
ចងក្រង និង បោះពុម្ព ៅខ្រ វិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ ២០១៥

សៀវភៅកសិករ 
កម្រងបច្ច្រកទ្រសកសិកម្មល្អៗ
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សៀវ ភៅ ន្រះ ចង ក្រង ឡើង  ក្រ្រម ការ សម្របសម្រួល របស់  អង្គកការ ជំនួយ របស់ វិហារដាណឺម៉្រក/ជំនួយ 

 គ្រឹស្ត បរិស័ទ (DanChurchAid/Christian Aid) ដ្រល ជា សមជិក សម្ព័ន្ធ  អង្គកការ ន្រ គម្រ្រង កសាង 

សហគមន៍ឱ្រយធន់នឹងគ្រ្រះមហន្តាយ ៅកម្ពុជជាជំហានទី ២ ជាមួយ អង្គកការ ាក់សុិន អ្រត (Action-

Aid) ភីពផល អីុននីត (PIN) អង្គកការសង្គ្រ្រះ កុមរ (Save the Children)  និងអង្គកការ អុកសា្វ្រម   

(Oxfam)។

ក្រុមការងារស្រ្រវជ្រ្រវ និងចងក្រងសៀវភៅ

១  លោកស្រី ប័រនី អូរនៀល  ប្រធានក្រុម

២  លោក ឡុជង វ៉្រន់ដា  ទីប្រឹក្រសាផ្រ្នកកសិកម្ម

៣  លោក ហ្រម សុខា  ទីប្រឹក្រសាធនធានទឹក

៤  លោក វ៉្រន សារិទ្ឋិ   អ្នកបកប្រ្រភាសា

៥  លោក កឹម សួន    អ្នកស្រ្រវជ្រ្រវរូបភាព និងគូររូប

ត្រតួពិនិត្រយ និង ក្រសម្រលួដោយ ៖

១)  លោក ម៉្រ មិនា ប្រធាននាយកដា្ឋ្រនផ្រសព្វផ្រសាយកសិកម្ម ន្រក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្រប្រម៉្រញ់ និងន្រសាទ

២)  លោក ណុប ប៉ូលីន បុគ្គកលិកអង្គកការជំនួយរបស់វិហារដាណឺម៉្រក/ជំនួយគ្រឹស្តបរិស័ទ (DCA/CA)

៣)  លោក លុយ ពិសី រិទ្ធ បុគ្គកលិកអង្គកការអុកសា្វ្រម (Oxfam)

៤)  លោកស្រី មិត សុមនា្ថ្រ បុគ្គកលិកអង្គកការាក់សុិនអ្រត កម្ពុជជា (ActionAid Cambodia)

៥)  លោកស្រី សាយត្រឹក ផល្លីន បុគ្គកលិកអង្គកការាក់សុិនអ្រត កម្ពុជជា (ActionAid Cambodia)

បោះពុម្ពផ្រសាយ ដោយ អង្គការ ជំនួយ របស់ វិហារដាណឺម៉្រក/ជំនួយ គ្រសឹ្ត បរិស័ទ  

(DanChurchAid/Christian Aid)

ាស័យដា្ឋ្រន ៖ ផ្ទះល្រខ ៤៨ ផ្លូវ  ២៤២ ខណ្ឌ ចំការមន ក្រុង ភ្នំព្រញ 

ល្រខ ទូរស័ព្ទ ៖ ០២៣ ២១៦ ២៦១

គ្រហទំព័រ ៖ www.danchurchaid.org

រចនាសៀវភៅ និង បោះពុម្ពោយក្រុមហ៊ុន Graphic Roots / www.graphicroots.net
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ក្នុជងការចងក្រងនូវសៀវភៅសម្រ្រប់កសិករន្រះ ទីប្រឹក្រសា អង្គការជំនួយរបស់វិហារ 
ដាណឺម៉្រក/ជំនួយគ្រសឹ្តបរិស័ទ បាន សិក្រសា   លើ   របាយការណ៍ នានា  ឯកសារ ស្រ្រវជ្រ្រវ ករណី 
សិក្រសា និងតាមរយៈឧទាហរណ៍ បទ ពិសោធន៍ ពី គ្រួសារ កសិករ អង្គកការមិន ម្រនរដា្ឋ្រភិបាល 
និងសា្ថ្រប័នជាច្រើនដ្រលមន បទពិសោធន៍ជាច្រើន ឆ្ន្រំ  ក្នុជង ការ ចងក្រង បច្ច្រក ទ្រស  ទំាងអស់ 
ន្រះ បាន បង្កើនភាពធន់ នឹង ការប្រ្រប្រួល ាកាសធាតុដល់កសិករទូទៅ និង ជាពិស្រស 
ការព្រួយ បារម្ភថ្មីៗ ន្រះអំពី ការប្រ្រប្រលួ   ាកាសធាតុ ដ្រលបង្កការគំាមកំហ្រងដល់ ការ ប្រកប 
 មុខ របរ  កសិកម្ម របស់ ពួកគាត់។

ការដាក់បញ្ចលូព័ត៌មន អំពីកសិករ និងសា្ថ្រប័នអំពីវិធីសាស្រ្តថ្មីៗ  ដ្រលបានលើក ឡើង  
មនច្រើន ដូច្ន្រះយើងខ្ញុជសូំមថ្ល្រងអំណរគុណដល់ក្រមុការងារ ដ្រលបាន ចូលរួម និង សហការ  
ចងក្រង សៀវភៅកសិករ ន្រះ និងច្រករំល្រកបទពិសោធន៍ជាមួយទីប្រឹក្រសារបស់ យើងខ្ញុជំ 
រួមមន៖

 v ក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្រប្រមញ់ និងន្រសាទ (ជាពិស្រសអគ្គកនាយក ដា្ឋ្រន កសិកម្ម)
អង្គកការដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍របស់គម្រ្រង កសាងសហគមន៍ឱ្រយធន់នឹងគ្រ្រះមហន្តាយ 
ៅកម្ពុជជា ជំហាន ទី ២ ដូចជា អង្គកការជីវិតថ្ល្រថ្នរូ (LWD) អង្គកការ សហគមន៍ មិត្តជនបទ 
 ដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍ (RFCD) អង្គកការជួយចាស់ជា និងជន ងាយរងគ្រ្រះ (HOM)។

 v អង្គកការស្របៀងាហារ និងកសិកម្មន្រអង្គកការសហប្រជាជាតិ (FAO)
 v អង្គកការអុកសា្វ្រមាម្ររិក (Oxfam America)
 v អង្គកការភីពផលអីុននិត (People in Need)
 v អង្គកការាហ្គក្រីស៊ុតអន្តរជាតិ (AgriSud International)
 v អង្គកការស្រ្រវជ្រ្រវកសិកម្ម និងអភិវឌ្រឍន៍អន្តរជាតិបាាំង (CIRAD)
 v សហគ្រ្រសអភិវឌ្រឍន៍អន្តរជាតិ (iDE)
 v ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធស្្រ្រចស្រពាសុី(កម្ពុជជា) Asia Irrigation (CAMBODIA) 

ស្រចក្តីថ្ល្រងអំណរគុណ



4 សៀវភៅកសិករ៖ កម្រងបច្ច្រកទ្រសកសិកម្មល្អៗធន់នឹងអាកាសធាតុប្រ្រប្រួល

កសិកម្មចម្រុះធន់នឹងារប្រ្រប្រួលអាាសធាតុ

កសិកម្មធន់នឹងារប្រ្រប្រួល អាាសធាតុ  - ទឹក
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ស្រចក្តីផ្តើមក

សម្ពន័្ធអង្គកការរវង អង្គកការ ជំនួយ របស់វិហារដាណឺម៉្រក/ជំនួយគ្រសឹ្តបរិស័ទ (DCA/CA)  
អង្គកការាក់សុិនអ្រត (ActionAid) អង្គកការ ភីពផល អីុននិត (PIN) អង្គកការអុកសា្វ្រម 
(Oxfam) និងអង្គកការ សង្គ្រ្រះកុមរ  បានអនុវត្តន៍គម្រ្រងមួយ ឈ្ម្រះា គម្រ្រង កសាង 
សហគមន៍ ឱ្រយ ធន់ នឹង គ្រ្រះមហន្តាយនៅកម្ពុជាជំហានទី ២   នៅកម្ពុជា។ គម្រ្រងន្រះ 
បាន ទទួល ជំនួយ ថវិកា ពី អគ្គកនាយកដា្ឋ្រន ជំនួយ មនុស្រស ធម៌  និង គំាពារ ជនសីុវិល ន្រសហគមន៍ 
អឺរុ៉ប (ECHO)  តាមរយៈ យន្តការជំនួយថវិកា ឌីបពីកូ ទី៩ (DIPECHO IX)។

សកម្មភាពមួយន្រគម្រ្រង គឺការ ចងក្រង បច្ច្រកទ្រសកសិកម្ម ដ្រលាចធន់  នឹងការ 
ប្រ្រប្រួល ាកាសធាតុ។ អង្គកការជំនួយរបស់វិហារដាណឺម៉្រក/ជំនួយគ្រឹស្តបរិស័ទ ដ្រលជា 
សមជិក  សម្ព័ន្ធ អង្គកការន្រគម្រ្រង គឺ ជាអ្នក ទទួល ខុសត្រូវលើសកម្មភាពន្រះ ោយ បាន 
សហការ ជាមួយ ក្រុមទីប្រឹក្រសា  ដើម្របីសិក្រសា អំពី បទពិសោធន៍ល្អ ៗ ដ្រល មន ស្រ្រប់ និង  ច្រក 
រំល្រក ដល់ កសិករ តាមរយៈ សៀវភៅ ជាភាសាខ្ម្ររន្រះ។   សៀវភៅ ន្រះ  គឺ មន លក្ខណៈ សាមញ្ញ  
និង  ងាយ យល់ ោយ ភា្ជ្រប់នូវ  រូបភាព និងគំនូរ ដើម្របីជាជំនួយ ដល់ កសិករឱ្រយ ងាយ  យល់ ពី 
បច្ច្រកទ្រសកសិកម្ម ល្អៗ  ដ្រល បាន អនុវត្ត ោគជ័យ ៅ ក្នុជង ប្រទ្រស កម្ពុជជា យើង។ តាមរយៈ 
ការសិក្រសា  និង  ចង ក្រង  សៀវភៅ ន្រះ  ក្រុម ទីប្រឹក្រសាបាន ជ្រើសរើសយកត្រ បច្ច្រកទ្រសដ្រល 
អនុវត្តោយ  ោគជ័យ និង បងា្ហ្រញ ជូន ចាប់ ពីជំពូក (ខ ) ដល់ជំពូក (ង)។

ៅក្នុជងជំពូក (ក) គឺជា ស្រចក្តីផ្តើម  និង មននិយមន័យមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការ 
ប្រ្រប្រួល ាកាស ធាតុ ោយមន ភា្ជ្រប់នូវ រូបភាព ខ្លះ ៗ  អំពី  សមស ធាតុ សំខាន់ៗ និង អន្តរកម្ម 
ក្នុជង  ប្រព័ន្ធកសិកម្ម រួមទាំងការប្រៀបធៀប និង ការ អនុវត្តកសិកម្ម តាមប្របក្រស្រត្រ បរិសា្ថ្រន  
(កសិកម្ម ប្រប ធម្មជាតិ)។
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ក១ និយមន័យទាក់ទងនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ

ាកាសធាតុ៖
លក្ខខណ្ឌទូទៅន្រាកាសធាតុៅក្នុជងរយៈព្រលវ្រង។

ធាតុាកាស៖
លក្ខខណ្ឌន្របរិយាកាសក្នុជងព្រល និង ទីកន្ល្រងណា មួយ រួមមន៖ សីតុណ្ហភាព កំណក 
ាកាសពពក អ័ព្ទ ពន្លឺព្រះាទិត្រយ សម្ព្រធខ្រយល់ និងខ្រយល់។

ការបន្រសុជំាទៅនឹងការប្រ្រប្រួលាកាសធាតុ៖
វិធានការនានា ដ្រលាច ឆ្លើយ តប នឹង  ឥទ្ធិពលអវិជ្ជមមនន្រការប្រ្រប្រួលាកាសធាតុ។

ការកាត់បន្ថយការប្រ្រប្រួលាកាសធាតុ៖ 
វិធានការនានា ដ្រលាច កាត់ បន្ថយ មូលហ្រតុ ន្រការប្រ្រប្រួ លាកាសធាតុ។

ការប្រ្រប្រួលាកាសធាតុ៖
និនា្ន្រការាកាសធាតុ ជាប្រព័ន្ធ ក្នុជងរយៈព្រលវ្រង ទោះជាកើតឡើងោយ ធម្មជាតិ  ឬោយ 
សកម្មភាពមនុស្រសក៏ោយ  ឧទាហរណ៍ កំណើនសីតុណ្ហភាព  (ការកើនឡើងកំដៅផ្រនដី)  
ការប្រ្រប្រួល របបទឹកភ្លៀង និងកំណើន កំពស់ទឹកសមុទ្រជាដើម។

ភាពធន់នឹងការប្រ្រប្រួល ាកាសធាតុ៖
១) សមត្ថភាព ក្នុជងការងើបច្រញពី ព្រឹត្តិការណ៍ ាកាសធាតុាក្រក់។
២)  សមត្ថភាពធន់នឹង សម្ព្រធាកាសធាតុមិន ប្រក្រតី។ សមត្ថភាពធន់ខ្ពស់  គឺ  ោយសារ 

  ភាពងាយរងគ្រ្រះទាប  រើឯសមត្ថភាព ធន់ទាប គឺ ោយសារ ភាពងាយរងគ្រ្រះខ្ពស់។
 
 (និយមន័យដកស្រង់ពីក្រសួងបរិសា្ថ្រន)
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ក២ សមាសធាតុ និងការទំនាក់ទំនងរបស់វា 
ក្នុងប្រព័ន្ធកសិកម្ម១

ដី ទឹក រុក្ខជាតិ សត្វ និងសណា្ឋ្រនដី មនទំនាក់ទំនងជាមួយគា្ន្រជាប់ជាប្រចាំ។ 

រូបភាពខាងក្រ្រមន្រះបងា្ហ្រញ ពីលក្ខណៈសំខាន់ន្រសមសធាតុនីមួយៗ ហើយ សមស 
ធាតុទំាងអស់ន្រះត្រវូ បានដាក់ល្រខរៀងរួចជាស្រ្រច ៅ ក្នុជង រូប ដូច្ន្រះ សូម មើល ព័ត៌មន បន្ថ្រម 
 ទៅតាម ល្រខ រៀង នីមួយៗខាងក្រ្រម ៖

១ ដកស្រង់ ពី ឯកសារ របស់ អង្គកការ Agrisud ឆ្ន្រំ ២០១០

ការក្រច្ន្រឡើងវិញ ការក្រច្ន្រឡើងវិញ
កើតឡើងោយសកម្មភាពកើតឡើងោយសកម្មភាពរបស់សរើាង្គកតូចៗ

ថ្មស្រទាប់ក្រ្រម ១

២
៣ ៣

៤

៧

៧

៩

៩

៨

៤

៦

៣
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១.  ដីដ្រល កើតច្រញពីការសឹករ្រចរឹលថ្មស្រទាប់ ក្រ្រមហើយវត្រូវបាន ប្រើប្រ្រស់ ោយ 

មនុស្រស

២.  ដី ផ្ទុជកទៅោយសារធាតុចិញ្ចមឹ ដ្រលត្រវូការចំាបាច់សម្រ្រប់ការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ 

ោយវជួយឱ្រយរុក្ខជាតិរស់បានតាមរយៈការប្រើប្រ្រស់ទឹកស្រូប ោយ ប្រព័ន្ធឫស។

៣. រុក្ខជាតិស្ថិតក្នុជងអំបូរសណ្ត្រកចាប់យកជាតិាសូតទុកៅក្នុជងដី

៤. ទឹកស្ថិតៅក្នុជងដីស្រទាប់ក្រ្រមាចផ្តល់លទ្ធភាពដល់រុក្ខជាតិ ចាក់ឫសជ្រ្រ

៥. រុក្ខជាតិផ្តល់ចំណីដល់សត្វ

៦.   សត្វផ្តល់ឱ្រយនូវសារធាតុសរើាង្គក (លាមកសត្វ) ៖  វផ្តល់ាហារដល់ដីដ្រលជា 

លទ្ធភាពដីផ្តល់ាហារដល់រុក្ខជាតិវិញជាដំណើរវិលជុំ។

៧.  សណា្ឋ្រនដីការពាររុក្ខជាតិ (ជារបាំងខ្រយល់) និងផ្តល់ាហារដល់ដី (ផ្តល់ជីវសាស្រ្ត 

ចម្រុះ) ហើយដីផ្តល់ាហារដល់រុក្ខជាតិជាដំណើរវិលជុំ។

៨.  រុក្ខជាតិការពារដីពីកាំរស្មីព្រះាទិត្រយ ខ្រយល់ និងភ្លៀងខា្ល្រំង

៩.  តាមរយៈការសំយោគកំារស្មពី្រះាទិត្រយ រុក្ខជាតិស្របូយកឧស័្មនកាបូនិកចាប់ទុក កាបូន 

ហើយ បញ្ច្រញអុកសុីស្រនទៅក្នុជងបរិយាកាស។

កសិករនឹងទទួលបានផលិតកម្មកសិកម្មប្រកបោយនិរន្តរភាព ៅព្រលដ្រលពួកគាត់  
ាច រក្រសា តុល្រយ ភាព   សមសធាតុទាំងអស់ន្រះបាន។ ជំពូកបនា្ទ្រប់ (ក២) បងា្ហ្រញអំពី 
ឧទាហរណ៍ ជារូបភាពនូវបទពិសោធន៍ល្អខ្លះៗ ដ្រលាចពង្រឹង និរន្តរភាព និងការអនុវត្តមិន 
ល្អខ្លះៗ ដ្រលគួរ ជៀសវង។ ការរៀបាប់ពិសា្ត្ររអំពីសកម្មភាពដ្រលកសិករាចធ្វើ បាន  ដើម្របី  
ពង្រឹង និរន្តរភាព នឹង ត្រូវ ដាក់បញ្ចូលៅក្នុជងជំពូកផ្រស្រងៗ ទៀត ៅក្នុជងសៀវភៅន្រះ។ 
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ក៣
ការអនុវត្តកសិកម្មាមប្របក្រស្រត្របរិស្ថ្រន 
(ប្របធម្មជាតិ)
(ារអនុវត្តសមស្រប និងមិនសមស្រប)២

ារអនុវត្តមិនសមស្រប

២  ដកស្រង់ ពី ឯកសារ របស់ អង្គកការ Agrisud ឆ្ន្រំ ២០១០



11សៀវភៅកសិករ៖ កម្រងបច្ច្រកទ្រសកសិកម្មល្អៗធន់នឹងអាកាសធាតុប្រ្រប្រួល

ារអនុវត្តសមស្រប
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ការអនុវត្តសួនដំណាំធន់នឹង 
ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុខ

ោយសារស្រវូជាដំណំាមួយដ្រលសំខាន់បំផុតសម្រ្រប់កសិករៅប្រទ្រសកម្ពុជជា ដូច្ន្រះ 
ជំពូក (ខ១) គឺលើកឡើងអំពីបច្ច្រកទ្រសដំណំាស្រូវ។ ថ្វីត្របិតត្រស្រូវប្រពលវប្របកម្មមន 
ការយល់ដឹងច្រើនពីកសិករ ហើយក៏ោយ ក៏ៅត្រមនកសិករជាច្រើនមនការពិបាកក្នុជង
ការអនុវត្ត។

តាមការសិក្រសាបងា្ហ្រញាការដាំស្រូវតាមប្របប្រពលវប្របកម្ម គឺវធន់នឹងការប្រ្រប្រួល 
ាកាសធាតុ ជាជាងការដំាស្រវូតាមប្របបុាណ ោយហ្រតុាវមនចន្ល្រះទូលាយសម្រ្រប់ 
គុម្ពនីមួយៗ នាំឱ្រយស្រូវមនឫសមំ។ ហ្រតុដូច្ន្រះ វាចឱ្រយស្រូវ ៖ 

 v រស់ៅបានយូរ ព្រលខ្វះទឹក ឬាំងស្ងួត
 v មិនអណ្ត្រតតាមទឹក ព្រលមនទឹកជំនន់ 
 v មិនដួលរំលំ ព្រលខ្រយល់ខា្ល្រំង

ៅក្នុជងជំពូកន្រះ ក៏នឹងបងា្ហ្រញអំពីការកាត់បន្ថយកម្ល្រងំពលកម្មខ្លះៗ តាមមធ្រយាបាយ 
ប្រើប្រ្រស់គ្រឿងយន្តផ្ល្រស់ប្តរូទៅតាមប្រពលវប្របកម្ម ហើយវាចជាប្រយោជន៍សម្រ្រប់កសិករ 
ក្នុជងការពិចារណាៅព្រលខ្វះកម្ល្រំងពលកម្ម ឬៅព្រលពួកគាត់ចង់ពង្រីកបច្ច្រកទ្រសដាំ
ស្រូវដ្រលមនទំហំធំ។

ផ្ន្រកចុងក្រ្រយៅជំពូកន្រះ គឺពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាពដាំដំណាំចម្រុះ ដើម្របីទទួល
បានប្រយោជន៍ច្រើនពីសកម្មភាពនីមួយៗ និងដើម្របីបង្កើតសួនដំណាំមួយមននិរន្តរភាព 
ដ្រលមនការឧបត្ថម្ភទុនតិចពីខាងក្រ្រ។ ប្រព័ន្ធន្រះាចរក្រសាបានតុល្រយភាពសមសធាត ុ
កសិកម្ម ដ្រលបានណ្រនាំក្នុជងជំពូក (ក២) ខាងលើ។
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ខ១ ប្រព័ន្ធប្រពលវប្របកម្មដំណាំស្រូវ

បច្ច្រកទ្រសសំខាន់ៗទាំង ១២ ន្រប្រព័ន្ធប្រពលវប្របកម្មដំណាំស្រូវតាមគោលការណ៍ 
ធម្មជាតិ ដើម្របីឱ្រយស្រូវផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់គឺ៖

១.  ប្រើជីធម្មជាតិ ជាពិស្រសជីកំប៉ុស្ត  
ដើម្របីឱ្រយដីផុសល្អ

២.  ប្រើពូជសុទ្ធល្អ និងរើសត្រគ្រ្រប់ព្រញល្អ 
សម្រ្រប់យកទៅសាប

        

៣. ធ្វើា្ន្រលសំណាបគោក ហើយសាបស្តើង ដើម្របីឱ្រយសំណាបថ្ល្រសល្អ

៤. ដកថ្នមៗ យកត្រសំណាបណាថ្ល្រសៗ រួចយក 
   ទៅស្ទូងភា្ល្រមៗ

៥. ស្ទងូសំណាបាយុខ្ច ីយកល្អាយុតិចជាង១៥ថ្ង្រ
៦. ស្ទូងចាប់ស្តើង យកល្អស្ទូងត្រ១ដើមក្នុជង១គុម្ព

(រូបភាពខាងលើដកស្រង់ពីអគ្គកនាយកដា្ឋ្រនកសិកម្ម)

