនឹងបង្កាាញជាសួដៅងខបនូវិ�ុណ៍តិព្រៃម្មែរបសួ់
រុកខជាតិិបន្លែនែព្រៃ��សួ�មាប់៖	 ទ្ី១	 �ុណ៍តិព្រៃម្មែអាហារូបតិថម្មភកុ�ងការដៅ�បើ�បាសួ់
វាជាអាហារ	និងទ្ី២	�ុណ៍តិព្រៃម្មែកុ�ងការចូលរួម្មន្លែកលម្មំកម្មមវិិធីសួិក្សា។
					ទ្ី១.	�ុណ៍តិព្រៃម្មែអាហារូបតិថម្មភ៖	�បសួិនដៅបើដៅយើងដៅ�បៀបដៅធៀប�ុណ៍តិព្រៃម្មែ
អាហារូបតិថម្មភរបសួ់វាជាម្មួយ�ុណ៍តិព្រៃម្មែន្លែដំលមានដៅ�កុ�ងដៅម្មើម្មការ�ុតិ	�តិួយ
សួំំមានដៅ�ចើនជាង	៣,៦	ដំង	សួ�មាប់វិីតាម្មីនអា	(Vitamin	A)	ឬ	១០	ដំង	
សួ�មាប់វិីតាម្មីនដៅសួ	(Vitamin	C)	និងឬ	១៣,៦	ដំងសួ�មាប់ជីវិជាតិិន្លែដំក	
(Fe)។	ចំន្លែណ៍កឯ�តិួយ�ម្មុំវិិញមានដៅ�ចើនជាង	៧,៣	ដំង	សួ�មាប់ថាម្ម�ល	
ឬ	២៨	ដំង	សួ�មាប់វិីតាម្មីនដៅសួ	និងឬ	១២	ដំងសួ�មាប់ជីវិជាតិិន្លែដំក។	
	 តារាងខាងដៅ�កាម្មដៅន�	ជាឧទាំ�រណ៍៍បង្កាាញ�ីអាហារូបតិថម្មភ
មានផុ�កកុ�ងដៅម្មើម្មការ�តុិ	�តួិយសំំួ	និង�តួិយ�មុំ្មទ្ម្មងន់	១០០�កាម្ម	(g)	ព្រៃនន្លែផុក
ន្លែដំលអាចបរិដៅ��បាន៖

	 អាហារូបតិថម្មភរបសួ់�បដៅ�ទ្រុកខជាតិិព្រៃ��នីម្មួយៗមាន�ុណ៍តិព្រៃម្មែ
ខុសួៗ�ាន្លែដំលអាចផតល់ជាជដៅ�ម្មើសួសួម្ម្បូ�រន្លែបប	សួ�មាប់ជាដៅសួ្បូ�ងអាហារ
របសួ់ម្មនុសួ្�ជាតិិ។	ធនធានរុកខជាតិិព្រៃ��ន្លែដំលមានដំុ�លូតិលាសួ់កុ�ងធម្មម
ជាតិិដៅ��បដៅទ្សួកម្មុ�ជា	ជា�ិដៅសួសួ��ួករុកខជាតិិមានអាយុកាលន្លែវិងន្លែដំល
អាចជាជដៅ�ម្មើសួម្មួយកុ�ងការជំរុញជាយុទ្ធសាស្រ្តសួត	 ដៅដំើម្ម្បូីផលិតិរុកខជាតិិ
ព្រៃ��ទាំំងដៅន�ជាលកខណ៍ៈអាជីវិកម្មមន្លែដំលដៅផ្កាាតិដៅ�ដៅលើ��ួកន្លែដំលសួម្ម្បូ�រ
អាហារូបតិថម្មភ	 និងធនដៅ�នឹងលកខខណ៍ឌដំី	 ឬការន្លែ�ប�បួលអាកាសួធាតិុ	
ដៅដំើម្្មបីូបំដៅ�ញតិ�មូ្មវិការកុ�ង�សុួក	ឬឈានដំល់ការ�ំដៅចញ	ខណ៍ៈដៅ�លន្លែដំល
រុកខជាតិិទាំំងដៅន�ម្មិនសួូវិមាន	ឬ�ានការដាំំដំុ�ដៅធើើអាជីវិកម្មមដៅ�ដៅ�ើយ។
ន្លែផំកដៅលើការអ្នដៅងេតិជាលកខណ៍ៈបដៅចចកដៅទ្សួ	មានកតាា�ីរសួំខាន់កុ�ងការ
ចូលរួម្មចំន្លែណ៍កជំរុញ	និងអ្ន�ិវិឌ្្ឍកុ�ងផលិតិកម្មមបន្លែនែព្រៃ���ឺ	.......
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សក្តាានុុពលរុុក្ខខជាតិិបន្លែនុែព្រៃ�ព

