
សវុត ្ថ ភិាពអាហារជាផ ្នែកម ួយសខំានន់ែការផ ្តលផ់លតិផ
លសែសដ់ែលមានគណុភាព ។ កសកិរដាដំណំាកំពំងុតែជ ួប
បែទះនយិត ្តកម ្ម ដែលមានភាពធ ្ងនធ់ ្ង រពរីដា ្ឋែភបិាលសហព័
ន ្ធ នងិការទាមទារកានត់ែចែើនឡ ើងៗ  ពអី ្ន កទញិ ដែលធ ្
វ ើឡ ើងដ ើមែបកីាតប់ន ្ថ យគែែះថ ្នែកប់ណា ្តែលពកីារផ ្ទ ះុជម ្
ង ដឺែលឆ ្ល ងតាមអាហារ ដែលពាកព់ន័ ្ធនងឹផ ្លែឈ ើ នងិបន ្លែ 
។ ការផ ្ទ ះុជម ្ង នឺែមែរោគ Escherichia coli, salmonella 
នងិ Listeria monocytogenes នៅតាមរដ ្ឋម ួយចនំ ួន បា
ននាឲំែយមានការបារម ្ភអពំសីកា ្តែនពុលនែជម ្ង ឆឺ ្ល ងតាមចំ
ណអីាហារ ដែលអាចនងឹចាបផ់ ្ត ើមចែញពកីសដិា ្ឋែន ។ 
សកម ្ម ភាព មនុ នងិកែែយការបែម ូលផលដណំាំ ត ្
រ ូ វធ ្វ ើឡ ើងដោយគតិអពំហីានភិយ័ពកីារឆ ្ល ងមែរោគពផី
លតិផលម ួយ ទៅផលតិផលម ួយទៀត ។ ផ ្លែឈ ើ 
នងិបន ្លែជាចែើនតែូ វបានបែម ូលផល រកែសាទកុ នងិ/
ឬវែចខ ្ចបដ់ោយដែ ។ ដ ូច ្នែះ សខុភាព នងិអនាមយ័
របសក់ម ្ម ករគជឺាផ ្នែកសខំានម់ ួយនែកម ្ម វធិសី វុត ្
ថភិាពចណំអីាហារនៅកសដិា ្ឋែន ។ កសដិា ្ឋែននមី ួយៗ 
អាចអនវុត ្ត នងិដ ើរតាមគោលការណណ៍ែនាសំ ្ត អីពំ ី 
ការអនវុត ្តកសកិម ្ម ល ្អ (GAPs-Good Agricultural 
Practices) ដ ើមែបជី ួយកាតប់ន ្ថ យហានភិយ័នែការឆ ្ល ងមែរោ
គនៅក ្ន ងុផលតិផល ។
នរណាកដ៏ោយ ដែលធ ្វ ើការនៅក ្ន ងុកសដិា ្ឋែន 
ដោយប ូករ ួមទាងំសមាជកិគែួសារ គជឺាអ ្ន កចាតច់ែងអាហារ 
ដ ូច ្នែះព ួកគែតែូ វតែទទ ួលបានការបណ ្តះុបណា ្តែលអពំី
សខុភាព នងិអនាមយ័កម ្ម ករ ។ កម ្ម ករដែលបង ្ហែញរោគ
សញ ្ញែថមានជម ្ង ឺ គមឺនិមែនជាបែភពតែម ួយដែលមាន
សកា ្តែនពុលក ្ន ងុការចម ្ល ងមែរោគក ្ន ងុផលតិផលសមែែ
បយ់កទៅលកឡ់ ើយ ។ មានជម ្ង ជឺាចែើនតែូ វបានឆ ្ល ងតាម

មខុ ដែ នងិមាត ់ ។ អ ្ន កដែលបានឆ ្ល ងមែរោគក ្ន ងុខ ្ល ន 
អាចចម ្ល ងមែរោគ នៅមនុពែលចែញជារោគសញ ្ញែនងិកែែ
យពែលដែលរោគសញ ្ញែបាតប់ងទ់ៅវញិ ។ កម ្ម ករដែលបា
នទទ ួលការបណ ្តះុបណា ្តែលអពំកីារលាងសអំាតដែឲែយបាន
តែមឹតែូ វ គោលនយោបាយសវុត ្ថ ភិាពចណំអីាហារកសដិា ្ឋែន 
នងិហានភិយ័ពមីកីែបុ អាចជ ួយបានចែើនក ្ន ងុការល ើកកម ្ព
សគ់ណុភាព នងិសវុត ្ថ ភិាពនែ ផលតិផលចងុកែែយ ។