ស្រចក្តីសង្ខ្របពីបច្ច្រកទ្រសន្រប្រព័ន្ធប្រពលវប្របកម្មដំណាំស្រូវ
តាមគោលការណ៍ធម្មជាតិៈ

ារសន្រសំជីកំប៉ុស្ត

គ្រ្រប់ពូជមនគុណភាពល្អ និងមនដំណុះខ្ពស់

ាររៀបចំថ្ន្រលសំណាបគោក
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៧. ស្ទូងថ្នមៗ ាក់ៗ និងកំុបត់ឫសដូចផ្ល្រសន្ទូច
៨. ស្ទូងជាជួរោយចម្ង្រយពីគុម្ព១ទៅគុម្ព១ស្មើៗគា្ន្រ
៩. ស្ទូងឱ្រយរង្វើលពីគា្ន្រ ោយទុកចន្ល្រះពី ២,៥ ទៅ ៤សង់ទីម្រ៉ត្រ

១០.  ជៀសវងកុំឱ្រយមនទឹកដក់ច្រើនៅ 
ក្នុជងស្រ្រ ព្រលស្រូវកំពុងលូតលាស់

១១.  ដកស្ម្រ និងបំផុសដីឱ្រយបាន ២ 
ទៅ៤ដង  ដើម្របីឱ្រយខ្រយល់ច្រញ ចូលល្អ

១២.  ធ្វើដីឱ្រយបានាបស្មើ និងមន 
ប្រព័ន្ធសម្រ្រប់បញ្ច្រញទឹក។

ការស្ទូងជាជួរ

ឧបករណ៍ដាំគ្រ្រប់

ការរៀបចំដីឱ្រយបានស្មើល្អ
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ក. ារជ្រើសរើសគ្រ្រប់ពូជ

 v ពូជផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់
 v គ្រ្រប់ពូជសុទ្ធដ្រលមនគុណភាព 
(ដំណុះគ្រ្រប់ពី៨៥%ឡើងទៅ)

 v រយៈព្រលលូតលាស់ (ស្រូវស្រ្រល ឬ 
ស្រូវកណា្ត្រល)

 v ភាពធន់ទ្រ្រំនឹងការាំងស្ងួត 
សត្វល្អិតចង្រ្រនិងជម្ងឺ

 v គុណភាពគ្រ្រប់អង្ករ និងរសជាតិ

ខ. ារជ្រើសរើស និងរៀបចំទីកន្ល្រងសម្រ្រប់សាប

 v ងាយស្រួលក្នុជងការបញ្ច្រញទឹក(ព្រលាំង
ស្ងួតឬទឹកជំនន់)

 v ងាយស្រួលការពារសត្វពាហនៈ និងបក្រសី
 v ដីា្ន្រលត្រូវមនជីជាតិល្អ(ធ្វើោយដង 
ដើមមនសុខភាពល្អ ាចធន់ទ្រ្រំនិងគ្រ្រះាំងស្ងួតរយៈព្រលខ្លី)

 v ស្ថិតៅឆ្ង្រយពីម្លប់រុក្ខជាតិ។

គ. ារប្រើប្រ្រស់ជីលើថ្ន្រលសំណាប

ត្រូវប្រើជីលាមកសត្វ ឬជីកំប៉ុស្តដ្រលរលួយល្អសម្រ្រប់ទ្រ្រប់បាត ា្ន្រលសំណាប 
(១ទៅ២រទ្រះគោសម្រ្រប់ផ្ទ្រដី១០០ម៉្រត្រក្រឡា)។

ការណ្រនាំបន្ថ្រមអំពីបច្ច្រកទ្រសមួយចំនួនន្រប្រព័ន្ធប្រពលវប្របកម្មដំណាំស្រូវ 
តាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ
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ឃ. ារសម្អ្រតគ្រ្រប់ពូជ

ប្រសិនបើសង្ក្រតឃើញមនគ្រ្របព់ជូមនដណំុះទាប ោយសារមនលាយសំដចី្រើន 
(គ្រ្រប់ស្ពៀត) យើងាចធ្វើការជ្រើសរើសគ្រ្រប់ដ្រលល្អសម្រ្រប់យកទៅសាប ោយគ្រ្រន់
ត្រចាក់គ្រ្រប់ពូជចូលទៅក្នុជងធុងរួចចាក់ទឹកចូលឱ្រយជិតព្រញធុង កូរឱ្រយសព្វរួចមកស្រង់យក
គ្រ្រប់ដ្រលអណ្ត្រតលើផ្ទ្រទឹកច្រញ។  ចំណ្រកគ្រ្រប់លិចក្នុជងទឹកចាក់ទុកមួយកន្ល្រង។ រួចបន្ត 
ធ្វើរបៀបន្រះរហូតដល់អស់គ្រ្រប់ពូជ ដ្រលត្រូវយកទៅសាប។

ង. ារត្រ្រំនិងផ្អ្រប់គ្រ្រប់ពូជ

បណ្តះុគ្រ្រប់ពូជជាមុនោយច្រកគ្រ្រប់ ដ្រលបានសម្រតិសម្រ្រងំក្នុជងបាវឬថង់ក្រណាត់ 
ត្រ្រទឹំករយៈព្រល២៤ម៉្រង  ហើយស្រង់មកផ្អ្រប់ (ទំាងបាវ) រយៈព្រល ២៤ម៉្រង  ោយយក 
បាវក្រៅ  ឬចំបើងគ្របពីលើដើម្របីបង្កើនកំដៅសម្រ្រប់ឱ្រយស្រវូពូជដុះបានល្អ។ ត្រវូលើកត្រឡប់ 
បាវស្រវូពីលើចុះក្រ្រមក្នុជងរយៈព្រល១២ម៉្រងម្តង និងស្្រ្រចទឹកផ្រសើមតិចៗ ជាប្រចំាសម្រ្រប់ 
ផ្ទ្រដី១ហិកតា ត្រូវការគ្រ្រប់ពូជមនគុណភាពល្អព១ី០ទៅ១៥គីឡូក្រ្រម។

ច. ារធ្វើថ្ន្រលសាប និងារសាប 

 v ការរៀបចំា្ន្រលោយបំផុសដីឱ្រយបានហ្មត់ហាលថ្ង្រឱ្រយបាន៧-១០ថ្ង្រសម្អ្រតស្ម្រ 
និងពង្រ្របដីឱ្រយាបស្មើ។

 v ប្រើជីធម្មជាតិ (ជីកំប៉ុស្ត) ដ្រលពុកផុយល្អប្រមណ២០០គក្រសម្រ្រប់ា្ន្រល 
១០០ម៉្រត្រការ៉្រ។  ជីធម្មជាតិប្រើៅព្រលទ្រ្រប់បាតៅព្រលរៀបចំដីនិងពង្រ្រយ
ឱ្រយបានសព្វ។

 v រៀបចំា្ន្រលសំណាបគោក ដ្រលមនទីតំាងៅក្រប្ររប្រភពទឹក មនពន្លថឺ្ង្រ គ្រប់គ្រ្រន់ 
 និងងាយស្រួលក្នុជងការការពារា្ន្រល ាចលើកជារងដ្រលមនទទឹងពី១,២ទៅ 
១,៥ម នឹងបណ្ត្រយាស្រ័យលើសា្ថ្រនភាពដីជាក់ស្ត្រង។
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 v បរិមណគ្រ្រប់ពូជសម្រ្រប់សាប០,១គក្រ (១ខាំ) សម្រ្រប់ា្ន្រលទំហំ១ម៉្រត្រការ៉្រ
 v សម្រ្រប់ស្ទូងលើដី១ហិកតា ត្រូវការា្ន្រលសំណាបទំហំពី ១៥០ទៅ 
២០០ម៉្រត្រការ៉្រ និងត្រូវការគ្រ្រប់ពូជសុទ្ធល្អពី១៥ទៅ២០គក្រ។

ឆ. ាររៀបចំដី

ត្រូវភ្ជមួរាស់ដីស្រ្រោយបានច្រើនសារ និងមនជម្រ្រយា៉្រងតិច ១៥សង់ទីម៉្រត្រ ហើយ 
ាស់ពង្រ្របោយបានស្មើល្អ ដើម្របី៖

 v កប់បញ្ចូលស្ម្រនិងកាកសំណល់រុក្ខជាតិផ្រស្រងៗទៅក្នុជងដីោយរលួយ កា្ល្រយជាជ ី
សម្រ្រប់ដំណាំស្រូវ

 v ងាយស្រួលក្នុជងការគ្រប់គ្រងទឹក
 v លាយច្របល់ ឬកប់បញ្ចូលជីធម្មជាតិទៅក្នុជងដី ដើម្របីកាត់បន្ថយការភាយ

    សារធាតុចិញ្ចឹម (ាសូត) ទៅក្នុជងខ្រយល់
 v បង្កើនរន្ធខ្រយល់ក្នុជងដី។

ការរៀបចំា្ន្រលគោក ការរៀបចំា្ន្រលដាប៉ុក
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របៀបស្ទូង

 v ស្ទូងក្នុជងជំរៅពី១ ទៅ២ស.ម (ស្ទូងាក់) មិនត្រូវបត់ឫសសំណាបដូចផ្ល្រសន្ទូច។ 
ជម្រ្រស្ទងូាចប្រ្រប្រលួទៅតាមប្រភ្រទដី ហើយត្រវូអនុវត្តោយការប្រងុប្រយ័ត្ន។ 
ឧទាហរណ៍ សម្រ្រប់ដីខ្រសាច់ (ប្រភ្រទដីព្រ្រខ្ម្ររ ឬប្រទះឡាង) ក្នុជង ករណីមនទឹក
គ្រប់គ្រ្រន់ការស្ទូងាក់ (១ទៅ២ស.ម) ជាការល្អ។ ប៉ុន្ត្របើមន គ្រ្រះាំងស្ងួតកើត
ឡើងក្រ្រយពីស្ទូងហើយ នះការស្ទូងាក់ៅលើប្រភ្រទដីខ្រសាច់ាចធ្វើឱ្រយសន្ទូង
ងាយនឹងងាប់។

 v ស្ទងូក្នុជងចន្ល្រះគុម្ពសមស្របោយប្រ្រប្រលួ ទៅតាមប្រភ្រទដី ប្រភ្រទពូជ និងកម្រតិ 
ជីជាតិរបស់ដី។ ចន្ល្រះគុម្ព ២០ស.មX២០ស.ម សមស្របសម្រ្រប់ដីមិនសូវមន 
ជីជាតិ។ ចន្ល្រះគុម្ព ២៥ស.មX២៥ស.ម សមស្របសម្រ្រប់ដីសម្របូរជីជាតិ។
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ារស្ទូងស្រូវតាមបច្ច្រកទ្រស ផ្តល់សារៈប្រោជន៍ដូចខាងក្រ្រម៖

 v សន្ទូងទទួលបានជីជាតិ និងពន្លឺថ្ង្រស្មើគា្ន្រ
 v ងាយស្រួលធ្វើស្ម្រោយប្រើឧបករណ៍ធ្វើស្ម្រ (អង្គកការអុកសា្វ្រមៅា 
នាគស្រ្រ)

 v ធ្វើឱ្រយសន្ទូងលូតលាស់បានស្មើគា្ន្រល្អ និងប្រកគុម្ពច្រើន
 v ក្នុជងស្រ្រមនខ្រយល់ច្រញចូលបានល្អ
 v ធន់នឹងសត្វល្អិត
 v ចំណាយពូជតិច
 v បន្រសុជំាបានទៅនឹងការប្រ្រប្រួលាកាសធាតុ

ជ. ារប្រើប្រ្រស់ជី 

(ប្រសិនបើកសិករមនលទ្ឋភាព គួរអនុវត្តតាមវិធីសាស្រ្តខាងក្រ្រមន្រះ)
ការភ្ជមួរលុបគល់ជញ្ជ្រ្រំងមនគុណសម្របត្តិច្រើន ដូចជា៖

 v ធ្វើឱ្រយដីផុសល្អ
 v ាចរក្រសាសំណើមក្នុជងដីបានយូរ
 v ជួយបង្កើនជីជាតិដី
 v បន្ថយការចំណាយក្នុជងការទិញជីគីមី និង
 v ជួយរក្រសាបរិសា្ថ្រនបានល្អ។

ឈ.ារគ្រប់គ្រងទឹក 

សម្រ្រប់តំបន់ដ្រលមនភ្លៀងពំុសូវទៀងទាត់ 
ហើយឆប់រើងស្ងួត លោកអ្នកគួរយកចិត្តទុកដាក ់
លើកតា្ត្រសំខាន់ខ្លះៗដូចជា៖

 v ថ្រទាំភ្លឺស្រ្រឱ្រយបានល្អ ត្រកុំរក្រសាទឹក 
ទុកច្រើនព្រក (ក្នុជងវគ្គកលូតលាស់)

 v កំចាត់ស្ម្រចង្រ្រឱ្រយអស់ពីស្រ្រ
 v ប្រសិនបើធ្វើទៅបាន គួរជីកស្រះក្នុជង 
ស្រ្រ ទំហំ ២០ម៉្រត្រគុណ ១០ម៉្រត្រ។
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ញ. ារកំចាត់ស្ម្រ និងារបាចជីបំប៉ន

ដើម្របីគ្រប់គ្រងស្ម្រចង្រ្រឱ្រយប្រសិទ្ធភាព កសិករគួរអនុវត្តនូវវិធីសាស្ត្រខាងក្រ្រម៖
 v រៀបចំដីស្រ្រឱ្រយបានសា្អ្រត និងាបស្មើ
 v ធ្វើស្ម្របំផុសដីយា៉្រងតិច២ដងោយដ្រ ឬប្រើឧបករណ៍ធ្វើស្ម្រ (នាគស្រ្រ)។
 v ការធ្វើស្ម្របំផុសដីលើកទី១ក្រ្រយស្ទូង១៥ថ្ង្រ ជាការងារសំខាន់ 
ដ្រលជួយធ្វើឱ្រយដីផុស មនខ្រយល់ច្រញចូល និងធ្វើឱ្រយឫសលូតលាស់បានល្អ។

   

 

ព័ត៌មនបន្ថ្រម និងជំនួយបច្ច្រកទ្រស សូមទំនាក់ទំនងាមួយ៖
ការិយាល័យកសិកម្មស្រុក ឬមន្ទីរកសិកម្មខ្រត្ត ដ្រលៅជិតលោកអ្នកបំផុត

 

ចំពោះការរអនុវត្តបច្ច្រកទ្រសតាមប្របប្រពលវប្របកម្មន្រះ យើងមនករណីសិក្រសាមួយ
ោយដំាគ្រ្រប់ពូជផ្ទ្រល់ និងតាមមធ្រយាបាយគ្រឿងយន្ត (សូមមើលឧបសម្ពន័្ធ ២ ខាងក្រ្រម)។
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ខ២ កសិកម្មចម្រុះ

ដូចបានបង្ហ្រញនៅក្នុជងជំពូក (ក២) ខាងលើ សមសធាតុទំាងអស់ គឺាប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រះុ ៖

១. លាមកគោបានមកពីការចិញ្ចមឹសត្វដ្រលាចយកមកប្រើធ្វើជាជីសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ 
   លើការដាំដំណាំបន្ល្រ។

២. ស្រះទឹកសម្រ្រប់ស្្រ្រចស្រព ៅព្រលមនការាំងស្ងួត
៣. បន្ល្រ សំណល់បន្ល្រផ្តល់ប្រភព ក្នុជងការចិញ្ចឹមត្រី និងសត្វ
៤. កាចិញ្ចឹមត្រី សំណល់ត្រីាចជួយផ្តល់ដល់ជីជាតិដី
 
កាអនុវត្តល្អអំពីការដាំបន្ល្រ នឹងត្រូវពិភាក្រសាៅក្នុជងជំពូក (ឃ) ខាងក្រ្រម (ដូចជាការ 

ផលិតជីកំប៉ុស្ត ការប្តូរទីតាំងដាំដំណាំ) និងការគ្រប់គ្រងទឹកៅក្នុជងជំពូក (គ)។ 
 
ជំពូកន្រះផ្តល់នូវបច្ច្រកទ្រសខ្លះៗ ដើម្របីជួយផ្ន្រកផ្រស្រងៗទៀតន្រប្រព័ន្ធចម្រុះដូចខាង

ក្រ្រម ៖
 ខ២.១ ការចិញ្ចឹមជ្រូក
 ខ២.២ ការចិញ្ចឹមមន់
 ខ២.៣ ការចិញ្ចឹមជន្ល្រនសម្រ្រប់ចំណីមន់

បញ្ជ្រក់  ៖ ការចិញ្ចឹម មន់ និង ជ្រូក គឺ បាន ដកស្រង់ច្រញឯកសារ របស់ អង្គកការហ្រសូារ 
(ZOA) ស្រុក អន្លង់វ្រង  ោយមន កិច្ចសហការណ៍ជាមួយមន្ត្រីព្រទ្រយសត្វស្រុកអន្លង់វ្រង 
និងស្រុកត្រពាំង ប្រ្រសាទ និងអង្គកការ KBA។
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ខ២.១ ការចិញ្ចឹមជ្រូកជាលក្ខណៈគ្រួសរ

ស្រចក្តីផ្តើម

ការចិញ្ចឹមជ្រូកាចជួយបង្កើនប្រ្រក់ចំណូលបនា្ទ្រប់បន្រសំ បានមួយចំណ្រកក្នុជងគ្រួសារ 
ក្រ្រពីការងារផ្រស្រងៗក្នុជងគ្រួសារ និងផ្តល់លាមកសម្រ្រប់ដាំដំណាំផងដ្ររ។

១ ាររៀបចំកន្ល្រងធ្វើទ្រុង

១.១ ការជ្រើសរើសទីតាំង
 v មនខ្រយល់ច្រញចូលបានល្អ 

និងមន ប្រភពទឹក
 v ជាកន្ល្រងដ្រលមនម្លប ់

សមល្មម
 v មិនឆ្ង្រយពីផ្ទះព្រក ឬក៏មិន 

ជិតផ្ទះព្រក

១.២ ការធ្វើទ្រុង
 v ត្រវូសង់ទ្រងុតាមបរិមណជ្រកូ ដ្រលត្រវូចិញ្ចមឹ (ឧទាហរណ៍ ៤x៤ម៉្រត្រ)
 v ធ្វើទទឹងថ្ង្រ ប្ររមុខទៅទិសខាងកើតដើម្របីោយពន្លឺថ្ង្រចាំងចូលបានចាប់

ពី ថ្ង្ររះរហូតដល់ម៉្រង៩ព្រកឹ និងព្រលលា្ង្រចចាប់ពីម៉្រង ៤,៣០នាទី មក 
រហូតដល់ថ្ង្រលិចពីព្រ្រះជ្រូកវចាញ់កំដៅ។

យោងតាមការព្រយាករណ៍ាកាសធាតុ  

សីតុណ្ហភាពនឹងកើនឡើងក្នុជងរយៈព្រលពីរ 

បីឆ្ន្រំខាងមុខន្រះ ដូច្ន្រះការធ្វើទ្រុងមនដំបូល 

វជាការសំខាន់ណាស់ក្នុជងការធ្វើឱ្រយមនម្លប់ 

សម្រ្រប់ជ្រូក ដើម្របីទប់ទល់នឹងកំណើន 

សីតុណ្ហភាព
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 ទ្រុងចាក់សាបសុីម៉ង់ត៍
 v សម្ភ្ររៈដ្រលត្រូវប្រើរួមមន៖សុីម៉ង់ត៍ ខ្រសាច់ ថ្ម ឥដ្ឋ ប៉្រល ម៉្រត្រ 

ឈើសម្រ្រប់កៀរ សា្ល្របព្រ្រសម្រ្រប់បូក និងឈើ ស្របូវ ដ្រកគោល។ល។
 v ចំពោះទ្រុង ធ្វើជើងរៀងកំពស់១,៧ម ជៀសវងកំដៅថ្ង្រព្រលរសៀល
 v ចំពោះដំបូលទ្រុង ធ្វើឱ្រយចោតល្មមសមទៅនឹងទំហំទ្រុង 

មនជើងរៀងសងខាង និងមនប្រឡាយទឹក 
មនរណ្ត្រសម្រ្រប់បង្ហូរទឹកចូល ឬមនពាងទឹក

 v លាមកជ្រូកាចយកទៅប្រើប្រ្រស់ជាជីស្្រ្រចស្រពលើដំណាំបន្ល្រ 
និងដំណាំផ្រស្រងៗ 

 v ចំពោះទ្រុង ចាក់សាប ធ្វើស្នូកជាប់ៅក្នុជងទ្រុងត្រម្តង 
ខា្ន្រតស្នូកទទឹង៣សមនិងបណ្ត្រយ១,២ម ជំរៅ២សម

 v ចំពោះផ្ទ្រទ្រុង ៤ម៉្រត្រការ៉្រ ាចដាក់ជ្រូកចិញ្ចឹមបានចំនួន២-៣ក្របាល។

គ្រ្រះថ្ន្រក់ន្រការចិញ្ចមឹោយគា្ម្រនទ្រងុ៖ ជ្រកូល្រងោយដើរសីុពាសវលពាសកាល ធ្វើ 
ឱ្រយមនការប៉ះពាល់ដល់៖

 v ដំណាំ និងទ្រព្រយសម្របត្តិផ្រស្រងៗរបស ់
អ្នកជិតខាង 

 v សុខភាពសត្វខ្លួនវ ោយងាយឆ្លងជម្ងឺ 

២ ារជ្រើសរើសពូជចិញ្ចឹម

ពូជជ្រូកដ្រលត្រូវជ្រើសរើសមកចិញ្ចឹម ត្រូវដឹងពីប្រវត្តិរបស់សត្វ គឺមើលលើរូបាង 
លក្ខណៈទ្រង់ទ្រ្រយដងខ្លួនរបស់សត្វទៅតាមពូជ។ ចរិតលក្ខណៈជ្រូកជាធម្មតាមន៖

 v ភាពកា្ល្រហាន
 v រោមស្រឡូន សម្របុជរសា្អ្រត 
 v ស្រប្រកភ្លឺរលោង 
 v ភ្ន្រកសា្ល្រគា្ម្រនពពឹកភ្ន្រក
 v មនកំដៅសីតុណ្ហភាព ៣៨អង្រសាស្រ  
(បើៅរដូវក្ត្រវាចសីតុណ្ហភាព 
ធម្មតាកើនឡើងដល់៣៩,៥អង្រសាស្រ)
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៣ ចំណីអាហារ

ចំណីាហារមនតួនាទីច្រកច្រញជា៖
 v ចំណីាមពល 
 v ប្រូត្រអុីន  
 v រ៉្រ វើតាមីន (និងទឹក។)