ស��ប់ក្តារុអប់រុំ នុិងក្ខសិក្ខម្មម

 1 

សក្តា នពុលរកុ្ខជាតិបន្នែព្រពសរាប់ក្តរអបរ ំនងិក្សកិ្ម្ម 
បណ្ឌិ ត ស្រ៊ា ន ពៅ*   ពោក ប ៉ុក បញ្ញា  កញ្ញា  ង៉ុ ៉ាំង ចានណ់ាទី  ពោក រ ីរពរ  ន ពោក ពសៀវ ស៉ុវណ្ណ  
កញ្ញា  ឡូ ស្សីងង ត  ពោក ហ៊ាន ស៉ាំអាត  ពោក ឃិន ស៉ុផារ ី  ពោក សល សីហា   ពោក ពរៀន ស៉ុធា 

រកលវទិាល័យជាតិបាតដ់៉ាំបង។ *Email: srean.pao@nubb.edu.kh 

 
រ៉ុកខជាតិបងនែព្ស្ៃ ស៉ាំពៅពលើស្បពេទរ៉ុកខជាតិងដលពេអាចបរពិោេបាន ពហើយដ៉ុុះលូតោស់កន៉ុងធម្មជាតិ ងដលម្និងម្នជាៃូជរ៉ុកខជាតិ

បងា ត ់ និងងស្បស្បួលពសពនទិចតាម្ពោលការណ៍្រ៉ុកខជពស្ម្ើសព ុះពទ។ រ៉ុកខជាតិស្បពេទពនុះមានពស្ចើនស្បពេទពៅស្បពទសកម្ព៉ុជា។ រ៉ុកខជាតិម្យួ
ច៉ាំនួនងដលពេពឃើញមានការដ៉ុុះលូតោស់ពៅកន៉ុងស្បពទសកម្ព៉ុជា ពហើយមានសកាា ន៉ុៃលទ៉ាំងអាហារូបតថម្ភ (វតីាម្នី និងជាតិងរ  ) ផង និងតព្ម្ែ
ពសដឋកិចចព្នផលិតកម្មផង។ ម្ា ងពទៀតវាងយស្សួលដ៉ាំដ៉ុុះ ស្ៃម្ទ៉ាំងធន់ពៅនឹងអាកាសធាត៉ុ និងលកខខណ្ឌ ដីផងងដរ។ ជាឧទហរណ៍្៖ ពដើម្
ស្កវា ញ (Amomum kravanh) ពដើម្ស្តមូ្ង (Garcina schomburgkiana) វលែិ៍ថ្នឹង (Aganonerion polymorphum) ផាា ស្សលិត ឬផាា ព្ឡ
ហា៊ា ង (Primula veris) ពដើម្ស្ម្៉ាំ (Moringa oleifera) វលែិ៍ជនែង ់(Basella alba) ពដើម្សអ៉ាំ (Acacia pennata) ជីេែូ (Piper sarmentosum) 
និងពដើម្ពតា  (Azadirachta indica) ជាពដើម្។ រ៉ុកខជាតិទ៉ាំងពនុះអាចពស្បើស្បាស់ជាបងនែស្សស់ ឬសស្មាបព់ធវើម្ហូបអាហារពផេងៗជាស្បព្ៃព្ណ្
ជាតិងខមរ និងម្យួច៉ាំនួនអាចជារ៉ុកខជាតិឱសថ្ផងងដរ។ ស្បពេទរ៉ុកខជាតិបងនែព្ស្ៃខាងពលើពនុះ មានតព្ម្ែខពស់ ងតម្និសូវមានលកព់ៅតាម្ផារពទ 
ពបើពោងតាម្លទធផលស្រវស្ជាវរបស់ស្កុម្អ្នកនិៃនធអ្តថបទពនុះ ងដលបានអ្ពងាតពៅ ២៧៥ កងនែងលកប់ងនែ កន៉ុង ៧ ផារ ពៅពខតាបាតដ់៉ាំបង 
និង ៧ ផារពៅពខតាពសៀម្រាប។  

ខាងពស្កាម្ពនុះពយើងនឹងបងហ ញជា
សពងខបនូវេ៉ុណ្តព្ម្ែរបស់រ៉ុកខជាតិបងនែព្ស្ៃ
សស្មាប៖់ ទី១ េ៉ុណ្តព្ម្ែអាហារូបតថម្ភកន៉ុង
ការពស្បើស្បាស់វាជាអាហារ និងទី២ េ៉ុណ្
តព្ម្ែកន៉ុងការចូលរមួ្ងកលម្អកម្មវធីិសិកា។ 