ការបណ ្តះុបណា ្តែលកមមករ
យ ើងតែូវបណ ្តះុបណា ្តែលកម ្ម ករជារៀងរាលឆ់ ្
នាំ គនឺៅពែលចាបផ់ ្ត ើមរដ ូវដាដំះុ ស ្ត អីពំកីារថែទាសំខុភាព 
នងិអនាមយ័ ។ ការបណ ្តះុបណា ្តែលនែះតែូ វតែធ ្វ ើឡ ើង
ដោយបែើភាសាដែលកម ្ម ករនយិាយ ហើយតែូវរ ួមបញ ្
ច ូលរបៀបលាងសអំាតដែឲែយបានតែមឹតែូ វ (រយៈពែលលាងដែ 
នងិបច ្ចែកទែស) ការធ ្វ ើអនាមយ័ខ ្ល ួនបែែណ ផ ្
ល ូវដែលមានសកា ្តែនពុលចម ្ល ងមែរោគពកីម ្ម ករម
កល ើផលតិផល ផែនការទបស់ា ្កែតប់នា ្ទែនច់ពំោះមែ
រោគបណា ្តែលពកីារហៀរលាមកចែញពបីង ្គនច់លត័ 
(នៅពែលយ ើងបែើបង ្គនប់ែបនែះ) ពែមទាងំគោលនយោបា
យអពំសីខុភាពកម ្ម ករ នងិអនាមយ័ផែសែងទៀតរបសក់សដិា ្ឋែន 
។ មា ្ចែសក់សដិា ្ឋែនតែូ វចាតច់ែងមនសុែសមា ្នែកឲ់ែយទទ ួ
លខសុតែូ វបញ ្ហែសវុត ្ថ ភិាពអាហារ នងិការបណ ្តះុប
ណា ្តែលកម ្ម កររបសខ់ ្ល ួន ។ សកម ្ម ភាពការបណ ្តះុ
បណា ្តែលកម ្ម ករតែូ វចងកែងទកុជាឯកសារ ដោយមានប
ញ ្ជែកអ់ពំបីែភែទនែការបណ ្តះុបណា ្តែល អ ្ន កច ូលរ ួម 
នងិកាលបរចិ ្ឆែទការបណ ្តះុបណា ្តែល ដោយប ូករ ួមទាំ
ងហត ្ថ លែខាដោយសរសរអកែសរដ ើមនែឈ ្មែះរបសអ់ ្ន

សខុភាព នងិអនាមយ័របសក់មមករ
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Wesley Kline, ភា ្នែកង់រខោនធ  ីRCE នែខោនធខីមុបលឺែន
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កច ូលរ ួមមា ្នែក ់ៗ ផងដែរ ។ ពត័ម៌ាននែះ មានសារៈសខំា
នស់មែែបភ់ាគទីបីចីះុមកពនិតិែយ ។ ឯកសារ DVD អពំកីារប
ណ ្តះុបណា ្តែលដល៏ ្អដលក់ម ្ម ករ មានរយៈពែល 15 នាទី 
ដែលផលតិឡ ើងដោយសកលវទិែយាលយ័ខណែល (Cornell 
University) មានផ ្តលជ់ ូនតាមរយៈខោនធខីមុបលឺែន 
(Cumberland County) នងិការយិាលយ័ផែសព ្វផែសាយសហករ
រតុជនឺែខោនធមី ុសឺ ឺ (Mercer County Rutgers Cooperative 
Extension) ដោយលកក់ ្ន ងុតម ្លែទាប ។

នៅចងុបញ ្ចបន់ែការបណ ្តះុបណា ្តែល 
កម ្ម ករនងឹបានដងឹ ៖
•  ទកីន ្លែងបង ្គនអ់នាមយ័
•  ពែលវែលាសមរមែយដែលតែូវលាងសអំាតដែ
•  របៀបលាងសអំាតដែឲែយបានតែមឹតែូ វ
•  របៀបបែើសែែមដែ នងិខោអាវការពារឲែយបានតែមឹតែូ វ