ចំណីាមពល 
 v ាមពល (កាបូនីត្រ្រដ) ជាចំណីាហារសម្រ្រប់ជួយផ្តល់កំដៅជួយរំលាយាហារ 
កំដៅ សុខភាព និងជីវិតរស់ៅ។

 v ចំណីាមពលរួមមន៖ ចុងអង្ករ អង្ករ ពោត កន្ទក់ ដំឡូងមី ស្គកូវ និងស្ករ។

ប្រូត្រអុីន 
 v ចំណីាហារមនសារជាតិសាច់ (ប្រតូ្រអីុន ) សម្រ្រប់លូតលាស់ បង្កើន ោសិកា 
បង្កើនជាតិសាច់ រោម ធំធាត់និងផ្ន្រកសុខភាព។ 

 v ចំណីដ្រលសម្របូរោយសារធាតុប្រូត្រអុីនៅក្នុជងតំបន់យើងមនដូចជា៖ 
សណ្ត្រកសៀង សណ្ត្រកដី ល្ង សាច់ កា្ត្រម ជន្ល្រន ចង្រតិ កំទ្រចបងា្គ្រត្រទឹីកប្រ្រសំបូរ 
ប្រូត្រអុីន ខ្ពស់ជាងត្រីទឹកសាប។
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វើតាមីន និងសារធាតុរ៉្រ 
ចំណីាហារសម្រ្រប់ជួយបង្កើនផលិតទឹកោះ សាច់ដុំ រោម ស្រប្រក គ្រ្រងឆ្អឹង 

សរស្រប្រសាទ រសជ់ាតិ បន្តពូជ និងសខុភាព ចំណសីម្របរូោយវើតាមីន មនក្នុជងបន្ល្រស្រស។់
 v វើតាមីន៖ មនត្រកួន ស្ព្រ ស្លកឹកន្ឋុជថំ្រត ស្លកឹដំឡូងជា្វ្រ ត្រប់ ននង ផ្ល្រសណ្ត្រកស្រស់ 
អំពៅ ល្ព្រ ការ៉ុត ល្ហុជង ស្ករ។

 v សារធាតុរ៉្រ៖ ចាំបាច់ជួយបង្កើនការលូតលាស់ផ្ន្រកគ្រ្រងឆ្អឹង ក្រចក បន្ថយនូវ 
ជម្ងឺក្រិន និងសុខភាព។ សំបកខ្ច្រ ងាវ លៀស គ្រុំ សំបកកា្ត្រម អំបិល ឆ្អឹង។

៣.១ ការផ្រសំចំណី 
ការផ្រសំចំណីសម្រ្រប់ជ្រូកទម្ងន់ពី១០-៣០គក្រ 

សារធាតុផ្រសំ បរិមណ

 ពោត ៦គក្រ

កន្ទក់ ១៥គក្រ

ចុងអង្ករ ៣៣,៥គក្រ

ម្រសៅត្រី ៤គក្រ

ខា្ល្រញ់ ៣គក្រ

អំបិល ០,៥គក្រ

សំបកងាវ ០,៥គក្រ

ប្រូត្រអុីនប្លុជក ២គក្រ

សរុប ១០២គក្រ
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៤ ារថ្រទាំ និងអនាម័យ

ការចិញ្ចឹមជ្រូក ត្រូវមនការថ្រទាំជារៀងាល់ថ្ង្រ 
 v សំាតទីកន្ល្រងជុំវិញទ្រុង លើខ្លួនជ្រូក ក្នុជងទ្រុង ស្នូកចំណីោយបានាល់ថ្ង្រជា 
ប្រចាំ។ 

 v ស្នូកចំណី មុនដាក់ចំណីត្រូវលាងសម្អ្រត និងត្រូវពិនិត្រយមើលលើសុខភាពសត្វនិង
ការផ្តល់នូវចំណីាហារ ទឹកសា្អ្រតោយបានគ្រប់គ្រ្រន់ទៅតាមព្រលវ្រលា ាយុ 
និងស្រចកី្តត្រូវការរបស់សត្វ ោយកំណត់ឱ្រយបានច្របាស់លាស់សម្រ្រប់ការផ្តល ់
ាហារាល់ថ្ង្រ។

៥ ារារពារ

កតា្ត្រោគជ័យលើការចិញ្ចមឹសត្វ ត្រវូត្រអនុវត្តនូវការចាក់ា្ន្រកំារពារជម្ងដឺល់សត្វឱ្រយបាន 
គ្រប់ជម្ងឺន្រជ្រូក។

(សូមទាក់ទងភា្ន្រក់ងរព្រទ្រយសត្វភូមិដ្រលនៅជិតលោកអ្នក)
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១. ស្រចក្តីផ្តើម

ការចិញ្ចមឹសត្វជាកតា្ត្រមួយ ក្នុជងការបង្កើនប្រ្រក់ចំណូលបានមួយផ្អ្រកធំក្នុជងការរកចំណូល 
ប្រចាំគ្រួសារ ហើយជាម្ហូបជួយឱ្រយសុខភាពគ្រួសារបានល្អប្រព្រផងដ្ររ។  ការចិញ្ចឹមមន់តាម 
បច្ច្រកទ្រសសមស្រប ក៏ាចផ្តល់លាមកសម្រ្រប់ដាំដំណាំ។

២. ារជ្រើសរើសពូជ

២.១ ការជ្រើសរើសមន់ឈ្ម្រលសម្រ្រប់ធ្វើបា
 v ជ្រើសរើសមន់ព្រញវ័យជំទង់ចាប់ពី 

ាយុ៥ដល់៧ខ្រ មកធ្វើជាពូជ។ 
 v មន់ឈ្ម្រលមនទម្ងន់ចាប់ពី 

២ដល់៣គក្រឡើង។
 v បាមន់ ត្រូវមនរួបាងធំធាត់ 

ហើយរឹងមំមិនធា្ល្រប់មនជម្ងឺឆ្លង 
 v មន់មនាយុចាប់ពី ៨ខ្រ ដល់ ៣ឆ្ន្រំ 

បាមន់មួយាច ជាន់ម្រចំនួន ៥ ទៅ 
៧ក្របាល និងដល់១២ក្របាល 
សម្រ្រប់មន់ចិញ្ចឹមល្រង។

២.២ របៀបជ្រើសរើសម្រមន់ធ្វើពូជ
 v ម្រមន់មនសុខភាពល្អរូបាងធំធាត់កា្ត្ររខ្នងធំមិនធា្ល្រប់កើតជម្ងឺឆ្លង 
 v មន់មនាយុពី ៤ខ្រដល់៧ខ្រ មនទម្ងន់ពី១,៥ដល់២គក្រឡើងទៅ ធ្វើជា 

ពូជបានសម្រ្រប់៣ឆ្ន្រំ 
 v ពងក្នុជងមួយឆ្ន្របំាន២ទៅ៣ដង ពងក្នុជងមួយដងៗបានពី ៨ទៅដល់១២ពង
 v ច្រះចិញ្ចឹមកូន ក្នុជងមួយសំបុកបានជាមធ្រយមមនចំនួនពី ៨ដល់១២កូន 

ធំធាត់ល្អ។

ខ២.២ ការចិញ្ចឹមមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសរ
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៣. ារជ្រើសរើសទីកន្ល្រងសាងសង់ទ្រុងមន់

 v កន្ល្រងដ្រលមិនលិចទឹក
 v មនម្លប់សម្រ្រប់មន់ជ្រកកំដៅថ្ង្រ 
 v បនា្ទ្រប់ពីធ្វើការសាងសង់ទ្រុងមន់ហើយ (ចូរមើលរូបខាងក្រ្រម) 
ត្រូវធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញ

 v ៅតាមរបងយើងាចដាំ ដើមកន្ធុជំថ្រត ដំឡូងមី អងា្គ្រដី ដើមអងា្ក្រញ់ 
ដើមបណ្តូលព្រច ស្លឹកគ្រ្រ។ល។ ៅក្នុជងទីធា្ល្រទាំងមូល 
ក៏ាចដាំឈើហូបផ្ល្រដូចជា៖ ដូង ច្រក សា្វ្រយ ល្ហុជង។ល។

 v ៅក្នុជងទីធា្ល្រ ាចដាក់ទឹកចំនួន ៣-៤កន្ល្រងសម្រ្រប់មន់ផឹក 
និងជីករណ្ត្រមួយសម្រ្រប់ដាក់សំាម ឬាចម៍មន់សម្រ្រប់ទុកធ្វើជាជី 
សម្រ្រប់ ដំណាំ។

ចំណាំ៖ ទំហំទ្រុង១ម៉្រត្រការ៉្រ ាចដាក់មន់ចិញ្ចឹមពី ៥ទៅ១០ក្របាល។
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៤.  ារសាងសង់ទ្រុង

ប្រើប្រ្រស់សម្ភ្ររៈដ្រលាចរកបានៅមូលដា្ឋ្រនសហគមន៍ មនដូចជា៖ ឈើ ឫស្រសី 
ស្របូវ វល្លិ៍ ដ្រកគោល និងលួសចំណងសម្រ្រប់ធ្វើការសាងសង់។

 v ទ្រុងមន់ាចមនទទឹងប្រវ្រង ៣មនិងបណ្ត្រយ៥ម កំពស់ជើងរោង១,៧ម 
ការចិញ្ចឹមមន់បានចំនួន ១០០ក្របាល (ទ្រុងមន់សម្រ្រប់ល្រង)។

 v ទ្រុងត្រូវមនជញ្ជ្រំង និងដំបូលការពារភ្លៀង កំដៅថ្ង្រ និងខ្រយល់
 v ក្នុជងទីធា្ល្រត្រូវជីករណ្ត្រដាក់ដីខ្រសាច់ ដើម្របីឱ្រយមន់បំប៉ុក ត្រសុះរោមសា្ល្រប ក្នុជងទ្រុង
 v ត្រូវធ្វើសំបុកសម្រ្រប់មន់ពង ោយធ្វើធ្នើ ឬានសម្រ្រប់ឱ្រយមន់ដ្រកៅ 
ព្រលយប់ និងកន្ល្រងដាក់កូនតូចៗោយបានល្អ

៥.    ារថ្រទាំនិងផ្តល់ចំណី

មន់ដើរសុីោយខ្លួនឯងត្រងត្រជួបកង្វះខាតបរិមណចំណី។ មន់ចិញ្ចឹមប្របន្រះ  
វគ្រ្រះា្ន្រក់ោយសារ ចំណីក្នុជងភូមិ មិនគ្រប់គ្រ្រន់ និងងាយទទួលរងនូវជម្ងឺផ្រស្រងៗ

 v ការផ្តល់ចំណីបន្ថ្រម គឺជាការសំខាន់ណាស់
 v ចំណីសម្រ្រប់កូនមន់ ត្រូវត្រ្រំចុងអង្ករដាក់ឱ្រយវសុីយា៉្រងហោចណាស់ ៥ថ្ង្រ 
 v បនា្ទ្រប់មក ាចប្រើត្រកួន ស្លកឹបាសចិញ្ច្រ្រឱំ្រយល្អតិលាយជាមួយចុងអង្ករ ហើយដាក់ 
ឱ្រយសីុ៣ដងក្នុជងមួយថ្ង្រ ត្រវូត្រ្រចុំងអង្ករជាមួយមើមខ្ទមឹសដាក់ឱ្រយកូនមន់សីុ ៣ដង 
ក្នុជងមួយសបា្ត្រហ៍ ដើម្របីការពារជម្ងឺផ្លូវដង្ហើម

 v ទឹកសម្រ្រប់កូនមន់ គឺត្រ្រំសំបកស្ត្រលាយជាមួយគល់ស្លឹកគ្រ្រឱ្រយកូនមន់ផឹក 
ដើម្របីការពារជម្ងឺផ្រស្រងៗ

 v ទំលាក់ព្រនូមន់ ត្រវូបុកសា្ល្រខ្ច ីផ្ល្រសង្ក្រ និងផ្ល្រកន្ធុជថំ្រត លាយជាមួយចំណី ដាក់ឱ្រយ 
មន់សុីក្នុជងមួយសបា្ត្រហ៍ម្តង។
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ារផ្រសំចំណីដ្រលមនក្នុជងស្រុកដូចា៖

	កន្ទក់អង្ករ ឬចុងអង្ករ ផ្តល់ាមពល និងប្រូត្រអីុន ហើយវមននូវសារធាតុផូស្វ័រ និង 
វើតាមីនប្រផងដ្ររ។

	កំទ្រចពោត ជាប្រភពសំខាន់ន្រាមពលប្រូត្រអីុននិងសារធាតុដ្រលធ្វើឱ្រយមន់មន
ស្រប្រក និងជើងពណ៌លឿង។

	ជន្ល្រន (ចូរមើលជំពូកបនា្ទ្រប់)

	ស្នូកទឹក និងស្នូកចំណី ប្រើវដើម្របីជៀសវងការខ្ជមះខា្ជ្រយចំណី និងទឹក ហើយមន ់
ាចមនចំណី និងទឹកព្រញមួយថ្ង្រ។

 v ម្រមន់១០ក្របាលផឹកទឹក ៥លីត្រ ក្នុជងមួយថ្ង្រ
 v មន់សាច់ទម្ងន់១គក្រ ចំនួន៥០ក្របាល ត្រូវការទឹកផឹក ១០លីត្រក្នុជងមួយថ្ង្រ

	ម៉្រយាងទៀតកសិករាចផ្រសំចំណីដ្រលមនៅក្នុជងស្រុក ោយមិនចាំបាច់ចំណាយលើ
ការទិញចំណីពីផ្រសារ៖

 v យកកន្ទក់ ឬអង្ករ ឬចុងអង្ករចំនួន ៥០គក្រ (៥០%)
 v លាយជាមួយត្រកួន ឬចកបាយទាចំនួន ៤០គក្រ (៤០%)
 v ស្លឹកកន្ធុជំថ្រតចំនួន ៥គក្រ (៥%)
 v ស្លឹកស្ត្រ ឬម្រសៅគ្រ្រប់ស្ត្រ ៤គក្រ (៤%) ឬទឹកវល្លិ៍បណ្តូលព្រជ្រត្រ្រំ
 v អំបិលចំនួន០,៥គក្រ (០,៥%)
 v ម្រសៅសំបកខ្រយង ខ្ច្រ លៀសចំនួន ០,៥គក្រ (០,៥%)

កន្ទក់៥០គីឡួក្រ្រម(៥០%) ស្លឹកស្ត្រ ឬម្រសៅគ្រ្រប់ស្ត្រ ៤% ទឹកវល្លព្រជ្រត្រ្រំ

ត្រកួន និងចកបាយទា ៤០គីឡូក្រ្រម(៤០%) អំបិល ០,៥គីឡូក្រ្រម(០,៥%)

ស្លឹកកន្ធំថ្រត ៥គីឡូក្រ្រម(៥%) ម្រសៅសំបកខ្រយងខ្ចី០,៥គីឡូក្រ្រម(០,៥%)
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៦. ារថ្រទាំ និងអនាម័យ

ដើម្របីឱ្រយការចិញ្ចមឹមន់ទទួលបានោគជ័យ និងពំុមនជម្ងផឺ្រស្រងៗ យើងត្រវូមន វិធានការ 
ដូចតទៅ៖ 

 v បោសសម្អ្រត និងអនាម័យទ្រុងជាប្រចាំ
 v ផ្តល់ចំណីាហារនិងទឹកោយបានគ្រប់គ្រ្រន់
 v ប្រើា្ន្រំសំលាប់ស្រមើល ច្រ រៀងាល់ខ្រ និងដាក់ា្ន្រំទំលាក់ព្រូន
 v បើពិនិត្រយឃើញមន់មនជម្ងឺ ត្រូវបំប្រកច្រញពីមន់មិនមនជម្ងឺ
 v មិនត្រូវទិញមន់ថ្មីមកដាក់ទ្រុងជាមួយគា្ន្រភា្ល្រមនះទ្រ។

៧. វិធានារារពារជម្ងឺ

 v អនាម័យសម្ភ្ររៈប្រើប្រ្រស់ផ្រស្រងៗក្នុជងទ្រុង និងក្រ្រទ្រុងាល់ថ្ង្រ
 v ធ្វើការបាញ់ា្ន្រំសម្ល្រប់ភា្ន្រក់ងារចម្លងម្ររោគ(មូស រុយ ល្របាម កណ្តុរ)
 v ការពារភា្ន្រក់ងារចម្លងម្ររោគមិនឱ្រយចូលក្នុជងទ្រុងដូចជា៖ ឆ្ក្រ ឆ្ម្រ និងមនុស្រសមកព ី
ចំងាយមិនោយចូលក្នុជងទ្រុងមន់

 v ដាំស្លឹកគ្រ្រឱ្រយបានច្រើនៅជុំវិញទ្រុង និងទីធា្ល្រ ពីព្រ្រះស្លឹកគ្រ្រ មនក្លិនម៉្រយាងធ្វើឱ្រយ 
មូសមិនាចៅជិតបាន។

 v ព្រលមន់ងាប់ ត្រូវយកទៅកប់ចោល 
ហើយរោយកំបោរសពីលើសាកសពសត្វលុបដី ហើយរោយកំបោរពីលើទៀត 
ដើម្របីសម្ល្រប់ម្ររោគ បាចកំបោរសជុំវិញទ្រុង។

 v ចាក់ា្ន្រំការពារជម្ងឺលើសត្វដ្រលមនសុខភាពល្អ (សត្វមិនឈឺ) ដ្រលមនចិញ្ចឹម
ៅជិតខាងគា្ន្រឱ្រយបានចំនួនច្រើនទាំងអស់ក្នុជងភូមិ។

(សូមធ្វើារទំនាក់ទំនងព្រទ្រយសត្វភូមិ ដ្រលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត 
ដើម្របីចាក់វ៉្រក់សាំងារពារ និងព្រយាបាលមន់)
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ខ២.៣ ការចិញ្ចឹមជន្ល្រនក្រហម

សារៈប្រោជន៍

ការចិញ្ចឹមជន្ល្រនមនសារៈប្រយោជន៍ណាស់សម្រ្រប់៖
 v ជាចំណីសត្វ (ជ្រូក មន់ ទា ត្រី កង្ក្រប។ល។)
 v លាមករបស់វធ្វើជាជីធម្មជាតិសម្រ្រប់ដាក ់
ដំណាំល្អបំផុតធ្វើឱ្រយដំណាំលូតលាស់បានល្អ 
និងបង្កើនទិន្នផលខ្ពស់។

ជន្ល្រនក្រហម គឺជាសត្វងាយស្រួលចិញ្ចឹម និងងាយស្រួលថ្ររក្រសាបំផុត វាចរស់បាន 
តាមធាតុាកាសប្រ្រប្រួលគ្រប់រដូវកាល។ ការចិញ្ចឹមជន្ល្រន ត្រូវគិតលើកតា្ត្រដូចខាងក្រ្រម៖

១. ការរៀបចំទីកន្ល្រងចិញ្ចឹម
២. ការថ្រទាំ (សំណើម និងចំណី)
៣. ការប្រមូលផល

១ ាររៀបចំទីកន្ល្រងចិញ្ចឹម

ដើម្របីរៀបចំកន្ល្រងចិញ្ចឹមជន្ល្រនក្រហមឱ្រយបានសមស្រប គួរអនុវត្តដូចខាងក្រ្រម៖
 v ទីតាំងចិញ្ចឹមាចៅក្រ្រមផ្ទះ ឬៅទីវល 
ប្រក់ដំបូលឱ្រយជិតកុំឱ្រយពន្លឺថ្ង្រ ច្រញចូលបាន 
(ទីកន្ល្រងត្រូវៅទីខ្ពស់ មិនលិចទឹកៅរដូវវស្រសា)

 v ក្នុជងការចិញ្ចឹម គ្រជីករណ្ត្រជម្រ្រ២០សម 
(២តឹក) ទទឹង១ម និងបណ្ត្រយតាមតម្រូវការ។ 
ហើយយកទឹកសុីម៉ងត៍បា៉្រតជញ្ជ្រំង រណ្ត្រឱ្រយ 
សា្អ្រត។

(រូបភាពខាងលើដកស្រង់ពីសៀវភៅបណ្តុះបណា្ត្រល CelAgrid)
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 v ៅបាតរណ្ត្រ ត្រូវក្រ្រលបា្ល្រស្ទីក 
យកខ្រសាច់ក្រ្រលពីក្រ្រមបនា្ទ្រប់មក 
ដាក់ដីធម្មតាកំាស់២-៣សម

 v បនា្ទ្រប់មកយកលាមកគោស្រស ់
ទៅដាក់ពីលើដីនះឱ្រយបានកម្រ្រស ់
១០-១២សម

 v ក្នុជងរយៈព្រលលាមកគោ ស្ងួត 
ត្រូវស្្រ្រចទឹកពីលើឱ្រយសើមៗ  
ត្រមិនឱ្រយសើមព្រកទ្រ យើងត្រូវពិនិត្រយ 
មើលលាមកគោនះកុំឱ្រយស្ងួត។

 v ត្រូវប្រក់ដំបូលគ្របឱ្រយជិតកុំឱ្រយភ្លៀងចូល  
និងបាំងកុំឱ្រយសត្វមន់ចូលកកាយសុី  
និងមនពន្លឺថ្ង្រចាំងចូលបាន។

 v ៅព្រលដាក់លាមកគោរួច យកជន្ល្រនពូជទៅដាក់ចំនួន ៤ទៅ៥កន្ល្រង (ពូជ 
ជន្ល្រនត្រូវប្រើចំនួន ៤០០ក្រ្រម ជន្ល្រនសុទ្ឋក្នុជងផ្ទ្រដីបាតរណ្ត្រ១ម៉្រត្រការ៉្រ) 

 v ក្រ្រយពីដាក់ជន្ល្រនហើយត្រូវស្្រ្រចទឹកឱ្រយោគល្មម
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 v យកចំបើង ឬកំបោ្ល្រកងាប់ មកគ្របពីលើ 
ដើម្របីការពារសំណើម និងការពារសត្វល្អិត 
ដូចជា រុយ របោម និងសត្វល្អិតផ្រស្រងៗទៀត 
មកសុីជន្ល្រន។

២ ារថ្រទាំជន្ល្រន

 v ធ្វើការស្្រ្រចទឹក ២ថ្ង្រម្តង ដើម្របីរក្រសាសំណើម 
ត្រជៀសវៀងការស្្រ្រចោកព្រក

 v ពិនិត្រយមើល បើជន្ល្រនសុីចំណីអស់ ត្រូវថ្រមចំណីថ្មី
 v មមគាចម៍ជន្ល្រនមនលក្ខណៈពុលចំពោះខ្លនួវ ដូចន្រះត្រវូប្រមូលយកច្រញ 
ឱ្រយបានទៀងទាត់ 

ប្រភពចំណី

 v កាកត្រ កាកសំណល់ បន្ល្រផ្ល្រឈើ  សំបកស៊ុត
 v រុក្ខជាតិ (កំបោ្ល្រក ចក កន្ទ្រ្រងខ្រត្រ ស្លឹកឈើងាប់ៗ
 v លាមកសត្វ (គោ  ពព្រ ជ្រូក មន់)
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 ចំណាំ៖ 
កាកសំណល់ដ្រលជាចំណីជន្ល្រន ដ្រលមិនគួរប្រើ មនដូចជា រុក្ខជាតិពុល ឬបន្ល្រ 
ដ្រលមនបាញ់ា្ន្រំពុលកសិកម្ម ចំណីមនជាតិខា្ល្រញ់ ទឹកនមសត្វ។