ទី១. េ៉ុណ្តព្ម្ែអាហារូបតថម្ភ៖ 
ស្បសិនពបើពយើងពស្បៀបពធៀបេ៉ុណ្តព្ម្ែអា
ហារូបតថម្ភរបស់វា ជាម្យួេ៉ុណ្តព្ម្ែងដល
មានពៅកន៉ុងពម្ើម្ការ  ៉ុត ស្តួយសអ៉ាំមានពស្ចើន
ជាង ៣,៦ ដង សស្មាបវ់តីាម្នីអា 

(Vitamin A) ឬ ១០ ដង សស្មាបវ់តីាម្នីពស (Vitamin C) និងឬ ១៣,៦ ដងសស្មាបជី់វជាតិងដក (Fe)។ ច៉ាំងណ្កឯស្តួយស្មុ្៉ាំវញិមានពស្ចើន
ជាង ៧,៣ ដង សស្មាបថ់ាម្ៃល ឬ ២៨ ដង សស្មាបវ់តីាម្នីពស និងឬ ១២ ដងសស្មាបជី់វជាតិងដក ។ តារាងខាងពស្កាម្ពនុះ ជាឧទហរណ៍្
បងហ ញៃីអាហារូបតថម្ភមានផទ៉ុកកន៉ុង ពម្ើម្ការ  ៉ុត ស្តួយសអ៉ាំ និងស្តួយស្ម្៉ាំទម្ងន ់១០០ស្កាម្ (g) ព្នងផនកងដលអាចបរពិោេបាន៖ 

រ៉ុកខជាតិ ថាម្ៃល  
KJ 
សរព្ស  

g  
ស្បូពតអ្៉ុីន  

g 
វតីាម្នី A  

µg 
វតីាម្នី B2  

mg 
វតីាម្នី C  

mg 
ជីវជាតិ Fe  

mg 
ជីវជាតិ Zn  

mg 
ពម្ើម្ការ  ៉ុត [1] 41 2.8 0.93 835 0.058 5.9 0.3 0.24 

ស្តួយសអ៉ាំ [2] 57 5.7 - 3,020 0.24 58 4.1 - 

ស្តួយស្មុ្៉ាំ [3] 302 - 5 197 - 165 3.6 - 
1. USDA. 2019. FoodData Central: Carrot. Retrieved on 28 May, 2021; available at https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170393/nutrients. 
2. Sesoltani A. 2011. Ten Medicinal Plants from Burma. 107-23p. University of Oslo: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-28334.  
3. Food Plant Solutions Rotarian Action Group. 2015. Potentially Important Food Plants of Northern Thailand. Devonport TAS 7310, Australia. 

 

សួកម្មម��ន្លែថ្នឹទាំំសួួនបន្លែនែព្រៃ��



�ប���ូជ	និងបដៅចចកដៅទ្សួកុ�ងការផលិតិបន្លែនែព្រៃ��ដៅន�។	ដៅដំើម្្មបីូចូលរួម្មចំន្លែណ៍ក
�ំ�ទ្ផលិតិកម្មម	និងការដៅ�បើ�បាស់ួបន្លែនែព្រៃ��ទំាំងដៅន�	ម្មហាវិិទ្្យាល័យកសិួកម្មម	
និងន្លែកព្រៃចុអាហារព្រៃនសាកលវិិទ្្យាល័យជាតិិបាត់ិដំំបង	បាននឹងកំ�ុងដៅរៀបចំ
ដៅ�ដាំារច�សួម្មុ័នធ�ំ�ទ្ដៅដំើម្ម្បូីបដៅងេើតិ	"ធ��រ�ូជរុកខជាតិិបន្លែនែព្រៃ��"	កុ�ង
ដៅ�លបំណ៍ង�បម្មូលសួត�ក�ូជរុកខជាតិិបន្លែនែព្រៃ��ន្លែដំលមានសួកាានុ�លទាំំង
អាហារូបតិថម្មភ	និងតិព្រៃម្មែដៅសួដំឋកិចច	��ម្មទាំំងចូលរួម្មចំន្លែណ៍កន្លែថ្នឹរក្សា�ូជកុំ
ឱ្យមានការបាត់ិបង់សួ�មាប់អុ្នកជំ�ន់ដៅ�កាយ។បចច�ប្បូនុរុកខជាតិិចំនួន	៣៦	
�ូជ�តិូវិបានដាំំដំុ�	និង��ងីក�ូជដៅ�ទ្ីដៅន�។	