សា ្លែកសញ ្ញែ
សា ្លែកសញ ្ញែស ្ត អីពំកីារលាងសអំាតដែ 
នងិអនាមយ័ខ ្ល ួនបែែណ តែូ វយកមកបទិបង ្ហែញដោ
យបែើភាសាអងគ់ ្លែស នងិភាសាដែលកម ្ម ករនយិាយ ។ 
តែូ វគតិអពំកីារធ ្វ ើសញ ្ញែនែះ ដោយបែើរ ូបភាពជាជនំ ួយ 
សមែែបក់ម ្ម ករដែលមានកមែតិការអានទាប 
។ សា ្លែកសញ ្ញែ តែូ វបទិនៅឯ/ក ្ន ងុបង ្គន ់ 
កន ្លែងលាងសអំាតដែ នងិកន ្លែងផែសែងៗ ទៀតសមែែបក់ម ្
មករសមែែក ។ សញ ្ញែនែះ តែូ វបទិឲែយកម ្ម ករ នងិភ ្ញ ៀវម
កលែងកសដិា ្ឋែនគែបគ់ ្នែអាចម ើលឃ ើញ ។ ប ើកសដិា ្ឋែន
របសអ់ ្ន កមានមនសុែសមកម ើលញកឹញាប ់ គអឺ ្ន កតែូ វបទិស
ញ ្ញែបញ ្ជែកអ់ពំកីារលាងសអំាតដែជាបន ្ថែមទៀត ។

អ ្ន កមកទសែសនានៅកសដិា ្ឋែន
អ ្ន កច ូលមកទសែសនាកសដិា ្ឋែនរបសអ់ ្ន ក មាន
សកា ្តែនពុលធ ្វ ើឲែយផលតិផលរបសអ់ ្ន កឆ ្ល ង
មែរោគដែរ ។ គោលនយោបាយចពំោះអ ្ន កមក
ទសែសនាកសដិា ្ឋែនស ្ត អីពំកីារបះ៉ពាលផ់លតិផល 
ការលាងសអំាតដែ នងិគោលនយោបាយស ្ត អីពំសីខុភាព 
នងិអនាមយ័ តែូ វបទិបង ្ហែញជាអចនិ ្តែែយ ៍ 
។ បន ្ទបអ់នាមយ័ នងិកន ្លែងលាងសអំាតដែ 
តែូ វមានសញ ្ញែបង ្ហែញឲែយបានចែបាស ់ នងិមានបទិសញ ្ញែ
បែែបអ់ពំវីធិលីាងសអំាតដែឲែយបានតែមឹតែូ វ ដែលតែូវបែើភាសា
ដែលអ ្ន កមកទសែសនាអាចម ើលយល ់ ។

គោលនយោបាយកសដិា ្ឋែន
ចពំោះកសដិា ្ឋែនដែលអនវុត ្តតាមការពនិតិែយ (សវនកម ្ម) 
របសភ់ាគទីបី ី គចឺាំែបាចត់ែូ វតែមានគោលនយោបាយស ្ត អីពំ ី
ការបែើសែែមដែ ការបែើសណំាញគ់ែបសក ់ នងិគែឿងអល
ង ្កែដែលកម ្ម ករអាចពាកប់ាន ក ្ន ងុពែលធ ្វ ើការ ។ កស ិ
ដា ្ឋែនខ ្ល ះតែូ វធ ្វ ើតាមការធ ្វ ើសវនកម ្ម របសភ់ាគទីបី ី ដោ
យសារតែនែះគជឺាភាពតមែូវរបសអ់ ្ន កទញិ ។ ទោះបកីសដិា ្ឋែ
នដែលមនិធ ្វ ើតាមការធ ្វ ើសវនកម ្ម របសភ់ាគទីបី ី កគ៏ ួ រពចិា
រណាបង ្ក ើតឲែយមានគោលនយោបាយទាងំអសន់ែះនៅក ្ន ងុក
សដិា ្ឋែនខ ្ល ួនដែរ ។

គោលនយោបាយការបែើបែែសស់ែែមដែ
សែែមដែដែលបែើដោយគ ្មែនអនាមយ័ គមឺា
នហានភិយ័ចពំោះភាពគ ្មែនអនាមយ័ដ ូចដែដែ
លកខ ្វកដ់ែរ ។ នៅពែលដែលបែើសែែមដែ 
ឬសម ្ល ៀកបពំាកក់ារពារផែសែងទៀត តែូ វបង ្ហែញពរីបៀបបែើ
របសទ់ាងំអសន់ែះ ឲែយបានតែមឹតែូ វនៅក ្ន ងុពែលបណ ្តះុប
ណា ្តែលកម ្ម ករ ។