ព័ត៌មនបន្ថ្រម និងជំនួយបច្ច្រកទ្រស សូមទំនាក់ទំនងាមួយ៖
អង្គកការអ្រសអ្រចកម្ពុជជា (FH) ស្រុកអន្លង់វ្រង ខ្រត្តឧត្តរមនជ័យ

តាមរយៈល្រខទូរស័ព្ទ ០១២ ៥៨៦ ០៤៦ ឬ ០៩៧ ៧៥៨ ៦០៤៦
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ការគ្រប់គ្រងទឹកគ

បរិមណទឹកដ្រលមន ក៏ជាផ្ន្រកមួយន្រការព្រួយ បារម្ភរបស់កសិករសម្រ្រប់ ការ ងារ 
កសិកម្ម គ្រប់ប្រភ្រទ។ ការមិនមនទឹកគ្រប់គ្រ្រន់ (ាំងស្ងួត) ឬក៏មនទឹក ច្រើនព្រក (ទឹក 
ជំនន់) ជា ហ្រតុ ឱ្រយបាត់បង់ធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រសិនបើកសិករមនប្រព័ន្ធ ក្នុជងការគ្រប់គ្រងទឹកដ្រល 
មន សម្រ្រប់ ពួកគាត់ សកម្មភាពស្រ្រចំការរបស់ ពួកគាត់នឹងមននិរន្តរភាព ហើយ ពួកគាត់ 
នឹងមន ការធន់ នឹងការប្រ្រប្រួល ា កាសធាតុ។

ការសាងសង់ប្រព័ន្ធធាាសាស្រ្ត ដើម្របីគ្រប់គ្រងទឹក វជាផ្ន្រកមួយហួសពីសមត្ថភាពទំាង 
 បច្ច្រកទ្រស និងថវិកា ចំពោះកសិករស្ទើរត្រទំាងអស់គា្ន្រ។ ាជរដា្ឋ្រភិបាល ន្រព្រះាជាណាចក្រ  
កម្ពុជជា ជាពិស្រសក្រសួងធនធានទឹក ដើរតួនាទី យា៉្រង សំខាន់ ក្នុជងការអភិវឌ្រឍផ្ន្រកន្រះ។

កសិករមិនត្រវូរង់ចំាប្រព័ន្ធធាាសាស្រ្ត ដ្រលមនទ្រង់ទ្រ្រយធំនះទ្រ។ មន មធ្រយា  បាយ 
 តូចៗ ដ្រលពួកគាត់ាចគ្រប់គ្រង ក្នុជងការប្រើប្រ្រស់ទឹកប្រកប ោយប្រសិទ្ធភាព។ ៅក្នុជង 
ជំពូក ន្រះ យើងបងា្ហ្រញជូនបច្ច្រកទ្រសមួយ ចំនួន ដូចតទៅ ៖

គ១ - តម្រូវការ  ទឹកសម្រ្រប់បន្ល្រ
គ២ - ប្រព័ន្ធស្្រ្រចស្រពធ្វើអំពីបំពង់ឫស្រសី 
គ៣ - ប្រព័ន្ធដំណក់ទឹក
គ៤  - ការគ្រប់គ្រងទឹកតាមវលស្រ្រ (ការលើកភ្លឺស្រ្រ ប្រឡាយទឹក ស្រះទឹក)
គ៥ - ជម្រកសុវត្ថិភាពត្រី 
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គ១ តម្រូវការទឹកសម្រ្រប់ ដំណាំបន្ល្រ 
(ប្រើប្រព័ន្ធស្្រ្រចស្រព)

សបា្ត្រហ៍ទី១៖  ០,១៥លីត្រ/គុម្ព/ថ្ង្រ

សបា្ត្រហ៍ទី២៖  ០,៣០លីត្រ/គុម្ព/ថ្ង្រ

សបា្ត្រហ៍ទី៣៖  ០,៦០លីត្រ/គុម្ព/ថ្ង្រ

សបា្ត្រហ៍ទី៤៖  ១ លីត្រ/គុម្ព/ថ្ង្រ

សបា្ត្រហ៍ទី៥៖  ១,២៥លីត្រ/គុម្ព/ថ្ង្រ

សបា្ត្រហ៍ទី៦៖  ១,២៥លីត្រ/គុម្ព/ថ្ង្រ

សបា្ត្រហ៍ទី៧៖  ១,៥០លីត្រ/គុម្ព/ថ្ង្រ

សបា្ត្រហ៍ទី៨៖  រហូតចប់ប្រមូលផល  

  ១,៧៥ទៅ២លីត្រ/គុម្ព/១ថ្ង្រ

(យោងតាម ឯកសារបណ្តុះបណា្ត្រលរបស់គម្រ្រង HARVEST)

សំគាល់៖
ចំពោះការស្្រ្រចោយដ្រប្រើធុងស្្រ្រច គឺមិនាចកំណត់បរិមណ ទឹកបាន ទ្រ (ចំនួន  

ប៉ុនា្ម្រនលីត្រគ្រប់ ឬមិនគ្រប់) ពីព្រ្រះការស្្រ្រចោយដ្រ ការជ្រ្រប របស់ទឹក គឺ មិន ាច ជ្រ្រប 
បានជ្រ្រ ដល់ឫសដំណំា បន្ល្រ  មិនដូចការស្្រ្រចស្រព ោយ ប្រព័ន្ធដំណក់ទឹក  គឺវ ស្រក់តក់ៗ 
ហើយ ាចជ្រ្របទឹកបានជ្រ្រ ដល់ឫស ដំណាំ បន្ល្រ។ 

២ លីត្រ

១ លីត្រ

០,៥ លីត្រ

០,១ លីត្រ
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មនសមសធាតុពីរន្របច្ច្រកទ្រសប្រព័ន្ធបំពង់ឫស្រសី ៖ ប្រើថង់សីុម៉ង់ត៍ដើម្របីរក្រសា សំណើម 
ដី និងបង្ហូរទឹកតិចៗដាក់ដំណាំតាមរន្ធឫស្រសីដ្រលបានចោះ។

ផលប្រោជន៍ន្រវិធីសាស្រ្ត
 v សម្ភ្ររៈមនភាពងាយស្រួល និងមនតម្ល្រថក
 v មនប្រសិទ្ធភាពប្រើប្រ្រស់ទឹកតិច – មិនខ្ជមះខា្ជ្រយទឹក/ ចាក់ទឹកដាក់ចូលក្នុជងបំពង់ 
ឫស្រសី ម្តងាចស្្រ្រចស្រពបន្ល្រៅក្នុជងថង់បានពីមួយ ឬពីរថ្ង្រ។

 v អ្នកប្រើប្រ្រស់ាចដាំបន្ល្រមនលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រ្រប់គ្រួសារ
 v បើសិនដាំបានច្រើនហួសពីស្រចក្តីត្រូវការាចលក់ដើម្របីបង្កើនប្រ្រក់ចំណូល ក្នុជង 
គ្រួសារ

 v ាចដាំបានគ្រប់រដូវកាល ដាំឆ្ល្រស់ពីមួយកន្ល្រងទៅមួយកន្ល្រង 
(ឧទាហរណ៍ ៅ រដូវ ភ្លៀង ដ្រលមនសា្ថ្រនភាពទឹកជំនន់)។

 v ាចដាំក្នុជងទំហំដីតូច – ប្រយោជន៍សំខាន់សម្រ្រប់គ្រួសារដ្រលមនដីតូច
 v កម្មវិធីដ្រលផ្រសាភា្ជ្រប់វិធីសាស្រ្តន្រះ ក្នុជងការបណ្តុះបណា្ត្រលការកាត់បន្ថយគ្រ្រះ 
មហន្តាយ  និងការប្រ្រប្រលួាកាសធាតុ  ាចបង្កើនការយល់ដឹង ពី គំនិត ទំាងអស់ 
 ន្រះ។

រន្ធបំពង់ឫស្រសីសម្រ្រប់ឱ្រយទឹកស្រក់តិចៗ
ដាក់បន្ល្រ

ប្រើថង់សុីម៉ង់ត៍សម្រ្រប់ដាក់ដី

គ២ ប្រព័ន្ធស្្រ្រចស្រពធ្វើអំពីបំពង់ឫស្រសី
(ឬកំប៉ុង )
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របៀបអនុវត្តន៍ 
 v កាត់បាតក្រ្រមច្រញពីថង់ ហើយចោះថង់រន្ធតូចៗជុំវិញ (៤–៥រន្ធ) ាស្រ័យលើ 
ទំហំថង់)

 v ទំហំឫស្រសីត្រូវមនប្រវ្រងប្រមណ ១០សង់ទីម៉្រត្រ  ដ្រលមនបណ្ត្រយ ប្រមណ   
៣០សង់ទីម៉្រត្រ។ កាត់ចុងម្ខ្រងដើមឫស្រសីខាងក្រ្រមា្ន្រំង រួចបិទចុងម្ខ្រង។ ចំណុះ 
ទឹកមនពី  ០,៥ ទៅ ១លីត្រ។

 v រន្ធតូចៗ (រន្ធដ្រកគោល) ត្រូវចោះជុំវិញឫស្រសី (៥ - ៧) ដើម្របីឱ្រយទឹកស្រក់ច្រញតិចៗ
 v ដាក់ឫស្រសីមួយកង់ក្នុជងថង់មួយ
 v លាយដីជាមួយជីកំប៉ុស្ដ មុនព្រលច្រកថង់
 v ចាក់ទឹកជាមធ្រយមពីរថ្ង្រម្តង

ប្រព័ន្ធស្រ្រចស្រពធ្វើអំពីកំប៉ុង  (២-៤ ាន់)
ភាពខុសគា្ន្ររវងប្រព័ន្ធបំពង់ឫស្រសីខាងលើ គឺជាការប្រើជំនួសឫស្រសី (ប្រសិនបើ ពិបាក 

រក ឫស្រសី)  ប្រើកំប៉ុងដ្រលគ្រប្រើរួច យកមកចោះរន្ធប្រើជំនួស។

របៀបធ្វើ
១ ប្រមូលកំប៉ុង (ប្រហ្រល ៤កំប៉ុងក្នុជងមួយការុ៉ង – ាស្រ័យលើទំហំការ៉ុង)
២  សម្រ្រប់កំប៉ុងទីមួយ មិនត្រូវកាត់បាតក្រ្រមទ្រ – សម្រ្រប់កំប៉ុងទី២ ទី៣ 

  និងទី៤ ត្រូវ កាត់ មត់ និងបាតន្រកំប៉ុងនីមួយៗ

៣ ត្រូវចោះរន្ធ (រន្ធដ្រកគោល) ដូចខាងក្រ្រម ៖
  កំប៉ុងទី១ : ២ រន្ធៅសងខាង កំប៉ុង 
  កំប៉ុងទី២ : ៣ រន្ធៅសងខាង កំប៉ុង 
  កំប៉ុងទី៣:  ៤ រន្ធសងខាង កំប៉ុង 
  កំប៉ុងទី៤: ៥ រន្ធសងខាង កំប៉ុង 
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៤ លាយដីជាមួយជីកំប៉ុស្ត 

៥ ដាក់ដីកម្រ្រស់ (៣សង់ទីម៉្រត្រ) 
 ចូលក្នុជងការ៉ុង

៦ ដាក់កំប៉ុងទីមួយទៅលើដីចំកណា្ត្រលដី  
 ក្នុជង ការ៉ុង/បាវ រួចច្រកដីដល់មត់កំប៉ុង

៧ បន្តធ្វើតាមរបៀបដូចគា្ន្រសម្រ្រប់កំប៉ុង  
 ផ្រស្រងៗទៀតម្តងមួយៗ

៨  បំព្រញមត់កំប៉ុងជាមួយគ្រ្រប់ក្រួស 
(ការធ្វើប្របន្រះបន្ថយការស្រក់ទឹក 
និង ជ្រ្រប គ្រប់ កន្ល្រងទាំងអស់)
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៩ ចោះរន្ធសងខាងថង់ ដើម្របីដាំបន្ល្រ

បច្ច្រកទ្រសន្រះាចទទួលបានោគជ័យបំផុត ជាពិស្រសសម្រ្រប់ការដំាត្រប់ ប៉្រងប៉ោ្រះ  
និង បន្ល្រ ច្រើនទៀត។

បច្ច្រកទ្រស ន្រះៅា “២-៤ ជាន់” ពីព្រ្រះបន្ល្រផ្រស្រងៗគា្ន្រាចដំា បានៅ កន្ល្រងខុសៗ  
គា្ន្រ ក្នុជង កំប៉ុង។ រូបភាពខាងក្រ្រមបងា្ហ្រញពីបច្ច្រកទ្រស ន្រះដ្រលគ្រ បានប្រើ។

វិធីសាស្ត្រន្រះ គឺជួយទប់ ទល់នឹង ភាពាំងស្ងតួ និងទឹកជំនន់ (ការដំាបន្ល្រតាម របៀបន្រះ 
 ប្រើ ទឹក តិច ហើយចល័ត បានៅព្រលមនគ្រ្រះទឹកជំនន់)

ព័ត៌មនបន្ថ្រម និងជំនួយបច្ច្រកទ្រស សូមទំនាក់ទំនងាមួយ៖
អង្គកការ ជីវិតថ្ល្រថ្នូរ (LWD) តាមរយៈល្រខ ទូរស័ព្ទ ០២៣ ៨៨១ ១០០
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សង្ខ្របន្របច្ច្រកទ្រស
ប្រព័ន្ធដំណក់ទឹក គឺ ជាបច្ច្រកទ្រសមួយ  ដ្រលមនប្រសិទ្ធភាពក្នុជងការសន្រសំសំច្រទឹក។ 

ប្រព័ន្ធន្រះ គឺជាការ បន្តក់ ទឹកឱ្រយ ស្រក់ តក់ៗ និងទៀងទាត់ដល់ដីផ្ទ្រល់តាមបណា្ត្រញ បំពង់ទីប  
និង  ទុយោ ។  ទឹកដ្រលមនៅក្នុជងពាងច្រញស្មើគា្ន្រចូលដល់ឫសន្ររុក្ខជាតិ។ ប្រការ  ន្រះធ្វើ 
ឱ្រយ  មនសំណើមល្អបំផុតជុំវិញឫស និងកាត់បន្ថយរំហួត និងការហូរ ច្រញ ក្រ្រ ដ្រលធ្វើឱ្រយ 
មន  ការប្រើប្រ្រស់ទឹកតិច។ 

ដ្រយាក្រ្រមខាងក្រ្រម (ដកស្រង់ពីសៀវភៅណ្រនាំការអនុវត្តល្អរបស់ JAG) បងា្ហ្រញពី 
មូលដា្ឋ្រន គ្រឹះ ន្របច្ច្រកទ្រស តាមប្របសាមញ្ញ ៖

រូបភាព: JAG GPG 2011

គ៣ ប្រព័ន្ធដំណក់ទឹក (ទ្រីប)

ទុយោច្រកទឹកតាមរង ទុយោសំរ៉ក់ទឹក

ទុយោនាំទឹក  
ឬ ទុយោម្ររង

តំណក្រង 
ឬត្រ៣៤ម.ម

តំរងចំរោះទឹក ក្របាលរ៉ូប៊ីណ្រ

ពាងស្តុជកទឹក

តំណមុខបី 
១៦ម.ម

ទុយោជ័ររឹង ៣៤ម.ម 
ឬទុយោម្រ

ជើងទំរពាង
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  (រូបភាពកសិករគម្រ្រង  iDE ភូមិពង្រ ឃុំពង្រ ស្រុកចុងកាល់ ខ្រត្តឧត្តរមនជ័យ)

ផលប្រោជន៍ន្រប្រព័ន្ធដំណក់ទឹក
 v វកាត់បន្ថយរំហួត និងការហូរ ច្រញក្រ្រដ្រលធ្វើឱ្រយមនការប្រើប្រ្រស់ ទឹក តិច
 v វសន្រសំសំច្រព្រលវ្រលា និងកំលាំងពលកម្មសម្រ្រប់ការស្្រ្រចស្រព
 v វធ្វើឱ្រយមនការងាយស្រួលក្នុជងការដាំបន្ល្រ ជាពិស្រសសម្រ្រប់ស្ត្រី និងក្រុម គ្រួសារ 
ដ្រលមនកម្ល្រំងពលកម្មតិច ទៅតាមដី  និងទឹកដ្រលមន។

 v ប្រព័ន្ធស្្រ្រចស្រពោយដំណក់ទឹក ាចរក្រសាដំណំា ៅព្រលដ្រលមិនសូវសម្របូរ 
ទឹក ៅ រដូវវស្រសា។

 v ជារួម ប្រព័ន្ធស្្រ្រចស្រពដំណក់ទឹក ជួយជំរុញឱ្រយឫសលូតលាស់បានល្អ និង 
កាត់បន្ថយ សត្វល្អិតចង្រ្រ ក្នុជងទឹក និងម្ររោគផ្រសិត។

 v ដំណក់ទឹកជួយកាត់បន្ថយការដុះស្ម្រៅចន្ល្រះរុក្ខជាតិផងដ្ររ។

របៀបធ្វើសួនដំណា៣ំ

១ ការសាងសង់  ឬលើកធ្នើរសម្រ្រប់ដាក់ពាងទឹក/ធុងសាំងកំពស់ ១,៥០ម៉្រត្រ ទៅ 
 ២ ម៉្រត្រ
២ ចោះទំលុះពាងកំពស់ពីបាត ១តឹក ភា្ជ្រប់ទុយោភីវើសុី ២៧មម  និងល្របាយសុីម៉ង់ត៍ 
៣ ភា្ជ្រប់ទុយោ ភីវើសុី ២៧មម  និង វ៉្រន២៧មម និងក្រង ភីវើសុី ២៧មម
៤ ភា្ជ្រប់ពីក្រង និងសុងញី ភីវើសុី ២៧មម 
៥ ភា្ជ្រប់ពីសុងញី ២៧មម និងចំរោះ (ប្រើស្គកុជតទឹករុំ ១០ជុំ)

៣  ដកស្រង់ ពី ឯកសារ របស់ អង្គកការ Agrisud ឆ្ន្រំ ២០១០
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៦  ភា្ជ្រប់ពីចម្រ្រះ និងសុងញីឈ្ម្រល (៣៤មម-២៧មម) Bush ១”x៣/៤” (ប្រើ 
ស្គកុជតទឹករុំ ១០ជុំ)

៧  ភា្ជ្រប់ពីសុងញីឈ្ម្រល ផ្ន្រកខាងឈ្ម្រល ៣៤មម និង សុងញី ៣៤មម ច្រញសុង  
២៥មម

៨  ភា្ជ្រប់ពីសុង ២៥មម និងទុយោភីអី ២៥ មម (ត្រូវទុកទុយោហាលថ្ង្រ ឬកំដៅឱ្រយទន់ 
ទើប ភា្ជ្រប់)

៩  ភា្ជ្រប់ពីទុយោភីអី ២៥ មម និងត្រ ភីអី ២៥ មម (ត្រូវទុកទុយោហាលថ្ង្រ ឬកំដៅ ឱ្រយ 
ទន់ ទើបងាយភា្ជ្រប់វ)។

១០  ភា្ជ្រប់ពីត្រ  ភីអី ២៥ មម ទាំងសងខាង និងទូយោភីអី ២៥ មម (ត្រូវទុកទុយោហាល 
ថ្ង្រ ឬកំដៅឱ្រយទន់ទើបងាយភា្ជ្រប់វ)។  

១១ តាមរងនីមួយៗ ត្រូវភា្ជ្រប់នឹងត្រ ២៥មម ច្រញ ២១មម ឈ្ម្រល  
១២   ភា្ជ្រប់ពីត្រ ២៥មម ច្រញ ២១មម ឈ្ម្រល និងតំណញី ២១មម (ាចភា្ជ្រប់ និង 

ោះ បាន)
១៣  ភា្ជ្រប់ពីតំណញី ២១មម និងទុយោដំណក់ទឹក ១៦មម និងចុងទុយោដំណក ់

នីមួយៗ ត្រូវ បត់មិនឱ្រយទឹកច្រញទើបទឹកស្រក់តាមរន្ធនីមួយៗ  ។
១៤  ៅផ្ន្រកខាងចុងទុយោម្រ ២៥មម សាងខាង ត្រូវបិទោយឆ្នុជក ២៥មម (ត្រូវទុក 

ទុយោ ហាលថ្ង្រឬកំដៅឱ្រយទន់ទើបងាយភា្ជ្រប់វ)។  

ប្រព័ន្ធស្្រ្រចស្រពដំឡើងៅក្នុជងចំការ (រូបភាពោយៈ លោក ឡុជង វ៉្រន់ដា)

ពាង ឬធុងស្តុជកទឹក  ត្រូវភា្ជ្រប់វ៉្រនសម្រ្រប់លាងសម្អ្រត ព្រលទឹកមិនសា្អ្រតកំឡុជងព្រល 
ស្្រ្រច ទឹក ត្រូវកំណត់ព្រល តាមប្រភ្រទដំណាំ  និងតម្រូវការទឹករបស់ដំណាំនីមួយៗ។
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ាច បញ្ចលូជីដល់ដំណំា តាមការបញ្ចលូទឹកចំពោះត្រប្រភ្រទជីរលាយដូចជា៖ ជី ដ្រល  
បាន រៀបាប់ ក្នុជងតាាងខាងក្រ្រម។ ការប្រើជីដ្រលមិនងាយរលាយ បណា្ត្រលឱ្រយស្ទះ ប្រព័ន្ធ 
ដំណក់ ទឹក។ ជីដ្រល មិនងាយរលាយ គឺ  ដំណាំទាំងអស់ពិតជាមិនាចទទួលយក បាន 
តាម តម្រូវការ  ដូចរូបមន្ដដ្រលបានណ្រនាំពីអ្នកបច្ច្រកទ្រស (ជួនកាលបណា្ត្រល ឱ្រយវ ងាយ 
នឹង បាត់បង់ ជ្រ្របចូលក្នុជងដីលឿន និងភាយទៅបរិយាកាស ដូចជាាសូត (N) និង 
ប៉ូតាស្រយូម (K) ហ្រតុដូច្ន្រះទើបក្រុមហុ៊ន លក់ ប្រព័ន្ធ ដំណក់ ទឹក ផ្តួចផ្ដើមគំនិត ណ្រនាំ ឱ្រយ 
ប្រើប្រ្រស់ ប្រភ្រទ ជីដ្រលងាយរលាយ ដើម្របីការលូតលាស់ដំណាំបាន  ល្អ និង ទទួល ទិន្នផល 
ខ្ពស់ ដ្រល ាចផ្គកត់ផ្គកង់តាមតម្រូវការទីផ្រសារ និងាចប្រកួតប្រជ្រងលើទីផ្រសារស្ររើ។

ល.រ ប្រភ្រទជី ងយរលាយ ក្នុជងទឹក តម្ល្រ  ១  គ.ក 
($)

តម្ល្រ  ១ារ៉ុង 
(២៥ គ.ក) ($)