					ទ្ី២៖	�ុណ៍តិព្រៃម្មែសួ�មាប់ការចូលរួម្មន្លែកលម្មំកម្មមវិិធីសួិក្សា៖	ការផ្សារ
�ាប់�ទ្ឹសួតី	និងការអ្ននុវិតិតជាក់ន្លែសួតង	ម្មិនថាន្លែតិសួ�មាប់ថាាក់ឧតិតម្មសួិក្សា
ដៅទ្	សួ�មាប់ថាាក់ម្មធ្យម្មសួិក្សា	ឬបឋម្មសួិក្សា	ក៏ជាជដៅ�ម្មើសួម្មួយកុ�ងការ
ផតល់ឱកាសួឱ្យសួិសួ្�ទ្ទ្ួលបានការអ្ននុវិតិត�បតិិបតិតិដៅលើម្មុខវិិជាាសួិក្សា
ជា�ិដៅសួសួសួ�មាប់ម្មុខវិិជាាវិិទ្្យាសាស្រ្តសួតដំូចជា		ជីវិវិិទ្្យា	នឹងន្លែផនដំីវិិទ្្យាជា
ដៅដំើម្ម។	ដៅ�សាកលវិិទ្្យាល័យជាតិិបាតិ់ដំំបង	ដៅយើងបាននិងកំ�ុងបញ្ចូច�ល
ថាាលរុកខជាតិិបន្លែនែព្រៃ��ជាន្លែផុកម្មួយព្រៃនកម្មមវិិធីសួិក្សារបសួ់និសួ្�ិតិជំ�ញ
សាកវិប្បូកម្មម	 និងជំ�ញពាក់�័នធដំព្រៃទ្ៗដៅដំើម្ម្បូីដៅ�បើ�បាសួ់ជាកន្លែនែងអ្ននុវិតិត	
របស់ួនិស្ួ�ិតិកុ�ងដៅ�លដៅ�បណ៍ះ��បណ្តាាលនិស្ិួ�តិឱ្យកាន់ន្លែតិសាាត់ិជំ�ញ	
ជា�ិដៅសួសួដៅដំើម្្មបីូសិួក្សាន្លែសួើងយល់�ីបដៅចចកដៅទ្សួ��ងីក�ូជ	តិ�មូ្មវិការលកខ-
ខណ៍ឌរបសួ់រុកខជាតិិសួ�មាប់ការដំុ�លូតិលាសួ់		និងលទ្ធ��ផលិតិកម្មម
សួ�មាប់អាជីវិកម្មមជាដៅដំើម្ម។	ម្មួយវិិញដៅទ្ៀតិ	ដៅដាំយអ្នដៅងេតិដៅ�ើញ��ដៅ�ចើន	
(>៨០%)	ព្រៃនអាណ្តា�្យាបាលរបស់ួនិស្ួ�ិតិកំ�ុងសិួក្សាដៅ�ម្មហាវិិទ្្យាល័យ
កសួិកម្មម	និងន្លែកព្រៃចុអាហារ	�បកបរបរជាកសួិករ	ឬទាំក់ទ្ង�ាងសួកម្មមកុ�ង
សួកម្មម��ផលិតិកម្មមដំំណ្តាំសួ�មាប់ផគតិ់ផគង់ជីវិ���បចាំំព្រៃថ្នឹង។	ដំូដៅចុ�ការ
បង្កាាតិ់បង្កាាញនិសួ្�ិតិនូវិការអ្ននុវិតិតជាក់ន្លែសួតងដៅ�សាកលវិិទ្្យាល័យម្មិន
�តិឹម្មន្លែតិបដៅងេើនសួម្មតិថ��	និងបំណ៍ិនរបសួ់និសួ្�ិតិបុុដៅណ្តាះ�ដៅទ្	ន្លែតិវាចូល
រួម្មចំន្លែណ៍កដៅដាំយ�បដៅ�លនូវិការផ្��ើផ្សាយបដៅចចកដៅទ្សួកសិួកម្មមដៅ�កាន់
អាណ្តា�្យាបាលទាំំងដៅន�	ឬកសួិករកុ�ងសួ��ម្មន៍កសួិកម្មម។