ឧទាហរណអ៍ពំគីោលនយោបាយបែើបែែសស់ែែមដែ 
អាចមានដ ូចខាងកែែម ៖

“សែែមដែដែលបែើហើយបោះចោលមានផ ្តលជ់ ូនដលក់
ម ្ម ករ តែកម ្ម ករតែូ វលាងសអំាតដែរបសខ់ ្ល ួនឲែយបានសា ្អែ
តគែបជ់ែងុជែែយនៅមនុ នងិកែែយពែលពាកស់ែែមដែ 
ឬនៅពែលដែលខ ្ល ួនប ្ត ូ រសែែមដែថ ្ម ី 
។ សែែមដែដែលរហែក មានភាពកខ ្វក ់ 
ឬតែូ វដោះចែញដោយហែតផុលណាម ួយ តែូ វតែបោះចោល 
។ មនិអនញុ ្ញែតឲែយបែើសែែមដែក ្ន ងុបន ្ទបទ់កឹឡ ើយ ហើ
យមនិតែូ វយកសែែមដែមកបែើសារជាថ ្ម ឡី ើយ” ។

បន ្ទបទ់កឹ/ 
កន ្លែងលាងសអំាតដែ
បន ្ទបទ់កឹ តែូ វមានទតីាងំចមា ្ងែយបែែនំាទ ី ដោយការដ ើរ 
(ឬការប ើកបរ ប ើបែើយានយន ្ត) ពកីន ្លែងធ ្វ ើការ ។ បង ្
គនអ់នាមយ័តែូវលាងសអំាតជាបែចាំ ហើយតែូវតែួតពនិតិែយ
ម ើលបែចាថំ ្ងែ ។ ការបណ ្តះុបណា ្តែលកម ្ម ករ តែូ វរ ួម
បញ ្ច ូលន ូវការបង ្ហែញទតីាងំបន ្ទបទ់កឹ នងិរបៀបបែើ 
។ កម ្ម ករដែលជាអ ្ន កមកពកីែែសែកុ អាចយកកែដាស
អនាមយ័សមែែបក់ែតអាចមដ៍ាកច់ ូលក ្ន ងុធងុសមែែម 
ឬចោលល ើកកមែែល/ឥដ ្ឋដោយអចែតនា ដោយសារនៅ
សែកុគែអាចមនិមានបែពន័ ្ធល ូទកឹស ្អ យុល ្អដ ូចសែកុ
យ ើង ។ ការបណ ្តះុបណា ្តែលកម ្ម ករ តែូ វមាននយិាយ
បញ ្ជែកឲ់ែយបានចែបាសថ់ កែដាសដែលកែតអាចមហ៍ើយ 
តែូ វដាកច់ ូលក ្ន ងុចានបង ្គន ់ ។ តែូ វបែើសញ ្ញែដែលប ្
រ ើភាសាសមរមែយដែលកម ្ម ករអាចយលប់ាន សមែែបប់ង ្ហែញពរី
បៀបបែើបង ្គនអ់នាមយ័ឲែយបានតែមឹតែូ វ ។
កន ្លែងលាងសអំាតដែ តែូ វមានទតីាងំនៅខាងកែែបន ្ទបទ់ ឹ
ក នែះកដ៏ោយសារតែការសកិែសាសែែវជែែវបានបង ្ហែញថ 
មនសុែសយ ើងច ូលចតិ ្តលាងដែ នៅកន ្លែងកណា ្តែលវាល 
។ កម ្ម ករទាងំអសន់ៅក ្ន ងុកសដិា ្ឋែន 
តែូ វលាងសអំាតដែរបសព់ ួកគែ កែែយពែលចែញពបីង ្គន ់ 
កែែយពសីមែែក កែែយការហ ូបចកុ កែែយការជកប់ារ ើ 
ឬនៅពែលផែសែងៗ ទៀត នៅពែលដែលដែរបសព់ ួកគែអាច
មានបែឡាកជ់ាបម់ែរោគ ។ ការលាងសអំាតដែដែលតែមឹតែូ វ 
មានរ ួមបញ ្ច ូលន ូវការផែស ើមដែដោយបរមិាណទកឹសមរ
មែយ លាងដោយបែើសាប ៊ ូ ដះុសាប ៊ ូឲែយពែញដែចនំ ួនយា ៉ែង
ហោចណាសម់ ្ភែវនិាទ ី លាងជរំះសអំាតដែដោយទកឹហ ូរ ហើ
យសម ្ង ួតដែដោយកែដាសអនាមយ័ដែលជ ូតហើយបោះ
ចោល ។
សញ ្ញែបង ្ហែញរបៀបធ ្វ ើអនាមយ័ខ ្ល ួនបែែណ នងិការ
លាងសអំាតដែឲែយបានតែមឹតែូ វ តែូ វបទិបង ្ហែញជាអចនិ ្តែែយ ៍ 
។ កន ្លែងលាងសអំាតដែ តែូ វតែួតពនិតិែយម ើលជាបែចាំ 
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ដ ើមែបធីានាថ មានទកឹ សាប ៊ ូ នងិកែដាសអនាមយ័គែបគ់ែែន ់ 
សមែែបប់ែើ ។ ទកឹពណប៌ែផែះ ចែញពបីរវិែណលាងសអំាតដែ 
មនិតែូ វបង ្ហ ូ រច ូលបរវិែណដាដំណំាឡំ ើយ 
ដោយសារថទកឹនែះ អាចជាបែភពធ ្វ ើឲែយដណំាឆំ ្ល ងមែរោគ ។
បែតបិត ្ត កិារដែលបែើបង ្គនច់លត័ តែូ វរៀបចឲំែយមានផែនការ
ទបស់ា ្កែតប់នា ្ទែនដ់ ើមែបកីារពារការឆ ្ល ងមែរោគពកីារហៀរលា
មក ហើយកម ្ម ករទាងំអស ់ តែូ វដងឹចែបាសអ់ពំផីែនការនែះ 
។ ក ្ន ងុករណដីែលមានការហៀរលាមកចែញពបីង ្គ
នច់លត័ ផែនការម ួយដែលអាចទទ ួលយកបានគតឺ ្
រ ូ វទាកទ់ងជាម ួយនងឹកែមុហ ៊នុផ ្តលស់ែវាកម ្ម បង ្គ
នច់លត័ជាបនា ្ទែន ់ ហើយតែូវល ើកទនំបដ់ជី ុ វំញិបរវិែ
ណហៀរចែញ ដ ើមែបកីារពារក ុឲំែយរបសដ់ែលហ ូរចែញ 
ជែែបច ូលទៅកន ្លែងដទែទៀត ។