១ អ៊ុយរ៉្រ ៤៦-០-០ (៥០ Kg) ០,៨៧ ៤៣,៥

២ ប៉ូតាស្រយូម  ក្លា (Kcl) ០-០-៦១ ១,៦២ ៤០,៥

៣ ម៉្រញ្រស្រយូម សុលផត (Mg (So)៤) ១,៥២ ៣៨

៤
កាល់ស្រយូមនីត្រ្រត (CaNo3) ១៥-០-០ 
និង Ca=១៩,៥%

១,៦២ ៤០,៥

៥ ម៉្រប (MAP)១២-៦១-០ ២,៦២ ៦៥,៥

ការប្រើជីខាងលើន្រះ គឺាចផ្ដល់ជីជាតិគ្រប់គ្រ្រន់ដល់តម្រូវការដំណាំ  និង ដល់ការ 
លូតលាស់ ដំណាំគ្រប់ប្រភ្រទ ផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស់ មិនត្រប៉ុណ្ណ្រះ ថ្រមទាំងមិនបណា្ត្រល ឱ្រយ 
ឆប់ខូច ឬស្ទះទុយោដំណក់ទឹក និង ាចប្រើបានយូរឆ្ន្រំទៀតផង ។

សូមមើល ឧបសម្ព័ន្ធទី៣   អំពីកម្រ្រដ្រលាច ទទួល បាន តាមរយៈការប្រើប្រ្រស់  ប្រព័ន្ធ 
ស្្រ្រចស្រព ដំណក់ទឹក 
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ទោះបីជាកសិករមិនមនប្រព័ន្ធស្្រ្រចស្រពក៏ោយ ក៏ពួកគាត់ាចចាត់វិធានការ 
ក្នុជងការ គ្រប់គ្រង បរិមណទឹកៅក្នុជងវលស្រ្ររបស់ពួកគាត់។ 

វិធានការ ន្រះ ាចធ្វើ បានតាមរយៈ  ៖
ក)  ធ្វើដីស្រ្រឱ្រយាបស្មើ ហើយលើកភ្លសឺ្រ្រឱ្រយបានខ្ពស់តាមតម្រវូការដ្រល កសិករ ចង់រក្រសា  

បរិមណ ទឹកទុកក្នុជង ស្រ្ររបស់គាត់។
ខ) ជីកប្រឡាយតូចៗជុំវិញវលស្រ្រ និង/ឬជីកស្រះទឹកតូចមួយ ដើម្របីស្តុជក ទឹកទុក

ក) ារធ្វើដីឱ្រយាបស្មើ និងលើកភ្លឺស្រ្រ
សារៈប្រយោជន៍៖

 v ធ្វើដីស្រ្រឱ្រយាបស្មើ ដើម្របីធានាឱ្រយដំណាំស្រូវទាំងអស់ទទួលបានទឹកស្មើគា្ន្រ
 v ភ្លឺស្រ្រជួយរក្រសាទឹកៅក្នុជងស្រ្រនីមួយៗ
 v ភ្លឺស្រ្រាចបញ្ច្រញបញ្ចូលទឹកបាន (ទឹកហួសពីស្រចក្តី ត្រូវការ ប្រសិនបើ 
ភ្លៀងច្រើន ព្រក)

គ៤ ការគ្រប់គ្រងទឹកាមវាលស្រ្រ
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ខ) ជីកប្រឡាយនៅាប់វលស្រ្រ  និង/ឬស្រះទឹកតូច
សារៈប្រយោជន៍៖

 v ប្រឡាយទឹក និងស្រះទឹកាចជួយស្តុជកទឹក សម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ ប្រសិនបើមន កូន 
រដូវប្រ្រំង កើតឡើងៅក្នុជងរដូវវស្រសា។

 v ប្រឡាយទឹកាចបញ្ច្រញបញ្ចលូទឹក ដ្រលលើសពីស្រចក្តតី្រវូការច្រញពីវល ស្រ្រ។
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លំនាំបច្ច្រកទ្រស
ពាក្រយ CARE គឺ មក ពីពាក្រយអង់គ្ល្រសា  Community Aquatic Resources Enhance-

ment ដ្រល មនន័យ ជាភាសាខ្ម្ររ ា  ារបង្កើនផលិតភាពធនធានវរើាតិ សហគមន៍ 
ពោល  គឺ សំដៅ លើការបង្កើនធនធាន មចា្ឆ្រជាតិ សម្រ្រប់សហគមន៍ ឬបច្ច្រកទ្រស បង្កើន 
បរិមណសត្វ និង មចា្ឆ្រជាតិដ្រលរស់ៅ និងបន្តពូជៅក្នុជងទឹក។ បច្ច្រកទ្រសន្រះ  គឺ ជា 
គំនិត ច្ន្រប្រឌិតថ្មីច្រញពីការអនុវត្តតាមប្របប្រព្រណីដ្រលៅា “ជម្រកសុវត្ថិភាព”។

សម្រ្រប់គ្រួសារក្រីក្រ ពស់ ត្រី កង្ក្រប និងខ្រយង គឺជាប្រភពប្រូត្រអីុនយា៉្រងសំខាន់ 
សម្រ្រប់ ពួកគ្រ។ គ្រាច រក វបានៅ ក្នុជង  បឹង ទន្ល្រ និងវលស្រ្រ ប៉ុន្ត្រធនធានទាំងន្រះមន 
ការថយចុះ យា៉្រងច្រើន  ោយសារត្រការប្រ្រប្រួលរបបទឹកភ្លៀង ភាពាំងស្ងួត អូស បនា្ល្រយ 
រយៈព្រលវ្រង  និងការន្រសាទខុសច្របាប់។

ោយសារត្រប្រព័ន្ធធាាសាស្រ្តប្រទ្រសកម្ពុជជាៅមនកម្រិត ធ្វើឱ្រយវលស្រ្រជាច្រើន 
រើងស្ងួត ៅ រដូវប្រ្រំង។ ៅព្រលដ្រលមនហ្រតុការណ៍ទាំងន្រះកើតឡើង  ពពួកសត្វដ្រល 
រស់ៅ និង បន្តពូជៅក្នុជងទឹក មិនមនទីជម្រកសម្រ្រប់ការរស់ៅនះឡើយ។ ជម្រក 
សុវត្ថិភាព CARE ាចជួយោះស្រ្រយបញ្ហ្រន្រះ។ 

ជម្រកសុវត្ថភិាព CARE គឺជាវ័ណ្ឌ/លូ អណ្តងូសីុម៉ង់ត៏ ដាក់ៅក្នុជងវលស្រ្រតាមប្រឡាយ   
និង សា្ន្រមភ្ល្រះ។ ជម្រកន្រះាចផ្តល់ជាកន្ល្រងសម្រ្រប់ការរស់ៅ និងបន្តពូជ សម្រ្រប់ សត្វ 
មួយ ចំនួន ដ្រល ត្រូវរកទីជំរកទៅទីនះៅរដូវាំងស្ងួត។ 

គ៥ ជម្រកសុវត្ថិភាពត្រី
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ជម្រកសុវត្ថិភាពសុីម៉ង់ត៍ CARE ទឹកាក់  
ជម្រកសុវត្ថិភាពសុីម៉ង់ត៍ CARE ទឹកាក់មនជម្រ្រ ១,៥ម និងធ្វើពីលូសុីម៉ង់ត៍ចំនួន៣ 

(មើល គំនូស បំព្រួញទី១)។ ជម្រកសុវត្ថិភាពន្រះរៀបចំឡើងៅទីតាំង ទាបបំផុត ៅក្នុជង 
វលស្រ្រ  ដូច្ន្រះកាលណាទឹកស្រក ទឹកនឹងហូរទៅប្រមូលផ្តុជៅំក្នុជងលូអណ្តងូសីុម៉ង់ត៏នះ។

ប្រព័ន្ធន្រះត្រូវបានប្រើយា៉្រងមនប្រសិទ្ធភាពសម្រ្រប់បង្កើនបរិមណាហារ សម្រ្រប់  
ផ្គកត់ផ្គកង់ គ្រួសារនីមួយៗ។  គ្រួសារនីមួយៗ  ាចរៀបចំអណ្តូងពី ១ ទៅ៣កង់ ដាក់ៅក្នុជងស្រ្រ  
ាស្រយ័ទៅតាម ទំហំដីដ្រលមន។ ចំាបាច់ត្រវូធ្វើដំបូលជម្រកសុវត្ថភិាព CARE ដើម្របី ការពារ  
កំដៅថ្ង្រ និងធ្វើរបងការពារជៀសវងគ្រ្រះា្ន្រក់ដល់ក្ម្រងៗ និង សត្វ ពាហនៈ  ជា យា ហ្រតុ។ 

ជម្រកសុវត្ថិភាពលូសុីម៉ង់ត៍ និងជម្រកឫស្រសី ជម្រកសុវត្ថិភាពទឹកាក់ៅក្នុជងវលស្រ្រ និងរបង

(Photos:  JAG GPG 2011)

គុណប្រោជន៍ន្របច្ច្រកទ្រស
 v ជម្រកសុវត្ថិភាព CARE ាចជួយសហគមន៍ក្រីក្រ សម្របសម្រួល ធ្វើ កសិកម្ម ៅ 
តំបន់ ាំងស្ងួត ជាពិស្រសក្នុជងកំឡុជងព្រលមន “កូនរដូវប្រ្រំង” ៅ រដូវវស្រសា។

 v ន្រះ គឺជាបច្ច្រកទ្រសសាមញ្ញ ដ្រលាចប្រើប្រ្រស់បានយូរ ទោះជាចំណាយ ព្រល 
ថ្រទាំ តិចតូច ដូច្ន្រះវជាវិធីសាស្រ្តងាយស្រួលអនុវត្តសម្រ្រប់កសាងស មត្ថភាព  
សហគមន៍ ដើម្របី ទប់ទល់ទៅនឹងផលប៉ះពាល់ោយសារ  ការប្រ្រប្រលួាកាសធាតុ។

 v ទឹកៅក្នុជងជម្រកសុវត្ថិភាព CARE ក៏ាចយកទៅប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់ជាប្រព័ន្ធ 
ស្្រ្រចស្រព ដំណាំផងដ្ររ (ជាពិស្រសសម្រ្រប់បណ្តុះដំណាំ ក្នុជងកំឡុជងព្រល មន 
“កូនរដូវប្រ្រំង” ៅក្នុជងខ្រកក្កដា) ឬក៏ាចផ្តល់ជាទឹកផឹក សម្រ្រប់សត្វ គោ ក្របី 
ផងដ្ររ។
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គុណប្រយោជន៍ន្របច្ច្រកទ្រសសង្ខ្របក្នុជងតាាងទី១ ដូចខាងក្រ្រមន្រះ

ភាពងយស្រួលក្នុជងារអនុវត្តន៍ គុណប្រោជន៍បន្ថ្រម

 vមនតម្ល្រថក (ប្រហ្រលជា ៣០ដុលា្ល្ររ 
សម្រ្រប់ ជម្រកសុវត្ថិភាព CARE 
ទឹកាក់)
 vប្រើបានយូរ (២០ឆ្ន្រំ)
 vហានិភ័យទាប
 vឆប់ទទួលផល
 vងាយស្រួលអនុវត្ថៅច្រើនកន្ល្រង
 vលូសុីម៉ង់ត៍ាចរកទិញបានគ្រប់ កន្ល្រង 
ៅ ក្នុជង ប្រទ្រសកម្ពុជជា

 vបង្កើនជីវចម្រុះៅក្នុជងវលស្រ្រ និងតំបន ់
លិចទឹក
 vបង្កើនសមត្ថភាពសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងធន
ធាន វរើជាតិ ប្រកបោយនិរន្តភាព
 vជួយលើកតម្កើងវរើវប្របកម្មក្នុជងស្រុក
 vសមស្របជាមួយសកម្មភាពដទ្រទៀត 
ដូចជាការដាំដំណាំបន្ល្រ
 vជំនួយបនា្ទ្រន់ជាប្រភពទឹកសម្រ្រប់ស្្រ្រច 
ដំណាំ និង ចិញ្ចឹមសត្វ

ារអនុវត្តន៍៖
ារសាងសង់៖

 v លូសុីម៉ង់ត៍ត្រូវរៀបចំឡើងៅទីតាំងទំនាបបំផុតចំកាច់ជ្រុងស្រ្រជៀសវងរំខាន 
ដល់ ការរៀបចំដីសម្រ្រប់ការងារកសិកម្មផ្រស្រងៗ (ភ្ជមួរាស់)។ 

 v ជាទូទៅ មួយគ្រួសារមនវ័ណ្ឌអណ្តូងាក់ចំនួន ៣ ទៅ៤កង់។
 v បាយអត្រូវបានប្រើសម្រ្រប់ភា្ជ្រប់លូសុីម៉ង់ត៍ទាំងន្រះ បញ្ចូល គា្ន្រ និង ត្រូវបានប្រើ 
សម្រ្រប់ បិទបាតលូសុីម៉ង់ត៍ ខាងក្រ្រម (សូម មើល រូបគំនូរ)

១,៥ម

១ លូសុីម៉ង់ត ៍
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ារសាងសង់របង៖
ត្រវូធ្វើរបងព័ទ្ធជំុវិញគ្រប់អណ្តងូទំាងអស់ ដើម្របីជាសញ្ញ្រការពារគ្រ្រះា្ន្រក់ និងជាគ្រ្រង  

គ្រប ពី លើដើម្របីជាម្លប់។

ារថ្រទាំបំពង់អណ្តូង៖ 
សូម  រំលឹកដល់កសិករា ៅព្រលដ្រលរក្រសាទុកវរើសត្វ (រូបភាពទី៧) ៅក្នុជងបំពង ់

អណ្តូង ន្រះ  ដាច់ខាតមិនត្រូវឱ្រយមនសំាមផ្រស្រងៗ ដូចជាស្លឹកឈើ ឬម្រកឈើៅក្នុជងនះ 
ទ្រ ជៀសវង បង្កើតឱ្រយមនជាតិពុលៅក្នុជងបរិសា្ថ្រន។

ព័ត៌មនបន្ថ្រមពាក់ព័ន្ធាមួយបច្ច្រកទ្រស សូមទំនាក់ទំនងាមួយ ៖
សមគមស្រវកម្មបច្ច្រកទ្រសកសិកម្ម (ATSA) 
តាមរយៈល្រខ  ទូរស័ព្ទ ០១២ ៩៨៧ ៦១៣
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ដី គឺជាសមសធាតុមួយសំខាន់បំផុតសម្រ្រប់កសិកម្ម។ ប្រសិនបើមិនមនការគ្រប់គ្រង  
ឱ្រយ បាន ល្អទ្រ នះផលដំណំានឹងមនការចុះថយ។ កសិករាចប្រើប្រ្រស់ មធ្រយាបាយធម្មជាតិ 
មួយ ចំនួន ដើម្របីការពារគុណភាពដី ដូចជាការប្រើ ប្រ្រស់ ជីកំប៉ុស្ត និង/ឬ ការដាំដំណាំចម្រុះ 
និង ការដាំដំណាំឆ្ល្រស់ ឬវិលជុំជាដើម ។ 

ារដាំដំណាំចម្រុះ និង ារដាំដំណាំឆ្ល្រស់ឬវិលជុំ ាចផ្ល្រស់ប្តូរគា្ន្របាន ប៉ុន្ត្រ តាម  
បច្ច្រកទ្រស  វមនការខុសប្ល្រកពីគា្ន្រកាន់ត្រច្របាស់ បើទោះជាមនការបកស្រ្រយ ៅ ក្នុជង 
ឯកសារ មួយចំនួនោយឡ្រកពីគា្ន្រក៏ោយត្រជាទូទៅ គ្របាន ឯកភាព គា្ន្រា វមនការខុស  
ប្ល្រក គា្ន្រដូចខាងក្រ្រម ៖

 v ការដំាដំណំាចម្រះុ មនន័យា ជាការដំាដំណំាច្រើនប្រភ្រ ទៅលើដី កន្ល្រង ត្រមួយ  
គឺ  មិនម្រនដាំដំណាំត្រមួយមុខទ្រ។ 

 v ការដាំដំណាំឆ្ល្រស់ ឬវិលជុំ មនន័យា មិនដាំដំណាំដដ្រលៗ ៅលើដី កន្ល្រង 
ត្រមួយពីមួយឆ្ន្រំទៅមួយឆ្ន្រំ ដ្រលាច ធ្វើឱ្រយដីខ្រសាះជីជាតិ និង ធ្វើឱ្រយ ដំណាំ មនការ 
លូតលាស់មិនសូវ ល្អ និង ទទួល ទិន្នផលទាប។

នៅ ក្នុជង ជំពួកន្រះ បង្ហ្រញជូននូវ ប្រធានបទដូចខាងក្រ្រម៖
ឃ១ ការធ្វើ ជីកំប៉ុស្ត
ឃ២ ការផ្ល្រស់ប្តូរទីតាំង (ដំណាំឆ្ល្រស់ ឬវិលជុំ) ៅក្នុជង សួនបន្ល្រ
ឃ៣ ការដាំដំណាំចម្រុះ ៅ វលស្រ្រទំនាប
ឃ៤     ការគ្របដីជុំវិញដំណាំ

ការបង្កើន ឬរក្រសាគុណភាពដីឃ
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សង្ខ្រប

ជីកំប៉ុស្តមនតម្ល្រថក  និងងាយស្រួលក្នុជងការផលិត  តាមរយៈដំណើរការ បញ្ច្រញ 

បញ្ចូល  ខ្រយល់។ តម្រូវការជីកំប៉ុស្តមនកាន់ត្រច្រើនក្នុជងប្រព័ន្ធកសិកម្ម  ក្នុជងប្រទ្រសកម្ពជា។   

ជីកំប៉ុស្ត ត្រូវបាន ប្រើប្រ្រស់ជាទូទៅ ៅក្នុជងកសិដា្ឋ្រនជុំវិញផ្ទះ និង ៅក្នុជងសួន ដំណាំ ជា 

លក្ខណៈ គ្រួសារ ដ្រលជួយបង្កើនជីជាតិដី។ ជីកំប៉ុស្តមន ប្រសិទ្ធភាព ចំពោះ កូនរដូវប្រ្រំង 

និង   គ្រ្រះាំងស្ងួត ោយសារត្រវជួយ បង្កើន និង ថ្ររក្រសាសំណើម ដី និង  ជូយ កាត់បន្ថយ 

តម្រូវការ ទឹក។

ជីកំប៉ុស្តមន ២ ប្រភ្រទ៖

ក) កំប៉ុស្តគោក

ខ) កំប៉ុស្តទឹក

ឃ១ ការធ្វើជីកំប៉ុស្ត
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ស្រចក្តីផ្តើម
គ្រមនវិធីសាស្រ្តច្រើនយា៉្រង ក្នុជងការផលិតជីកំប៉ុស្ត ប៉ុន្ត្រដំណើរការន្រការផលិត  ជា 

ទូទៅ គឺដូចគា្ន្រ។  អតិសុខុមប្រ្រណបំប្រកសារធាតុសរើាង្គកដូចជា៖ 
 v សំណល់ផ្ទះបាយ (បន្ល្រ  ឆ្អឹង…។ល។) 
 v ទឹកនម និងលាមកសត្វ 
 v ចំបើង និង
 v សារធាតុសរើាង្គកដទ្រទៀត។  

ាស្រ័យលើកតា្ត្រផ្រស្រងៗ រួមទាំងវត្ថុជធាតុដើម ដ្រលប្រើប្រ្រស់ និងសីតុណ្ហភាពៅក្នុជង 
គំនរ កំប៉ុស្តផងនះ កំប៉ុស្តត្រូវការព្រលវ្រលាចន្ល្រះពី ២សបា្ត្រហ៍ ទៅ៣ខ្រ ដើម្របី កាច់ ឱ្រយ កា្ល្រយ 
ទៅ ជាកំប៉ុស្ត ដ្រលមនជីជាតិខនិជខ្ពស់ និងពណ៌ខ្ម្រ។

របៀបអនុវត្តន៍
ការផលិតជីកំប៉ុស្ត គឺត្រូវ រៀបចំជាគំនរ ទៅតាម ជំហាន ដូចខាងក្រ្រម៖
ជំហានទី១៖ ការជ្រើសរើសទីតាំងកំប៉ុស្ត

ឃ១.១ ការផលិតជីកំប៉ុស្តោក
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 v រៀបចំគំនរកំប៉ុស្តៅខាងក្រ្រយផ្ទះ គឺាច ជៀសវង បាន នូវក្លិនមិនល្អ។ 
 v គំនរកំប៉ុស្តក៏ត្រូវត្រស្ថិតៅកន្ល្រងដ្រលយើង ាចស្្រ្រចទឹកបានស្រួល។ 
 v បនា្ទ្រប់ពីជ្រើសរើសកន្ល្រងរួចហើយ ជីករណ្ត្រជម្រ្រប្រហ្រលកន្លះម៉្រត្រ និង សង់ 
រោង ជី កំប៉ុស្ត ោយមនទទឹង ២ម៉្រត្រ បណ្ត្រយ៣ម៉្រត្រ  ោយប្រើប្រ្រស់ របស់របរ 
ដ្រល ាចរក បានតាមមូលដា្ឋ្រន។

ជំហានទី២៖ ការរៀបចំវត្ថុជធាតុដើម
 v ប្រមូល  កាត់  ចិញ្ច្រ្រំវត្ថុជធាតុដើមឱ្រយទៅជាបំណ្រក  និងចំណិតតូចៗ។  
 v វត្ថុជធាតុដើមទាំងនះមនដូចជា៖សំណល់រុក្ខជាតិ លាមកសត្វ សំណល់ ពី 
ផ្ទះបាយ  និង ចំបើង។ ល។

                                               

ជំហានទី៣៖ ការរៀបចំគំនរកំប៉ុស្ត
 v លាយវត្ថុជធាតុដើម ដ្រលបានចិញ្ច្រ្រំឱ្រយល្អិត
ជាមួយលាមកសត្វក្នុជងបរិមណស្មើគា្ន្រ។  
ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើអ្នកលាយ ៥គ.ក្រ 
ន្រ វត្ថុជធាតុ ដើម លោក អ្នក ត្រូវ ថ្រម ៥គ.ក្រ 
ន្រ លាមក សត្វ។

 v បនា្ទ្រប់មកគ្របគំនរកំប៉ុស្តជាមួយនឹងស្លឹក 
ច្រក  ឬ បា្ល្រស្ទិច។
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ជំហានទី៤៖ ការច្របល់ស្រទាប់ជីកំប៉ុស្ត
២ ឬ ៣ថ្ង្រ បនា្ទ្រប់ពីរៀបចំគំនរកំប៉ុស្តរួចមក កំប៉ុស្តចាប់ផ្តើមឡើងកំដៅ ដូច្ន្រះ យើងគួរ 

ច្របល់ វ ត្រឡប់ចុះឡើង។ បើសិនជាកំប៉ុស្តមិនទាន់ក្ត្រនះទ្រ យើងាចបន្ថ្រមលាមក 
សត្វស្រស់ (ប្រសិន បើមនត្រលាមកសត្វស្ងតួ យើងត្រវូលាយទឹកបន្តចិឱ្រយវសើម)។ គំនរ  
កំបុ៉ស្ត ត្រវូបាន ចូកត្រឡប់ចុះឡើងរៀងាល់២-៣ថ្ង្រម្តង។ ការចូក ត្រឡប់ ចុះឡើង ន្រះ នឹង ជួយ 
 ផ្តល់ បរិមណ អុកសីុស្រន គ្រប់គ្រ្រន់ ហើយាចឱ្រយកំបុ៉ស្តមនសីតុណ្ហភាពសមល្មម។ បនា្ទ្រប់ 
ពីរយៈព្រលពី១៤ ទៅ១៥ថ្ង្រ ឬរយៈព្រលបីខ្រ (ាស្រយ័លើ វត្ថុជធាតុ ដើម ដ្រល បាន ប្រើប្រ្រស់) 
កំប៉ុស្ត ចាប់ផ្តើមចុះត្រជាក់ ហើយយើងាចប្រើប្រ្រស់បាន។