	 ការបស្រ្ត�ាបចំដៅណ៍�	និងជំ�ញដំល់យុវិជនថាាក់ម្មធ្យម្មសួិក្សា	
�ឺជាការបង្កាាញចំដៅណ៍�ដំឹងសួ�មាប់�បតិិបតិតិជាក់ន្លែសួតងកុ�ងជីវិិតិ	កុ�ងន័យ
បណ៍ះ��បំណ៍ិនជីវិិតិន្លែសួើងរកចំណ៍ូលផង	និងបដៅងេើនចំណ្តាប់អារម្មមណ៍៍របសួ់
យុវិជនកុ�ងការបនតការសួិក្សាដៅលើជំ�ញកសួិកម្មម	ឬវិិទ្្យាសាស្រ្តសួតអាហារ	
ឬជំ�ញ�បហាក់�បន្លែ�លដៅផ្�ងៗដៅទ្ៀតិ	ដៅដំើម្ម្បូីបដៅងេើនធនធានម្មនុសួ្�
ឱ្យដៅ�ែើយតិបដៅ�នឹងតិ�ម្មូវិការជាក់ន្លែសួតងរបសួ់�បដៅទ្សួជាតិិ។		ធនធាន
ម្មនុសួ្�ទាំំងដៅន�នឹងចូលរួម្មចំន្លែណ៍កកុ�ងការអ្ន�ិវិឌ្្ឍវិិសួ័យកសួិកម្មមកុ�ង
�សួុកឱ្យកាន់ន្លែតិមាន��សួម្ម្បូ�រន្លែបបទាំំងជដៅ�ម្មើសួ	និងបរិមាណ៍ដៅដំើម្ម្បូី
ចូលរួម្មជំរុញ	និងដៅលើកសុួ�យកំដៅណ៍ើនដៅសួដំឋកិចចជាតិិន្លែដំល	១/៣	ទ្ទួ្លបាន
�ីវិិសួ័យកសួិកម្មម។

ដៅដាំយ៖	បណ៍ឌិតិ	�សាាន	ដៅ�*		 	 ដៅលាក	បុុក	ប�ា	
											ក�ា	ង្កាំំង	ចាំន់ណ្តាទ្ី		 	 ដៅលាក	រី	សាដៅរ�ន	
											ដៅលាក	ដៅសួៀវិ	សួុវិណ្តាះ															 ក�ា	��	�សួីន្លែងុតិ	 	
											ដៅលាក	�៊ន	សួំអាតិ		 												 		ដៅលាក	�ិន	សួុផ្ការី		 	
											ដៅលាក	សួល	សួីហា		 													 ដៅលាក	ដៅរៀន	សួុធា

*Email:	srean.paom@nubb.edu.kh

	 ដៅដំើម្្មបីូបំដៅ�ញចដៅ�ះ�រវាងការអ្នប់រំដៅ�ថាាក់ម្មធ្យម្មសិួក្សា	និងឧតិតម្ម
សួិក្សា	ជា�ិដៅសួសួដៅលើជំ�ញកសួិកម្មម	និងវិិទ្្យាសាស្រ្តសួតអាហារ		កិចចសួ�
�បតិិបតិតិការជាព្រៃដំ�ូជាម្មួយសាលា	និងអ្នងគការម្មិនន្លែម្មនរដាំា�ិបាលន្លែដំល
មានដៅបសួកកម្មម�សួប�ាកុ�ងតិំបន់ពាយ័�្យ�តិូវិបានជំរុញ។	តាម្មរយៈ
កិចចសួ�ការដៅន�ថាាលរុកខជាតិិបន្លែនែព្រៃ��ន្លែដំលមានសួកាានុ�លន្លែផុកអាហា-
រូបតិថម្មភ	និង�ុណ៍តិព្រៃម្មែដៅសួដំឋកិចច	បាននឹងកំ�ុងដៅរៀបចំនិងបដៅងេើតិដៅ�វិិទ្្យាល័យ	
សួ	ដៅខង	កនឺុ២					និងវិិទ្្យាល័យ	សួដៅម្មេចដៅតិដៅជា	�ុ៊ន	ន្លែសួន	�ំុសំួដៅ�	��ម្មទាំំង
បណ្តាាញ�កុម្មយុវិជនវីិហាាម្ម(WeFarm)កុ�ង�សុួកបាណ៍ន់ដៅខតិតបាត់ិដំំបង	
�ដៅ�លបចច�ប្បូនុ	និងដៅ�ដៅ�លបនតប�ាប់	នឹងមានការបដៅងេើតិថាាលរុកខជាតិិ
បន្លែនែព្រៃ��ដៅ�តាម្មសាលា��កុ�ងដៅខតិតដំព្រៃទ្ៗដៅទ្ៀតិព្រៃន�ូម្មិ��ពាយ័�្យ
ព្រៃន���រាជាណ្តាច�កកម្មុ�ជា។	
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