សមា ្ភែរៈសង ្គែែះបឋម
សមា ្ភែរៈសង ្គែែះបឋម តែូ វមានរ ួចរាលស់មែែបប់ែើបែែស ់ 
ដែលទកុក ្ន ងុបរវិែណងយយកមកបែើ ហើយកម ្ម ករគែប ់
គ ្នែសទុ ្ធតែដងឹកន ្លែងទកុរបសន់ែះ ។ តែូ វពនិតិែយម ើលបែអ
បដ់ាកប់ែដាបប់ែដាសង ្គែែះបឋម ជាបែចាំ ដ ើមែបធីានាបានថ 
មនិមានភាពខ ្វះខាត ។ ប ើអាចទៅរ ួច បែអបដ់ាកប់ែដា
បប់ែដាសង ្គែែះបឋម តែូ វទកុក ្ន ងុបរវិែណវែចខ ្ចប ់ 
កែបែរកន ្លែងសមែែក នងិនៅក ្ន ងុរថយន ្តកសដិា ្ឋែន 
។ តែូ វបង ្ហែតក់ម ្ម ករពរីបៀបបែើសែែមដែដែលបែើ
ហើយចោល នៅពែលដែរបសព់ ួកគែមានរ ុបំង ់ ។ 
ការរលាតស់ែបែកដែ រ ួមទាងំដបំៅមានមខុ សា ្នែមមតុ 
ពងល ើសែបែក នងិសា ្នែមពងបែក តែូ វតែរ ុដំោយបង ់ 
ហើយពាកស់ែែមដែដែលបែើហើយបោះចោល 
។ ការបែើសែែមដែ ពាកព់លី ើបងរ់ ុរំប ួស 
តែូ វធ ្វ ើតាមគោលនយោបាយ ការបែើសែែមដែ 
ដ ូចបានរៀបរាបខ់ាងល ើ ។