ចំណុចគួរចងចាំ
 vវជាការល្អដ្រលរៀបចំគំនរកំប៉ុស្តៅរដូវវស្រសា ព្រ្រះវមនរុក្ខជាតិ ប្រតង ជាច្រើន  ដ្រល
ាចប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់ជាវត្ថុជធាតុដើម និងវមនទឹក គ្រប់គ្រ្រន់ សម្រ្រប់ ស្្រ្រចកំប៉ុស្ត
 vគំនរកំប៉ុស្ត គួរត្រធ្វើៅលើដី ោយជីកជារណ្ត្រាក់ធ្វើជាគ្រឹះ
 vគំនរ កំប៉ុស្ត គួរត្រធ្វើៅក្រ្រមម្លប់ឈើ និងគ្របោយស្លឹកឈើ  ឬបា្ល្រស្ទិក ដើម្របី ការពារ 
ពីខ្រយល់ខា្ល្រំង និងភ្លៀង ជៀសវងការរបា៉្រត់របា៉្រយ និងហូរច្រ្រះ។

សារៈប្រោជន៍
 v ៅព្រលដ្រលវត្ថុជធាតុដើមត្រូវបានបំប្រកធាតុជាកំប៉ុស្ត ព្រលនះហើយដ្រលវ 
បាន ផ្តល់ សារធាតុ ាសូត ផូស្វ័រ និងប៉ូតាស្រយូម។

 v ជីកំប៉ុស្តក៏បានបង្កើនរចនាសម្ព័ន្ធន្រដី។ វជួយឱ្រយដីជក់ ទឹកបានល្អ ជំរុញការ 
លូតលាស់ របស់ ឫសរុក្ខជាតិ  និងការពារការហូរច្រ្រះន្រដី។ 

 v កំប៉ុស្តដ្រលផលិតបានត្រឹមត្រូវ នឹងជួយគ្រប់គ្រង និងកម្ច្រត់ប្រភ្រទសមសភាគ 
ចង្រ្រ  និង ជម្ងឺ មួយចំនួនដ្រលឆ្លងតាមរយៈដី។

 v សារធាតុសរើាង្គកមួយចំនួនៅក្នុជងកំបុ៉ស្ត ជួយរក្រសាសំណើមដី ហើយដ្រលជាលទ្ធផល  
វ ាច រក្រសាទឹកឱ្រយជិតទៅនឹងឫសរុក្ខជាតិ ដូច្ន្រះវាចកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ ៅ 
ក្នុជង អំឡុជង ព្រល  កូន រដូវប្រ្រំង និងគ្រ្រះាំងស្ងួតកសិកម្មបាន។
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ជីកំប៉ុស្តទឹក គឺជាល្របាយាវខាប់ផ្អ្រប់ ដ្រលាចប្រើប្រ្រស់ធ្វើជាជី  និង/ឬជាផលិតផល 
សម្រ្រប់ ថ្រទាំដំណាំ ោយាស្រ័យទៅលើវត្ថុជធាតុដើម ដ្រលមនៅក្នុជងជីន្រះ ។

គោលដៅ
  បង្កើនជីជាតិដី
  ជំរុញការរំលាយរុក្ខជាតិគ្របគល់ដំណាំ
  ការពារដំណាំពីសត្វល្អិត  ពពួកបាក់ត្ររើ  និងកតា្ត្ររំខានដទ្រទៀត

លក្ខខណ្ឌក្នុជងារអនុវត្ត
  មនលាមកសត្វ ដូចជាលាមកបក្រសី (មន់ ទា ប្រចៀវ) លាមកជ្រូក លាមក 
គោ។ល។

  មនវត្ថុជធាតុដើមជារុក្ខជាតិ (ស្លឹករុក្ខជាតិ) ដូចជា៖
 � ស្លឹកទន្រ្ទានខ្រត្រសម្រ្រប់គ្រប់គ្រងពពួកបាសិត
 � ស្លឹកា្ន្រំជក់សម្រ្រប់គ្រប់គ្រងសត្វល្អិត
 � ស្លឹកស្ត្រសម្រ្រប់កម្ច្រត់សត្វល្អិត
 � រុក្ខជាតិមនផ្ល្រជាកួរ (អងា្គ្រដី កន្ធុជំថ្រត អងា្ក្រញ់ ម្រុំ) សម្រ្រប់បង្កើនជាតិាសូត

  មនបាវ ធុងជ័រ ឬពាងធ្វើពីដីដុត
  មនឈើមួយសម្រ្រប់កូរ

ឃ១.២ ការផលិតជីកំប៉ុស្តទឹក
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ដំណាក់ាលទី៣ ៖ ចាក់ទឹកចូលក្នុជងធុង ឬពាងចំនួន១០០លីត្រ
ដំណាក់ាលទី៤ ៖    ទម្ល្រក់បាវោយចងមត់ជិតចូលទៅក្នុជងពាង/ ធុងនះ ហើយ 

ដាក់ ដុំថ្ម ធំមួយ សង្កត់ពីលើ ដើម្របីឱ្រយលិចទៅក្នុជងទឹកទាំងស្រុង
ដំណាក់ាលទី៥ ៖   បិតធុង/ពាងវិញ ោយ ប្រើគម្របដើម្របីការពាររុយ និងក្លិនស្អុជយ 

ព្រមទាំងការពារសុវត្ថិភាព (គ្រ្រះា្ន្រក់ទាក់ទងនឹងកុមរ) ផង 
ដ្ររ។ មិនត្រូវបិត ភ្ជមិតធុង/ពាងនះទ្រ (បើមិនដូច្ន្រះទ្រ ការផ្អ្រប់ 
រលួយោយសារត្រគា្ម្រនខ្រយល់ នឹង កើត ឡើង ៅក្នុជងធុងនះ 
ោយវបង្កើតជាតិាសុីតដ្រលាចធ្វើឱ្រយខ្ល្រចស្លឹកឈើ)។

ដំណាក់ាលទី៦ ៖  ក្នុជងរយៈព្រល ២ថ្ង្របនា្ទ្រប់ពីដំណាក់កាលទី៥ អ្នកត្រូវកូរទឹក ក្នុជង 
ធុង/ ពាង រយៈព្រល ៥នាទី ហើយចាក់ទឹកថ្រមទៀត ប្រសិនបើ 
ចាំបាច់ (ដើម្របី ឱ្រយ បាវ ជី លិចក្នុជងទឹកជាប់រហូត)។ សូមអនុវត្ត 
ដំណើរការប្របន្រះ យា៉្រងតិច បំផុត មួយ សបា្ត្រហ៍ ម្តង។

វិធីសាស្រ្ត
១.  ារផលិតជីកំប៉ុស្តទឹក
ដំណាក់ាលទី១ ៖ រកឱ្រយបានធុង ឬពាងដ្រលាចផ្ទុជកទឹក បានតិច បំផុត ១០០លីត្រ។
ដំណាក់ាលទី២ ៖ ច្រកចូលបាវមួយនូវវត្ថុជធាតុដើមខាងក្រ្រមន្រះ ៖

 � ស្លឹកឈើចម្រុះ ១០គ.ក្រ
 � លាមកសត្វ ៦គ.ក្រ
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ដំណាក់ាលទី៧ ៖  បនា្ទ្រប់ពី ៣ដល់៦សបា្ត្រហ៍ (ដំណើរការផលិតន្រះ មនរយៈព្រល  
មិន ដូចគា្ន្រ ទ្រ ោយផ្អ្រកទៅលើសីតុណ្ហភាពៅខាងក្រ្រ) ជី 
កំប៉ុស្តន្រះ គឺ ាច យក ទៅប្រើប្រ្រស់បានហើយ ោយមនទឹកា្ល្រ 
និងគា្ម្រនខក្លនិឆួល។ ជីកំបុ៉ស្តទឹកន្រះាចរក្រសាទុកបានរយៈព្រល
១ខ្រ ោយដាក់ៅកន្ល្រងដ្រលការពារ  និងក្នុជងម្លប់។

រូបភាព:    Agrisud ២០១៣ ៖ ការអនុវត្តកសិកម្ម 

តាមប្របក្រស្រត្របរិសា្ថ្រន

១

២

៣

២. ារប្រើប្រ្រស់ជីកំប៉ុស្តទឹក
 v ប្រើផ្ទ្រល់ទៅលើដីដាំដុះ៖ ស្្រ្រចជីកំប៉ុស្តទឹកក្នុជងអំឡុជងព្រល ២សបា្ត្រហ៍ បនា្ទ្រប់ ពី 
ស្ទូង/ ដាំរួច ឬក្នុជងអំឡុជងព្រល ៣សបា្ត្រហ៍ បនា្ទ្រប់ពីដុះពន្លក ឬៅព្រលច្រញ ផ្ក្រ  
ឬៅព្រលល្រចច្រញនូវ សញ្ញ្រ បងា្ហ្រញ ពីកង្វះ សារធាតុចិញ្ចឹម (ដំណាំ មិនសូវ ខៀវ 
ោយសារត្រ ខ្វះជាតិាសូត)។ ត្រវូលាយវជាមួយនឹងទឹកពាក់កណា្ត្រល (៥០/៥០) 
ហើយបរិមណប្រើប្រ្រស់គឺ ២,៥ ដល់ ៣លីត្រ/ម២ ឬ ០,៣ លីត្រ សម្រ្រប់ ស្្រ្រច 
ចំគល់ ឬរងដំណាំផ្ទ្រល់ត្រម្តង។
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 v ស្រ្រចលើស្លកឹ (ជៀសវងប្រើលើដំណំានៅតូច) ៖ ត្រវូលាយទឹក ១/៤ ន្រ ជីកំបុ៉ស្ត 
 ទឹក ក្នុជងបរិមណទឹក ៣/៤ដង ហើយស្្រ្រចពី ១ ទៅ ២លីត្រ/ម២ (ោយ ប្រើ 
ក្របាល ផ្ក្រឈូកដ្រលមនរន្ធតូចៗ)។

 v ជីកំប៉ុស្តទឹកាចប្រើប្រ្រស់ជាជីជំនួយស្លឹក ោយប្រើក្របាល បាញ់ ស្្រ្រច លើ ស្លឹក 
ហើយ ត្រូវច្រ្រះជីន្រះ ោយប្រើស្រប្រៅមុនព្រលយកវទៅប្រើ។ ជីកំប៉ុស្តទឹក ន្រះ 
ាច ស្្រ្រចលើដំណាំជារៀងាល់សបា្ត្រហ៍រហូតដល់ច្រញផ្ក្រ។

ផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រស
 ð ាចផលិតបានោយប្រើវត្ថុជធាតុដើមរុក្ខជាតិជាច្រើនប្រភ្រទាស្រ័យទៅលើ 
ប្រសិទ្ធភាព ដ្រលចង់បាន និងការបំព្រញបន្ថ្រមឱ្រយគា្ន្រទៅវិញទៅមក។

 ð ត្រូវការធុង/ពាងធំដ្រលមិនជ្រ្របទឹក ដ្រលាចមនតម្ល្រថ្ល្រ។

ារសន្រសំសំច្រ
 ð ចំណាយតិចសម្រ្រប់ផលិត (ប្រសិនបើមនធុង/ ពាងស្រ្រប់)

 
ផ្ន្រកបរិសា្ថ្រន

 ð ក្រលម្អរចនាសម័្ពន្ធដី ប្រសិនបើស្្រ្រចជីកំប៉ុស្តទឹកន្រះទៅតាមសមសធាតុ 
រុក្ខជាតិ គ្របដី

 ð កាត់បន្ថយតម្រូវការា្ន្រំសម្ល្រប់សត្វល្អិត  ប្រសិនបើជីកំប៉ុស្តន្រះត្រូវបានផលិត ពី 
ពពួក រុក្ខជាតិ សម្រ្រប់សម្ល្រប់សត្វល្អិត។
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ឃ២ ការផ្ល្រស់ប្តូរទីាំង (ដំណាំឆ្ល្រស់ ឬវិលជុំ)  
នៅ ក្នុង សួនបន្ល្រ

ទោះបីជាកសិករជាច្រើនបានដាំដំណាំចម្រុះ ៅកន្ល្រងដាំបន្ល្រក៏ោយ (ដាំបន្ល្រ ជា 
ច្រើន ប្រភ្រទផ្រស្រងគា្ន្រ) ត្រកសិករ ជាច្រើន មិនបានផ្ល្រស់ប្តូរ ដ្រលមន លក្ខណៈ ជា ប្រព័ន្ធ ន្រ 
ក្រុម បន្ល្រ ៣ប្រភ្រទ  ោយឡ្រក ពីគា្ន្រទ្រ។ បន្ល្រទាំង ៣ ប្រភ្រទនះ គឺ ៖

 v បន្ល្រយកឫស/មើម (ឧទាហរណ៍៖ ខ្ទឹមបាាំង ខ្ទឹមក្រហម  ការ៉ុត  ឆ្រាវ  ខ្ញី ត្រ្រវ... 
។ល។)

 v បន្ល្រយកស្លឹក (ឧ. ពពួកស្ព្រ ត្រកួន ផ្ទី...។ល។) 
 v បន្ល្រយកផ្ល្រ (ឧទាហរណ៍៖ ប៉្រងបោ៉្រះ សណ្ត្រកកួរ ត្រសក់ ត្រប់ ត្រឡាច ល្ព្រ 
ម្ទ្រស...។ល។)

ផលប្រោជន៍ន្រារផ្ល្រស់ប្តូរក្រុមបន្ល្រទាំងន្រះ
ជីាតិដី៖ ដំណាំនីមួយៗត្រូវការសារធាតុសម្រ្រប់ ការលូតលាស់ផ្រស្រងៗពីគា្ន្រ។ ការ 

ផ្ល្រស់ ប្តូរ មុខ ដំណាំ ប្រចាំឆ្ន្រំ ាចកាត់បន្ថយឱកាសន្រការបាត់បង់ តុល្រយភាព  សម្រ្រប់  ការ 
លូត លាស់ ដ្រល ត្រូវការព្រលវ្រលាសម ស្របក្នុជង ការរក្រសា ទុកជីជាតិដី។ 

ារត្រួតពិនិត្រយ៖ ដំណាំខ្លះ ដូចជាដំឡូងឈ្វ្រ ដ្រលមនស្លឹកធំ ហើយក្រ្រស់ គឺ វាច 
ការពារ ស្ម្រ មិន ឱ្រយ ដុះលូតលាស់បាន ដូច្ន្រះវជួយកាត់បន្ថយបញ្ហ្រថ្រទាំស្ម្រលើ មុខ ដំណាំ 
មួយ ចំនួន ៅ ខាងក្រ្រម។

ារត្រួតពិនិត្រយសត្វល្អិត និងជម្ងឺ៖ សត្វល្អិតក្នុជងដី និងជម្ងឺ វចូលចិត្តបំផ្ល្រញរុក្ខជាតិ  
ប្រ ភ្រទ ណា មួយជាក់លាក់ ម្តងហើយម្តងទៀត។  ការផ្ល្រស់ប្តូរមុខដំណាំច្រញ ពីកន្ល្រង មួយ 
ទៅ កន្ល្រង មួយ ទៀត នាំឱ្រយសត្វល្អិតមិនទៅបំផ្ល្រញ  ៅកំឡុជងព្រល ដ្រល មិន មន  រុក្ខជាតិ វ 
ធា្ល្រប់រស់ៅ ដូច្ន្រះ វាចជួយកាត់បន្ថយ វត្តមនផ្រសិត ពងដង្កូវ និងសត្វ ល្អិតបាន ។ 
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របៀបផ្ល្រស់ប្តូរមុខដំណាំ
ដើម្របីអនុវត្តការផ្ល្រស់ប្តូរមុខដំណាំក្នុជងសួនបន្ល្រ កសិករគួរមនតាាងមុខដំណាំ ាតើ 

ពួក គាត់ ត្រូវដាំអ្វី និង ៅកន្ល្រងណា។ ឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយដ្រលកសិករ ាច យក ទៅ 
ធ្វើការប្រងច្រកបន្ល្រ ក្នុជងសួនដំណាំ ត្រូវច្រកច្រញជា៣កន្ល្រង  ដូចបាន បងា្ហ្រញ ក្នុជង  រូបភាព 
ខាងក្រ្រម៖

ឆ្ន្រំទី២

ផ្ន្រកដីទី១ 

ការ៉ុត ស្ព្រប៉្រងបោ៉្រះ

ផ្ន្រកដីទី២ ផ្ន្រកដីទី៣

ឆ្ន្រំទី១

ផ្ន្រកដីទី១ 

ការ៉ុតស្ព្រ ប៉្រងបោ៉្រះ

ផ្ន្រកដីទី២ ផ្ន្រកដីទី៣

ឆ្ន្រំទី១

ផ្ន្រកដីទី១ 

ការ៉ុត ស្ព្រ ប៉្រងបោ៉្រះ

ផ្ន្រកដីទី២ ផ្ន្រកដីទី៣
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បច្ច្រកទ្រសសួនរង្វង់

១. វិធីសាស្រ្ដរៀបចំសួនរង្វង់ និងារដាំ
ការរៀបចំសួនរង្វង់
រៀបចំសួនរង្វង់ទំហំ១ម៉្រត្រ ឬ ពីអង្កត់ផ្ចិត 

១ម៉្រត្រ ៅ  នឹងតំបន់ដ្រលផ្ទុជកាចម៍ ដី សម្រ្រប់ 
កាប់ ដីពីក្នុជងរង្វង់មកគរមនប្រវ្រង ៣០ សង់ទីម៉្រត្រ 
ជុំវិញ រង្វង់ សួន ។

ដំបូង ជីកដីជំរៅ  ៣០ សង់ទីម៉្រត្រ  ជុំវិញ 
រង្វង់ន្រះត្រូវកាប់ ត្រឡប់  ឬជ្រុំោយសព្វ បនា្ទ្រប់ 
មកកាប់ដី ក្នុជង រង្វង់ជាាងបាតខ្ទះជំរៅ ២៥ 
សង់ទីម៉្រត្រ យកាចម៍ ដី មកគរពីលើដីដ្រល 
ត្រឡប់រួច កំពស់ ២០ ទៅ ២៥សង់ទីម៉្រត្រ 
(សូមមើល រូប គំនូរ ខាង សា្ដ្រំ)។  

 
វិធីលាយជីផ្ន្រកលើរង្វង់សម្រ្រប់ដាំ គឺគាត់យកធ្រយូងអងា្គ្រមដុតកន្លះបង្គកី ដីស្រទាប់ លើ  

(ដីស្រ្រ) កន្លះបង្គកី កំប៉ុស្ដ៍គោគមួយបង្គកី កន្លះ យកមករួយៅជុំមត់រង្វង់  រួច ជ្រ្រយ ឱ្រយ សព្វ 
ជាមួយ  ាចម៍ដី ដ្រលបានបារពីក្នុជងរង្វង់។   

ផ្ន្រកខាងក្នុជងរង្វង់ យកកំទ្រច កំទីសំាម ១បង្គកី ចំបើង ១បង្គកី លាមកគោ ១បង្គកី លាយ 
ចូលគា្ន្រ   ចាក់ចូលក្នុជងរង្វង់រណ្ត្រ រួចស្្រ្រចទឹកទាំងខាងក្នុជង  និងខាងលើមត់ រង្វង់ ឱ្រយ ោក 
ទុក រយៈព្រល  ១ថ្ង្រ។

ការដាំគ្រ្រប់ពូជ ត្រូវយកមកត្រ្រំទឹកពី ១ ទៅ ២ម៉្រង រួចផ្អ្រប់ទុករយៈព្រល ១យប់  
ដើម្របី ឱ្រយ វ មន ពន្លកសិន ទើបយកមកដាំ ប៉ុន្ដ្រមុននឹងដាំ ត្រូវជ្រ្រយដីៅ ផ្ន្រក ខាងលើ មត់ 
រង្វង់  រួច ស្្រ្រច ទឹកឱ្រយ សើមោកម្ដងទៀត ទើបដាំ។ 

ជ្រុំដីជុំវិញរង្វង់
បនា

្ទ្រត់ផ្ចិត ១ ម
៉្រត្រ

បនា្ទ្រត់ផ្ចិត ១ ម្រ៉ត្រ

គំនរជី

ជំរៅស្មើ ២៥ ស.ម

ឬ ២ តឹកកន្លះ
បាតរងប្រវ្រង

៣០ ស.ម  ឬ ៣ តឹក

កំពស់រង

ប្រវ្រង ២០-

២៥ ស.ម

គំនរាចម៍ដីសំាប់ដាំ



64 សៀវភៅកសិករ៖ កម្រងបច្ច្រកទ្រសកសិកម្មល្អៗធន់នឹងអាកាសធាតុប្រ្រប្រួល

២. ារថ្រទាំ
ក្រ្រយពីដំារួចាល់ហើយ ត្រវូធ្វើការថ្រទំាដូចជាស្្រ្រចទឹកព្រកឹៗ (បញ្ជ្រក់៖ ទឹកស្្រ្រច  

ត្រ ក្នុជង រណ្ត្ររង្វង់ទ្រ) និង ដកស្ម្រ។ លុះដំណាំដុះបានស្លឹកបី ចាប់ផ្ដើមពូនគល់ម្ដង  និង 
រហូត ដល់ ពីរសបា្ដ្រហ៍ក្រ្រយ ត្រូវធ្វើការពូនគល់ម្ដងទៀត។ ក្នុជងពីរសបា្ដ្រហ៍ន្រះដ្ររ  ត្រូវ រៀបចំ 
ទ្រើង សម្រ្រប់ ឱ្រយ ដំណាំវៀរឡើង ដូចជា៖ ត្រសក់ ម្រ្រះ និង សណ្ត្រកកួរ។ ដើម្របី ជំនួយ ដល់ 
ការលូតលាស់របស់ដំណាំ សូម ប្រើជីទឹកបំប៉ន់បន្ថ្រម។

ជីទឹកនះផ្រសំឡើងោយនន្រ្ទាន ខ្រត្រ ៥គីឡូក្រ្រម ស្ករត្ន្រតកន្លះគីឡូក្រ្រម ទឹក ២ 
លីត្រ គ្របផ្អ្រប់ទុករយៈព្រលមួយ សបា្ដ្រហ៍ ទើប បន្ថ្រមទឹកនម ១០លីត្រ និងរក្រសាទុក 
មួយសបា្ដ្រហ៍បន្ដទៀត ទើបាចប្រើប្រ្រស់បាន។ ការប្រើប្រ្រស់  គឺយកទឹកជី ១លីត្រ លាយ 
ទឹកធម្មតា ១០លីត្រ ស្្រ្រច គល់ ដំណាំ ហើយ  ការស្្រ្រច ទឹក ជីបំប៉នន្រះ ត្រូវស្្រ្រចបីដង  
គឺលើកទីមួយស្្រ្រច ៅព្រល ដំណាំដុះ បាន ស្លឹកបី និងលើក្រ្រយៗមកទៀត គឺចន្ល្រះ 
២សបា្ដ្រហ៍ម្ដង។

ព័ត៌មន បន្ថ្រម អំពី បច្ច្រកទ្រសន្រះ សូមទំនាក់ទំនងអង្គកការស្រដាក
ល្រខ ទូរស័ព្ទ  ០១២ ៤៤៧ ៥៩៩
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មនការផ្ល្រស់ប្តរូតិចតួច ដ្រលបានអនុវត្តន៍ោយកសិករ អំពីការដំាដុះៅវល ទំនាប។ 
កសិករ ភាគច្រើន ដ្រលមិនមនប្រព័ន្ធស្្រ្រចស្រពទឹក គឺជាបញ្ហ្រ ចម្របង។ ោយឡ្រក 
បើទោះ ជាមនប្រព័ន្ធស្្រ្រចស្រពទឹកហើយក៏ោយ កសិករ មួយចំនួន ជាទូទៅ ជ្រើសរើស 
ធ្វើ ស្រូវ ទីពីរជាជាងប្រភ្រទផ្រស្រងទៀត។

 
ារដាំដំណាំប្រភ្រទសម្របូរាតិអាសូតដូចា៖ ប្រភ្រទសណ្ត្រកបាយ មុន  ឬ 
បនា្ទ្រប់ពីធ្វើស្រ្ររួច វាចជួយបន្ថ្រមជីជាតិ ដល់ ដី។ ការធ្វើដូចន្រះ ាចជួយ ឱ្រយ 
កសិករ បង្កើនជីជាតិដី និងកាត់បន្ថយការចំណាយលើជីគីមីកសិកម្ម។

យោងតាមសា្ថ្រនភាព  ន្រការប្រ្រប្រួល ាកាសធាតុ បច្ចុជប្របន្នន្រះ កសិករភាគ ច្រើន 
ជ្រើសរើស យក ប្រភ្រទស្រូវស្រ្រល ដ្រលាចផ្តល់ឱកាសច្រើន ក្នុជងការដាំ ប្រភ្រទ ដំណាំ 
សម្របូរជាតិ ាសូត   បនា្ទ្រប់ពីការស្រូតកាត់រួច។ តាមពិត ន្រះជាផ្ន្រកមួយឆ្លើយ តប នឹងការ 
ប្រ្រប្រួល ាកាសធាតុ  ដ្រលក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម    ព្រយាករណ៍ា វ នឹងមន 
ភ្លៀងធា្ល្រក់ខា្ល្រំង ៅរដូវវស្រសា ហើយ រដូវប្រ្រំងាច មនការអូសបនា្ល្រយវ្រង។ 

ឃ៣ ការដាំដំណាំចម្រុះនៅក្នុងវាលស្រ្រទំនាប
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របៀបរៀបចំផ្ល្រស់ប្តូរមុខដំណាំ
រៀបចំតាាងផ្ល្រស់ប្តរូដំាដំណំាសាមញ្ញមួយ ដូចដំណំាដ្រលបានបងា្ហ្រញជូន ខាងក្រ្រម៖

ផលប្រោជន៍
 v សណ្ត្រកបាយបង្កើនជីជាតិដី
 v កាត់បន្ថយតម្រូវការប្រើប្រ្រស់ជីគីមីកសិកម្ម
 v ចំណាយតិច  ជួយកសិករសន្រសំប្រ្រក់
 v កសិករទទួលបានដំណាំបន្ថ្រម (សណ្ត្រក) សម្រ្រប់បរិភគ ឬលក់

បញ្ហ្រដ្រលអាចកើតមន
 v បន្ថ្រមការងារសម្រ្រប់កសិករ បនា្ទ្រប់ពីច្រូតកាត់រួច (ត្រូវការកម្ល្រំងពលកម្ម)
 v ប្រសិនបើមិនមនភ្លៀងធា្ល្រក់ច្រើនល្មម បនា្ទ្រប់ពីច្រូតកាត់រួច ាចមិនមន ទឹក 
គ្រប់គ្រ្រន់  សម្រ្រប់ការដាំសណ្ត្រក 

 v ប្រសិនបើកសិករដ្រលរស់ៅជិតខាងល្រងគោឱ្រយសុីស្ម្របនា្ទ្រប់ពីច្រូតកាត់ រួច គោ 
ាចចូលសុីសណ្ត្រកបាយ និងខូចដំណាំ។

ការរៀបចំដី ដាំស្រូវស្រ្រល ដាំសណ្ត្រកបាយ

មកា    កុម្ភៈ   មីនា    ម្រសា   ឧសភា   មិថុនា   កក្កដា    សីហា   កញ្ញ្រ    តុលា    វិចិ្ឆកា   ធ្នូ
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ស្រចក្តីផ្តើម
ការគ្របដី គឺជាមធ្រយាបាយមួយ ដ្រលមន ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាមួយប្រព័ន្ធស្្រ្រចស្រព  

ពោលគឺ  ប្រព័ន្ធដំណក់ទឹកនឹងកាន់ ត្រ មន  ប្រសិទ្ធ ភាពជាងន្រះទៀត ព្រល បញ្ចូល វទៅ ក្នុជង 
ប្រព័ន្ធ កសិកម្មចម្រុះ ត្រទោះជាមិន មន  ប្រព័ន្ធ ស្្រ្រចស្រពក៏ោយ ក៏ៅត្រាចធ្វើការ គ្រប 
ដី បាន  ដ្ររ។

ផលប្រោជន៍
 v កាត់បន្ថយរំហួតទឹក និងាចរក្រសាទឹកៅក្នុជងដី
 v ជួយការពារស្ម្រដុះ

ប្រភ្រទន្រារគ្រប
ការគ្របាចជាសរើាង្គក (ដូចជាចំបើង) ឬក៏ថង់បា្ល្រស្ទិក។ រូបភាពខាងក្រ្រម បងា្ហ្រញ នូវ 

ឧទាហរណ៍ ប្រភ្រទ នីមួយៗ រួមជាមួយកំណត់ត្រ្រតម្ល្រ និងផល ប្រ យោជន៍ ដ្រល ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
ប្រភ្រទគំរប  នីមួយៗ៖

++ មិនចំណាយ ប្រសិនបើកសិករមនចំបើង

xx ត្រូវធ្វើវ បនា្ទ្រប់ពីប្រមូលផលរួចម្តងៗ

 

xx ត្រូវការទិញថង់បា្ល្រស្ទិក (តម្ល្រ = ៣០ដុលា្ល្រ រ

           ថង់ បា្ល្រស្ទិកប្រវ្រង ៤០០ម៉្រត្រ)

++ ាចប្រើថង់បា្ល្រស្ទីកដដ្រលន្រះបាន ៣ដង

ឃ៤ ការគ្របដីជុំវិញដំណាំ
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វិធីសាស្រ្តនានា ដ្រលបានលើកយក ពិភាក្រសា ៅក្នុជងជំពូកខាងដើមន្រសៀវ ភៅន្រះ  
គឺជា ប្រធាន បទសាមញ្ញ ដ្រលាចជួយឱ្រយកសិករបង្កើន ភាពធន់នឹង ឥទ្ធិពលន្រការប្រ្រប្រួល 
ាកាសធាតុ។  

មនវិធីសាស្រ្តធំៗផ្រស្រងទៀត ដ្រលាចជួយដល់កសិករបង្កើនសមត្ថភាព បន្រសុជំានឹង  
ា កា ស ធាតុ ប្រ្រប្រួល។ ប៉ុន្ត្រវិធីសាស្រ្តទាំងន ះ  ត្រូវការវិនិយោគច្រើន និងការគាំទ្រ  
បច្ច្រកទ្រស  ថ្រម ទៀត។  

មនបញ្ហ្រពីរដ្រលបានបងា្ហ្រញជូនៅទីន្រះ សម្រ្រប់កសិករធ្វើការ ពិចារណា ៅ ព្រល 
ស្វ្រងរក  ការ ជំនួយ តាមរយៈ គម្រ្រងរបស់ ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ/សងា្ក្រត់ និង ជាមួយការិយា ល័យ  
ាជ រដា្ឋ្រភិបាល ឬក៏ជាមួយទីភា្ន្រក់ងារអភិវឌ្រឍន៍ដទ្រទៀត ដ្រលប្រតិបត្តិការ ៅ ក្នុជង សហគមន៍ 
របស់ ខ្លួន។

ង១ - សួនដំណាំពហុវិស័យ ឬដំណាំចម្រុះ
ង២ - ឧទាហរណ៍មួយចំនួនពីប្រព័ន្ធស្្រ្រចស្រពកម្រិត មធ្រយម

វិធីសស្រ្តស្វ្រងរកការគាំទ្រ មតិ 

ដើម្របីទទួលបាន ជំនួយ ពីខាងក្រ្រង
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សួនដំណាំពហុវិស័យដំណើរារទៅបាន រួមមនសមសធាតុដូចខាងក្រ្រម៖
 v វលស្រ្រត្រូវមនប្រឡាយ និងទំនប់ទឹក
 v ស្រះទឹក និងការចិញ្ចឹមត្រី
 v ដីទួលសម្រ្រប់ដាំដំណាំរួមផ្រសំ និងបន្ល្រ ឈើហូបផ្ល្រ និងការចិញ្ចឹមសត្វ

សួនដំណាំពហុវិស័យាចមនលក្ខណៈដូចរួបភាពខាងក្រ្រមន្រះ (ប្រសិនបើសួន 
ដំណាំ ទាំងអស់ ៅកន្ល្រងត្រមួយ) ៖

ដកស្រង់ច្រញពី របាយការណ៍ស្រ្រវជ្រ្រវ អំពីភាពធន់ នឹងការប្រ្រប្រួលាកាសធាតុ  
ឆ្ន្រំ២០១៥ ។ បទពិសោធន៍ពីកសិករ គំរូរបស់អង្គកការស្រដាក (CEDAC MPFs)

ង១ សួនដំណាំពហុវិស័យ

វលស្រ្រ

ស្រះទឹក

ដើមឈើព័ទ្ធជារបងស្រស់

ប្រឡាយទឹកព័ទ្ធ 

ជុំវិញស្រ្រនិងភ្លឺស្រ្រ

សួនច្របារបន្ល្រចំរុះ សួនបន្ល្រ 

និងទីតាំងចិព្ចឹាមសត្វ
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ប្រសិនបើសួនដំណាំមិនៅក្នុជងកន្ល្រងត្រមួយ កសិករ ាចធ្វើស្រូវផ្រស្រងពីកន្ល្រង ដាំ 
ដំណាំ។ សួន ដំណាំ ាចមនលក្ខណៈដូចរូបភាពខាងក្រ្រមន្រះ ៖

ឧ.ក វលស្រ្រនៅកន្ល្រងខុសពី ដីដាំ្រដំណាំ្រផ្រស្រងៗទៀត 

ស្រះទឹក

សួនច្របារបន្ល្រចំរុះ សួនបន្ល្រ 

និងទីតាំងចិព្ចឹាមសត្វ

វលស្រ្រ ដើមឈើព័ទ្ធជារបងស្រស់

ប្រឡាយទឹកព័ទ្ធ 

ជុំវិញស្រ្រនិងភ្លឺស្រ្រ
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ឧ.ខ មនស្រះ២  គឺ  ១ស្ថិត នៅវលស្រ្រសម្រ្រប់ស្រ្រចស្រព  និង ១ទៀតសម្រ្រប ់
ចិញ្ចឹមត្រី

វលស្រ្រាចមនច្រើនកន្ល្រង ត្រត្រូវមនប្រឡាយ និងទំនប់ទឹកព័ទ្ធជុំវិញវលស្រ្រ។

ស្រះទឹក

សួនច្របារបន្ល្រចំរុះ សួនបន្ល្រ 

និងទីតាំងចិព្ចឹាមសត្វ

ស្រះទឹក

វលស្រ្រ ដើមឈើព័ទ្ធជារបងស្រស់

ប្រឡាយទឹកព័ទ្ធ 

ជុំវិញស្រ្រនិងភ្លឺស្រ្រ
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តើកសិករអាចធ្វើាកសិករគំរូបានដ្ររឬទ្រ?

កសិករដ្រលមនដីទំហំ  ០,២ ហិកតា (ឧទាហរណ៍ សួនដំណាំដ្រលមនទំហំ 

៥០ម៉្រត្រ x   ៤០ម៉្រត្រ) ាចធ្វើជាកសិករគំរូបាន។ ជាទូទៅ គាត់ ាច ទុក ៦០% សម្រ្រប់ 

ធ្វើស្រ្រ ១៥% សម្រ្រប់ជាប្រភពទឹក (ប្រឡាយ និងស្រះទឹក) ហើយ ដី ដ្រលៅសល់ 

ាចប្រងច្រកសម្រ្រប់ចិញ្ចឹមសត្វ និងដាំបន្ល្រ/ដើម ឈើហូបផ្ល្រ ឬ ដំណាំ រួមផ្រសំផ្រស្រងទៀត។

កសិករគំរូទទួលបានផលប្រោជន៍ដូចខាងក្រ្រម ៖ 

  ទឹក (ប្រឡាយ និងស្រះទឹក) ាចការពារដំណាំបាន ព្រលមនគ្រ្រះាំងស្ងួត

  លើកទំនប់ទឹកព័ទ្ធជុំវិញ ាចការពារទឹកជំនន់តូចបាន (រក្រសាជីវជាតិដី និងត្រី)

  ដាំរបងព័ទ្ធជុំវិញវលស្រ្រ ាចការពារខ្រយល់/ខ្រយល់ព្រយុជះ

  ចំណុចខាងលើាចបង្កើនផលិតកម្មស្របៀងាហារ ហើយ ក្រ្រពីនះ គាត់ ាច 

បង្កើន ប្រ្រក់ ចំណូលក្នុជងគ្រួសារ និងាហារូបត្ថម្ភទៀតផង

ដើម្របីទទួលបានប្រោជន៍ច្រើនបំផុតពីកសិករគំរូ ខាងក្រ្រម ន្រះ គឺា អនុសាសន៍ មួយ 

ចំនួន សម្រ្រប់ ពិចារណា ៖ 

  យកលាមកសត្វដ្រលបានមកពីការចិញ្ចឹមសត្វ ធ្វើជាជីក៏បាន ឬជាមួយកាក 

សំណល់ ផ្រស្រងៗ ដើម្របីផលិតជីកំប៉ុស្ត

  ដាំដើម ឈើដ្រលមនប្រយោជន៍ច្រើន ៅតាមទំនប់ ធ្វើ ជា របងរស់។ ដើម ឈើ 

ទាំងន្រះ ផ្តល់ ជាម្លប់ និងបង្កើនការការពារោយធម្មជាតិ ជាមួយសត្វល្អិត។
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តម្ល្រក្នុជងារផ្ល្រស់ប្តូរពីារដាំតាមប្របបុាណទៅាកសិករគំរូ ៖ 

ត្រូវចំណាយប្រហ្រល ៨៣០ដុលា្ល្ររ (ភាគច្រើន ចំណាយ លើ ការជួល ម៉្រសុីន ជីក 

ប្រឡាយ និងស្រះទឹក) សម្រ្រប់សួនដំណាំទំហំកន្លះ ហិកតា។

ផលលំបាក

 v លើកល្រងត្រដាក់បញ្ចូលគ្រប់សមសធាតុទាំងអស់ (ធ្វើរបងរស់ ប្រឡាយទឹក 

ស្រះទឹក ចិញ្ចឹមសត្វ ដាំបន្ល្រ និងឈើហូបផ្ល្រ ការគ្រប់គ្រងជីវជាតិដី) ផល 

ប្រយោជន៍ នឹង មិន សមល្មម ជាមួយតម្ល្រទ្រ

 v ការគ្រប់គ្រងថ្រទាំសួនដំណាំត្រូវការកម្ល្រំងពលកម្មសមស្រប

 v ការផ្ល្រស់ប្តូរពីការដាំតាមប្របបុាណ  ទៅជាកសិករគំរូ ត្រូវការជំនួយបច្ច្រកទ្រស 

និង វគ្គកបណ្តុះ បណា្ត្រល (លើកល្រងត្រកសិករមនបទពិសោធន៍ ក្នុជងការគ្រប់គ្រង 

សមសធាតុ  ទាំងអស់  ខាងលើ)

ព័ត៌មនបន្ថ្រមពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ច្រកទ្រសខាងលើ  សូមទំនាក់ទំនងាមួយ ៖

មន្ទីរកសិកម្មខ្រត្ត  ឬការិយាល័យកសិកម្មស្រុក  ដ្រលៅជិតលោក/អ្នកបំផុត ឬ

អង្គកការស្រដាក (CEDAC) ទូរស័ព្ទ ល្រខ ០១២ ៤៤៧ ៥៩៩
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ប្រទ្រសកម្ពុជជាៅមនកង្វះខាតប្រព័ន្ធស្្រ្រចស្រពទឹក ប្រកបោយនិរន្តរភាព សម្រ្រប់  

កសិករ ទំាងអស់ៅឡើយ។ បុ៉ន្ត្រមនប្រព័ន្ធជាច្រើនបានធ្វើ  និងបន្ត ធ្វើបន្ថ្រមទៀត តាមរយៈ 

 រដា្ឋ្រភិបាលន្រព្រះាជាណាចក្រកម្ពុជជា  ក៏ដូចជាដ្រគូ អភិវឌ្រឍន៍ដទ្រទៀត។ ប្រភ្រទ ន្រ ប្រព័ន្ធ 

ស្្រ្រចស្រព ដ្រលសមស្រប គឺាស្រ័យលើ ភូមិសាស្រ្ត និង ធនធាន ធម្មជាតិ ដ្រលមន 

ឧទាហរណ៍ ការដ្រលមនស្ទឹង ឬបឹងបួរ  គឺជាឱកាស សម្រ្រប់ធ្វើទំនប់ ទឹក ទំហំតូច ឬមធ្រយម 

ៅកន្ល្រងណាដ្រលមិនមនប្រភពទឹក ដូចជាប្រឡាយ ឬស្រះទឹក គឺជា ជម្រើស ដ្រល ត្រូវ 

ធ្វើ។

រូបភាពខាងក្រ្រមបងា្ហ្រញ អំពីប្រភ្រទ ន្ររចនាសម្ព័ន្ធមនភា្ជ្របម់កជាមយួនវូក ំណតត់្រ្រ   

បច្ច្រកទ្រស  និងតម្ល្រន្រការសាងសង់ ៖

 v ប្រឡាយទឹក (ធ្វើពីដី និងប្រតុង)

 v ទំនប់ទឹក (ធ្វើពីដី និងប្រតុង)

 v ស្រះសហគមន៍

ង២ គំរូមួយចំនួនអំពីប្រព័ន្ធស្្រ្រចស្រពទឹក



75សៀវភៅកសិករ៖ កម្រងបច្ច្រកទ្រសកសិកម្មល្អៗធន់នឹងអាកាសធាតុប្រ្រប្រួល

ប្រឡាយទឹកធ្វើពីដីសមស្របសម្រ្រប់ទប់ទឹក
បឹង/អូរដ្រលមនទំហំតូច ឬ ទំហំមធ្រយម។  
ផ្លវូទឹក ហរូ សខំាន់ សម្រ្រប់ឱ្រយទឹកហៀរច្រញៅរដូវ 
វស្រសា។  តម្ល្របា៉្រន់សា្ម្រន៖  ការលើកដីមន តម្ល្រ 
ោយឡ្រក ពីគា្ន្រ ាស្រ័យលើទំហំន្រ បឹង/អូរ 
ពី៣.០០០ម៣  ទៅ ១០.០០០ម ៣ (តម្ល្រក្នុជង ១ម៣ 
ពី១ដុលា្ល្ររ ទៅ ១,៥០ដុលា្ល្ររ)។  
ផ្លូវទឹកហូរធ្វើពីប្រតុងបណ្ត្រយ ៧ម៉្រត្រ  មនតម្ល្រ 
ប្រហ្រល ៦.០០០ដុលា្ល្ររ។

ប្រឡាយទឹកធ្វើពីថ្មតូចន្រះ “ប្រឡាយសា្ទ្រក់ ទឹក” 

សមស្រប សម្រ្រប់ទឹកបឹង/អូរ គឺសំដៅ លើបឹង/ អូរ 

ដ្រលមន ជម្រ្រ ជ្រ្រស្តុជកទឹកទុក។ ទឹកដ្រល មន 

ច្រើន ព្រក  ៅរដូវវស្រសា វហូរច្រញ តាម ខាងលើ 

ប្រឡាយ។

តម្ល្របា៉្រន់សា្ម្រន  ៖ ាស្រ័យលើទទឹងបឹង/អូរ។ 

សម្រ្រប់ប្រឡាយខាងលើ (ប្រហ្រល ៣ម៉្រត្រ) មន 

តម្ល្រប្រហ្រល ៣.៥០០ដុលា្ល្ររ។

លក្ខណៈពិស្រសន្រប្រឡាយទឹក ទាំងជីក ោយ 

ដ្រ ឬោយម៉្រសីុនជីកដី។ វមិនម្រន ជាខ្រស្របនា្ទ្រត់ 

ប៉ុន្ត្រជាដីប្រឡាយធ្វើ ជាខឿន ការពារៅសងខាង 

ដ្រលាច ប្រើធ្វើ ជាថ្នល់។ តម្ល្របា៉្រន់សា្ម្រន:  

ាស្រ័យលើប្រវ្រង និង ជម្រ្រ ប្រឡាយទឹក។ 

សម្រ្រប់ប្រឡាយ ទឹកជម្រ្រ ១,៥ ម៉្រត្រ តម្ល្រក្នុជង 

១គីឡូម៉្រត្រ ប្រហ្រល ៤.០០០ដុលា្ល្ររ។ 

ប្រឡាយទឹកខាងលើធ្វើពីថ្ម ត្រូវការដីតូច ជាង 

ប្រឡាយ ទឹកធ្វើពីដីដូចបានបងា្ហ្រញៅខាងឆ្វ្រង 

វក៏ត្រូវការថ្រ រក្រសា តិចដ្ររ ោយ   សារផ្ន្រកទាំងសង 

ខាងមិន ហូរ ច្រ្រះ។

តម្ល្របា៉្រន់សា្ម្រន:  តម្ល្រក្នុជង១គីឡូម៉្រត្រ មន តម្ល្រ ខ្ពស់ 

ជាងប្រឡាយធ្វើពីដីខា្ល្រំងណាស់ គឺ មន តម្ល្រ  

ប្រហ្រល ១០.០០០ដុលា្ល្ររ។ 
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ស្រះទឹក សហគមន៍ គឺជាមធ្រយាបាយស្្រ្រចស្រពមួយ ដ្រលគ្រចូលចិត្តក្នុជងការរក្រសាទឹកទុក 