ភាពសា ្អែតនែរាងកាយ
សម ្ល ៀកបពំាក ់ អាចកា ្លែយជាបែភពចម ្ល ងមែរោគនៅក ្ន ុ
ងកសដិា ្ឋែន ជាពសិែសនៅពែលបែើថ ្នែសំមា ្លែបស់ត ្វល ្
អតិ ជកីបំ ៉សុ ឬធ ្វ ើការដោយបែើសត ្វ ។ កម ្ម ករដែលបែឈ
មនងឹបែភពចម ្ល ងមែរោគ មនិតែូ វបះ៉ពាលជ់ាម ួយនងឹផល ិ
តផលដែលតែូវបែម ូលផល ផលតិផលដែលវែចខ ្ចបហ់ើយ 
ឬបរវិែណវែចខ ្ចបឡ់ ើយ ។

ការជកប់ារ ើ នងិការបរភិោគអាហារ
តែូវមានកន ្លែងសមែែបជ់កប់ារ ើ នងិបរភិោគអាហារ 
នៅកសដិា ្ឋែន ។ ទកីន ្លែងទាងំអសន់ែះ 
តែូ វតែញែកចែញពបីរវិែណផលតិផល ហើយវាមនិតែូ វ
មានទតីាងំនៅកណា ្តែលវាលឡ ើយ ។ ចពំោះកម ្ម ករដែ
លមនិអាចតែឡបម់កកានក់ន ្លែងសមែែកដ ើមែបបីរភិោគ
អាហារថ ្ងែតែង ់ តែូ វបរភិោគអាហារនៅខាងកែែបរវិែណ
បែម ូលផល គអឺាចបរភិោគនៅតាមជ ួរផ ្ល ូ វឡានច ូល 
ឬនៅបរវិែណជាបន់ងឹកន ្លែងបែម ូលផល 
។ តែូ វចោលសមែែមក ្ន ងុធងុសមែែម 
ហើយសមែែមដែលបោះចោលក ្ន ងុធងុ 
តែូ វបែម ូលចោលជារៀងរាលថ់ ្ងែ ។

រាយការណអ៍ពំជីម ្ ឺ
ការសកិែសាសែែវជែែវបានបង ្ហែញថកម ្ម ករនងឹមនិរា
យការណអ៍ពំជីម ្ង ឺ របសខ់ ្ល ួនដោយខ ្ល ួនឯងឡ ើយ 
បែសនិប ើគែជឿថ ខ ្ល ួននងឹតែូ វគែបញ ្ជ ូនឲែយតែឡ
បម់កផ ្ទះដោយមនិទទ ួលបានបែែកថ់ ្លែពលកម ្ម ទែ
នោះ ។ គោលនយោបាយអពំកីម ្ម ករមានជម ្ង ដឺែលមាន
លក ្ខណៈសមរមែយ គ ួរសរសែរថ កម ្ម ករដែលមានជម ្ង ឺ 
នងឹតែូ វអនញុ ្ញែតឲែយធ ្វ ើការផែសែង គកឺារងរដែលមនិអាចបះ៉
ពាលជ់ាម ួយនងឹចណំអីាហារ ។ ការបែើបែែសគ់ោលនយោបា
យកម ្ម ករមានជម ្ង ឺ គជឺាវធិដីស៏ខំានម់ ួយ ដ ើមែបកីាតប់ន ្ថ យ
ហានភិយ័ចពំោះការឆ ្ល ងរោគពកីម ្ម ករមកល ើ ផលតិផល ។
គមឺានធនធានជាចែើនសមែែបក់ារបង ្ក ើតផែនការសវុត ្
ថភិាពអាហារ នងិការតែៀមសមែែបក់ារធ ្វ ើសវនាកម ្ម ពី
ភាគទីបី ី របសក់សដិា ្ឋែនអ ្ន ក ។ ធនធានទាងំអសន់ែះ 
មានបង ្ហែះអនឡាញនៅឯ njveg.rutgers.edu នងិនៅឯការិ
យាលយ័ផែសព ្វផែសាយសហករណរ៍តុជ ឹ (Rutgers Cooperative 
Extension) គនឺៅក ្ន ងុខោនធខីមុបលឺែន នងិខោនធមី ុសឺ  ឺ
។ ធនធានទាងំអសន់ែះ មានជាអាទិ៍ ឯកសារ DVD 
អពំកីារបណ ្តះុបណា ្តែលកម ្ម ករ មានរយៈពែល 15 នាទី 
សណំ ុបំែបបទសមែែបក់ារចងកែងឯកសារ នងិឯកសារណែនាំ
អពំផីែនការសវុត ្ថ ភិាពចណំអីាហារនៅកសដិា ្ឋែន ។
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