(ប្រើសម្រ្រប់ គ្រួសារ)។ ចំពោះសហគមន៍ដ្រលមិនមនប្រភពទឹកធម្មជាតិ ដូចជាស្ទឹង 

ឬបឹង/អូរ។ ការរៀបចំ មន លក្ខណៈសាមញ្ញ ហើយស្រះទឹកតូចល្មម ាចជីកោយដ្រ 

(ប្រសិនបើដី មិនរឹងព្រក)។ ោយឡ្រក ស្រះទឹក ដ្រលមន ទំហំធំ ត្រវូការប្រើម៉្រសីុនជីកដី។

ស្រះតូច ៅ  ខាង ឆ្វ្រងដ្រ ខាងលើមនទំហំ ២០ម៉្រត្រ x ៣០ម៉្រត្រ ជម្រ្រ ៣,៥ម៉្រត្រ។ ស្រះ 

ន្រះ  សមស្រប  ក្នុជង ការ ប្រើប្រ្រស់តិចជាង ១០គ្រសួារ និងសម្រ្រប់ត្រប្រព័ន្ធស្្រ្រចស្រព 

កន្ល្រងដំណាំតូច (ឧ. កន្ល្រង ដាំ បន្ល្រ)។  តម្ល្របា៉្រន់សា្ម្រន៖  ២.០០០ដុលា្ល្ររ។

ស្រះទឹក ធំៅខាងសា្ត្រំដ្រខាងលើមនទំហំ ៥០ម៉្រត្រ x ១០០ម៉្រត្រ ជម្រ្រ ៣,៥ម៉្រត្រ។ 

ស្រះទឹក ន្រះាច រក្រសា ទឹកទុកបានច្រើនជាង ១៥.៥០០ម៣។ ដូច្ន្រះវាចប្រើបានច្រើន 

គ្រសួារសម្រ្រប់ដំាបន្ល្រ និង ការប្រើប្រ្រស់ ផ្រស្រងៗទៀត ហើយវជាប្រព័ន្ធស្្រ្រចស្រពសម្រ្រប់ 

ស្រូវ ៅព្រលមន កូនរដូវប្រ្រំង ៅក្នុជង រដូវវស្រសា។  តម្ល្របា៉្រន់សា្ម្រន៖  ១៩.០០០ដុលា្ល្ររ។

រូបភាពខាងលើថតោយ លោក ហ្រម សុខា លើកល្រងត្ររូបប្រឡាយថ្ម ី
ដ្រលចម្លងពីឯកសារ NAPA
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ប្រភ្រទស្រូវដ្រលបានផ្តល់អនុសសន៍ 

ដោយក្រសួង កសិកម្ម រុកា្ខ្រប្រម៉ា្រញ់ និងន្រសទ

ឧបសម្ពន័្ធ  
ទី ១

ដើម្របីជួយកសិករដាំស្រូវមនគុណភាពល្អ ាចទទួលបានទិន្នផលច្រើន និងតម្ល្រខ្ពស់ 
គួរ ប្រើ ប្រភ្រទស្រូវ  ដ្រល  បាន ទទួលសា្គ្រល់ក្នុជងការនាំច្រញ ដ្រល  ក្រសួង កសិកម្ម បាន ផ្តល់ 
អនុសាសន៍។ ក្នុជង នះ មន ស្រូវ ១០ ប្រភ្រទ សម្រ្រប់ ដាំដុះ ទៅតាម រដូវ នីមួយៗ  និង លក្ខណៈ 
ពិស្រស របស់ វ  ដូចខាងក្រ្រម ៖ 

ស្រូវស្រ្រលមន ៣ពូជសំខាន់ៗ

លរ ពូជស្រូវ លក្ខណៈពូជ ភាពធន់នឹងារប្រ្រប្រួល 
អាាសធាតុ

១ ស្រនពិដោរ
ពូជមិនប្រកាន់រដូវ,ក្លិនក្រអូប ទិន្នផល 
ខ្ពស់ គុណភាព អង្ករល្អ  មនភាពភ្លឺា្ល្រ  
គ្រ្រប់អង្ករ វ្រងរលូន និងបាយទន់ឆ្ង្រញ់ 
អង្ករមនតម្ល្រលើ ទីផ្រសារ ក្នុជងស្រុក  
និងក្រ្រស្រុក ទិន្នផល ជាមធ្រយមពី 
៣,៥០ ទៅ ៥តន/ហិកតា

ពូជន្រះគា្ម្រនឯកសារ ណា 
មួយ បញ្ជ្រក់ាជាពូជ 
ធន់នឹងការប្រ្រប្រួល 
ាកាសធាតុ  
(ាំងស្ងួត ឬ ទឹក ជំនន់)

២ អីុអ៊្ររ ៦៦
ពូជស្រូវស្រ្រលមិនប្រកាន់រដូវ ាច 
ដាំដុះបានគ្រប់ រដូវកាល គុណភាព 
អង្ករល្អ មនភាពភ្លឺា្ល្រ គ្រ្រប់ អង្ករ 
វ្រងរលូន  អង្ករមនតម្ល្រលើទីផ្រសារ 
ក្នុជងស្រុក និង ក្រ្រស្រុក ទិន្នផល 
ជាមធ្រយមលើសពី ៤តន/ហិកតា

ពូជន្រះគា្ម្រនឯកសារ 
ណាមួយបញ្ជ្រក់ា 
ជាពូជ ធន់នឹង  
ការប្រ្រប្រួល ាកាសធាតុ 
(ាំងស្ងួត ឬ ទឹក ជំនន់)

៣ ជលសារ ជាប្រភ្រទពូជស្រ្រល មិនប្រកាន់រដូវ 
ទិន្នផលខ្ពស់ គុណភាពអង្ករល្អ មន 
ភាពភ្លឺា្ល្រ បាយទន់ឆ្ង្រញ់ ទិន្នផល 
៤តន/ហិកតា

ពូជន្រះគា្ម្រនឯកសារ  
ណាមួយបញ្ជ្រក់ា 
ជាពូជ ធន់នឹង  
ការប្រ្រប្រួល ាកាសធាតុ 
(ាំងស្ងួត ឬ ទឹក ជំនន់)
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ពូជស្រូវកណា្ត្រលប្រាន់រដូវមន ៤ពូជសំខាន់ៗ

លរ ពូជស្រូវ លក្ខណៈពូជ ភាពធន់នឹងារប្រ្រប្រួល 
អាាសធាតុ

១ ពូជស្រូវ 
ក្រអូប 
ផ្ក្ររំដួល

ជាពូជស្រូវ ក្រអូប  មនទិន្នផលខ្ពស់ មន 
ក្លិនក្រអូប គុណភាពអង្ករល្អ មនភាពភ្ល ឺ
ា្ល្រ វ្រងរលូន តម្ល្រអង្ករខ្ពស់ៅក្នុជងទីផ្រសារ 
ក្នុជងស្រុក  និង ទីផ្រសារ ក្រ្រស្រុក ច្រញផ្ក្រ 
ៅពាក់កណា្ត្រលខ្រតុលា  និង ច្រូតកាត់ 
ៅពាក់កណា្ត្រល ខ្រវិច្ឆិកា ោយ ាស្រ័យ 
តាម  ព្រលវ្រលា ដាំដុះ។ ទិន្នផលពី ៣,៥ 
តន  ទៅ ៥,៥តន ក្នុជង១ហិកតា។ 

ពូជន្រះគា្ម្រនឯកសារ 
ណាមួយបញ្ជ្រក់ាជា 
ពូជ ធន់នឹង ការប្រ្រប្រួល 
ាកាសធាតុ  
(ាំងស្ងួត ឬ ទឹក ជំនន់)

២ ពូជស្រូវ 
ក្រអូប 
ផ្ក្ររំដ្រង

ជាពូជស្រូវក្រអូបទិន្នផលខ្ពស់ ក្លិនក្រអូប 
គុណភាព អង្ករ ភ្លឺា្ល្រ វ្រងរលូន និងបាយ 
ទន់ ឆ្ង្រញ់ពិសា តម្ល្រអង្ករខ្ពស់ៅក្នុជង 
ទីផ្រសារ ក្នុជងស្រុក  និង ទីផ្រសារ ក្រ្រស្រុក  ជា 
ពូជស្រូវកណា្ត្រលប្រកាន់រដូវមធ្រយមចាប់ 
ច្រញផ្ក្រៅពាក់ កណា្ត្រល ខ្រតុលា  និង 
ច្រូតកាត់ ៅ ពាក់កណា្ត្រល ខ្រវិច្ឆិកា 
ាស្រ័យតាមាកាសធាតុ និង ព្រលវ្រលា 
ដាំដុះ។

ពូជន្រះធន់នឹងទឹកលិច
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លរ ពូជស្រូវ លក្ខណៈពូជ ភាពធន់នឹងារប្រ្រប្រួល 
អាាសធាតុ

៣ ពូជស្រូវ 
ក្រអូប 
ផ្ក្ររមៀត

ពូជស្រូវក្រអូប គុណភាពអង្ករល្អ មនភាព 
ភ្លឺា្ល្រ  វ្រងរលូន និងបាយទន់ឆ្ង្រញ់ពិសា 
តម្ល្រអង្ករខ្ពស់ ៅក្នុជងទីផ្រសារក្នុជងស្រុក  
និងទីផ្រសារ ក្រ្រស្រុក  ជាពូជស្រូវ កណា្ត្រល 
ប្រកាន់រដូវមធ្រយម ចាប់ច្រញផ្ក្រ ពី ថ្ង្រ 
១៥-២៥ ខ្រតុលា និងច្រូតកាត់ ៅពាក ់
កណា្ត្រល ឬចុងខ្រវិច្ឆិកា ាស្រ័យតាម 
ាកាសធាតុ និង ព្រលវ្រលា ដាំដុះ 
ទិន្នផលពី ៣,៥ តន ទៅ ៥,៨តន 
ក្នុជង១ហិកតា។

ពូជន្រះធន់ទៅនឹង ទឹក 
លិច ឬទឹកជំនន់ 
រយៈព្រលមធ្រយម

៤

ពូជស្រូវ 
កណា្ត្រល 
ផ្ក្រចាន់  
ស្រនសរ

ពូជមនទិន្នផលខ្ពស់ មនគុណភាព 
អង្ករល្អ ភ្លឺា្ល្រ វ្រងរលូន និងបាយទន់ឆ្ង្រញ់។ 
អង្ករមន តម្ល្រ ៅក្នុជង ទីផ្រសារ ក្នុជងស្រុក 
និងទីផ្រសារក្រ្រស្រុក ជា ប្រភ្រទ ពូជ ស្រូវ 
កណា្ត្រលប្រកាន់រដូវមធ្រយម  ចាប់ច្រញ ផ្ក្រ 
ៅចុង ខ្រតុលា ទៅដល់ដើមខ្រ វិច្ឆិកា  
និង ច្រូតកាត់ ៅខ្រ ធ្នូ ាស្រ័យតាម 
ាកាសធាតុ និងព្រលវ្រលាដាំ ដុះ។

ពូជន្រះគា្ម្រនឯកសារ 
ណាមួយបញ្ជ្រក់ា ជា 
ពូជ ធន់នឹង ការប្រ្រប្រួល 
 ាកាសធាតុ  
(ាំងស្ងួត ឬ ទឹក ជំនន់)
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ពូជស្រូវធ្ងន់ប្រកាន់រដូវមន ៣ពូជសំខាន់ៗ

លរ ពូជស្រូវ លក្ខណៈពូជ ភាពធន់នឹងារ 
ប្រ្រប្រួល អាាសធាតុ

១ ាំងជ័យ
ជាពូជស្រូវធ្ងន់ មនគុណភាពអង្ករល្អប្រសើរ 
មន ភាព ភ្លឺា្ល្រ និងបាយទន់ល្មម ពូជ ស្រូវ 
ប្រកាន់រដូវ មធ្រយម ចាប់ច្រញផ្ក្រៅពាក់កណា្ត្រល 
ខ្រធ្នូ និងដើមខ្រមកា ាស្រ័យ ព្រលវ្រលា 
ដាំដុះ។ ទិន្នផលពី ៣,៥តោន ទៅ៥,៥តោន 
ក្នុជង១ហិកតា។

ជាប្រភ្រទពូជធន់ 
មធ្រយម ទៅនឹង ទឹកជំនន់

២ ពូជ ស្រូវ 
ខា៤

ជាពូជស្រូវធ្ងន់គុណភាពអង្ករ ល្អប្រសើរ មន 
ភាព ភ្លឺា្ល្រ បាយទន់ និងឆ្ង្រញ់ពិសា ជាប្រភ្រទ 
ពូជស្រូវធ្ងន់ ប្រកាន់ រដូវ  ចាប់ច្រញផ្ក្រ ៅ 
ខ្រវិច្ឆិកា  និងច្រូតកាត់ៅពាក់ កណា្ត្រល ខ្រធ្នូ 
ាស្រ័យតាម ព្រលវ្រលាដាំដុះ។  ជា ប្រភ្រទ 
ពូជធន់ទៅនឹងភាពាំងស្ងួត ទិន្នផលពី 
២,៥តោន ទៅ ៥តោន ក្នុជង១ហិកតា។

ពូជន្រះគា្ម្រនឯកសារ 
ណាមួយបញ្ជ្រក់ា 
ជាពូជ ធន់នឹង ការ 
ប្រ្រប្រួល ាកាសធាតុ 
(ាំងស្ងួត ឬ ទឹក ជំនន់)

៣ ពូជស្រូវ 
ខា៦

ពូជន្រះមន គុណភាពអង្ករល្អ មនភាពភ្លឺា្ល្រ 
ប្រកាន់រដូវ ចាប់ ច្រញផ្ក្រ ពី ថ្ង្រ៩-១៦ ខ្រវិច្ឆិកា 
និង ច្រូត កាត់ ៅពាក់កណា្ត្រលខ្រធ្នូ និង ាច 
ដល់ ចុង ខ្រ ធ្នូ ាស្រ័យតាម ព្រលវ្រលាដាំដុះ។ 
ទិន្នផលពី ៣,៥តោន ទៅ ៥តោន ក្នុជង 
១ហិកតា។

ពូជន្រះគា្ម្រនឯកសារ 
ណាមួយបញ្ជ្រក់ា 
ជាពូជ ធន់នឹង ការ 
ប្រ្រប្រួល ាកាសធាតុ 
(ាំងស្ងួត ឬ ទឹក ជំនន់)
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កសិករម្ន្រក់ៅក្នុជងខ្រត្តសៀមាប (លោក លន លីន រស់ៅក្នុជងភូមិកញ្ច្រន់គុយ 
ឃុំយាង ស្រុកពួក ខ្រត្តសៀមាប)  បានអនុវត្តតាមបច្ច្រកទ្រសប្រពលវប្របកម្ម ចាប់ តាំងពី 
២០០៨  ដ្រល  ត្រង ត្រ ជួបប្រទះបញ្ហ្រភ្លៀងមិនទៀងទាត់ និងាំងស្ងួត ដូចខាងក្រ្រម ៖  

 v ស្រូវប្រពលវប្របកម្ម ត្រូវស្ទូងសំណាប ដ្រលមនាយុ (តិចជាង ១៥ ថ្ង្រ) ប៉ុន្ត្រ ៅ 
ព្រលភ្លៀង មិន ទាន់ ធា្ល្រក់  សំណាបរបស់គាត់មនាយុកាលចាស់ជ្រុល ឬក៏ ប្រសិន 
បើគាត់រង់ចំាទឹកភ្លៀង ទើបរៀបចំ ា្ន្រល  សន្ទងូរបស់គាត់ វយឺតព្រលក្នុជងកា រ ស្ទងូស្រវូ

 v ៅព្រលស្រ្ររបស់គាត់ជួបបញ្ហ្រាំងស្ងួត  គាត់សង្ក្រត ឃើញា  សន្ទូងរបស់គាត់ 
ងាប់យា៉្រងលឿន ប៉ុន្ត្រ  ការដាំោយ គ្រ្រប់ផ្ទ្រល់ ាចធ្វើោយគ្រ្រប់ ស្រូវាច រក្រសាក្នុជង 
ដី បាន ១ ទៅ១ខ្រ កន្លះ  ព្រលមន ភ្លៀង ធា្ល្រក់មកដុះត្រម្តង ។ 

គាត់បានសម្រចចិត្តដាំគ្រ្រប់ស្រូវផ្ទ្រល់ក្នុជងស្រ្រ ជាជាង សាប ហើយ ដក យកទៅស្ទូង   
ត្រ ៅ រក្រសារ បៀបតាមប្រពលវប្របកម្ម ពោលគឺ ដាំស្រូវជាជួរ កាត់បន្ថយគ្រ្រប់ពូជ និង កាត់ 
បន្ថយ ការប្រើប្រ្រស់ជីគីមីកសិកម្ម ោយលាយជាមួយ លាមកគោ។ 

ការអនុវត្តបច្ច្រកទ្រសាមប្របប្រពលវប្របកម្ម

ដោយ ដាំគ្រ្រប់ពូជផ្ទ្រល់ និងាមមធ្រយាបាយគ្រឿងយន្ត
ឧបសម្ពន័្ធ  

ទី ២

បទពិសោធន៍របស់គាត់បានទទួលោគជ័យ ព្រ្រះហ្រតុា គាត់ាចឃើញ 
ស្រូវ  រស់ បាន យូរៅក្នុជងដី ៅព្រលដ្រលមនភ្លៀងធា្ល្រក់ភា្ល្រម ស្រូវចាប់ផ្តើម 
លូតលាស់ យា៉្រងឆប់ រហ័ស។ 

ដូច្ន្រះ ៅ ព្រល ភ្លៀង មិន ទាន់ ធា្ល្រក់ កសិករាច ត្រៀម  ជា ស្រ្រច ដើម្របី រង់ចាំ 
ទឹកភ្លៀង។  ព្រលភ្លៀងធា្ល្រក់ គ្រ្រប់ស្រូវ ាច ដុះ ត្រម្តង    ហើយវិធីន្រះាច បង្កើន 
សមត្ថភាព បន្រសុជំានឹង ភាព ាំងស្ងួតបានយា៉្រងពិតប្រ្រកដ។
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របៀបបណ្តុះគ្រ្រប់ស្ងួត 
១   ជ្រើសរើសគ្រ្រប់ពូជដ្រលមនគុណភាពល្អ 

(ដូចគា្ន្រស្រូវប្រពលវប្របកម្ម គឺគ្រ្រប់ ព្រញ និង ខា្ល្រំង)
២ រៀបចំដីឱ្រយបានល្អ (ភ្ជមួរដី ២ដង និងាស់)
៣ ដាំាក់ៗ ជម្រ្រពី ២ទៅ ៣សម
៤ ដាំជាជួរ គំលាតពីគុម្ព មួយទៅគុម្ព ១៥ ទៅ ៣០សម
៥ ដាំគ្រ្រប់ស្រូវ ២ទៅ៣ គ្រ្រប់ក្នុជងមួយគុម្ព
៦ កប់គ្រ្រប់ស្រូវចូលក្នុជងដី និងសង្កត់ថើៗ

បញ្ហ្រជួបប្រទះ
 v មនបញ្ហ្រដូចគា្ន្រនឹង ធ្វើស្រូវប្រពលវប្របកម្ម។ វត្រូវការកម្ល្រំង ពលកម្មច្រើន ពិបាក 
ធ្វើ លើ ទំហំដីធំ។

 v លោក  លន លីន បានសម្រ្រចប្រើឧបករណ៍ដាំស្រូវ ដូចបានបងា្ហ្រញពីការដាំ ស្រូវ 
ប្រពលវប្របកម្មខាងលើ។ ប៉ុន្ត្រឧបករណ៍ដាំស្រូវផលិតពីជ័រ  (បា្ល្រស្ទីក) ស្រ្រលព្រក 
ពិបាក ប្រើ  ៅលើស្រ្រ ដ្រលមនដី ស្ងួត។

ដំណោះស្រ្រយ
លោក  លន លីន បានប្រើប្រ្រស់ឧបករណ៍ដាំស្រូវថ្មី ហើយ (ជាគំនិតច្ន្រប្រឌិត ោយ 

រូបគាត់ផ្ទ្រល់)  ឧបករណ៍ក្រច្ន្រន្រះ វធ្ងន់  ដ្រលមនកាំជុំវិញកង់ ដើម្របី ជួយឱ្រយការដាំ ស្រូវ មន 
គម្ល្រត   ស្មើៗគា្ន្រ។ ន្រះជាឧបករណ៍ ដូច បាន បងា្ហ្រញរូបខាងក្រ្រម៖
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គុណប្រោជន៍ន្រារបណ្តុះគ្រ្រប់ស្ងួតាមួយម៉្រសុីនដាំស្រូវ
 v ឧបករណ៍ន្រះមនទម្ងន់ត្រឹមត្រ ៦០គក 
ាចដឹកជញ្ជមូនបានងាយស្រួល

 v ាចប្រើោយបំពាក់ជាមួយម៉្រសុីនគោយន្ត
 v ដី ១ហិកតា ដាំត្រឹមត្រ ១ម៉្រង២០នាទី
 v ត្រូវការពូជត្រឹមត្រ ៣៥គ.ក្រ ក្នុជង១ហិកតា
 v ស្រូវដាំដុះជាជួរ ងាយស្រួលក្នុជងការគ្រប់គ្រង 
(ចូរមើល រូបភាព ខាងសា្ត្រំ)

 v ស្រូវាចដាំមុនព្រលភ្លៀងធា្ល្រក់ ត្រស្រូវនឹងលូតលាស់ យា៉្រងរហ័សព្រលភ្លៀងធា្ល្រក់
 v ប្រសិនបើមនកូនរដូវប្រ្រំង ស្រូវាចធន់នឹងភាពាំងស្ងួត  យា៉្រងហោច ណាស់  រយៈ 
ព្រល  មួយ ខ្រ ោយគា្ម្រនទឹកភ្លៀង។ 

 v ឧបករណ៍ដំាស្រវូមនតម្ល្រ ១លានរៀល (២៥០ដុលា្ល្ររាម្ររិក) ហើយ តម្ល្រន្រះ ហាក់  
ដូចជា   ការដាក់ទុនធំសម្រ្រប់កសិករ ប៉ុន្ត្របើប្រៀបធៀបតម្ល្រប្រើ ប្រ្រស់ ឧបករណ ៍
ន្រះ ជាមួយការដាំោយដ្រ  បងា្ហ្រញាកសិករាចទទួលបាន មកវិញ  យា៉្រងលឿន 
ជាទីបំផុត (ចូរមើល តាាងខាងក្រ្រម)។

ឧបករណ៍ដាំគ្រប់ស្រូវ
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តម្ល្រឈ្នួលគិត ា រៀល និងពូជ (សម្រ្រប់មួយហិកតា)

ថ្ល្រឈ្នួល គិត ារៀល ពូជ

មួយថ្ង្រ តម្ល្រ/ថ្ង្រ សរុប ចំនួន តម្ល្រ សរុប

ស្រូវប្រពលវប្របកម្ម 
តម្ល្រឧបករណ៍

២ ១០.០០០ ២០.០០០ ៣៥ ១៥០០ ៧២.០០០

ស្ទូង ២៥ ១៥.០០០ ៣៧.៥០០ ៣៦ ១៥០០ ៥៤.០០០

ព្រួសស្រូវ ២ ១០.០០០ ២០.០០០ ១២០ ១៥០០ ១៨០.០០០

បើប្រើឧបករណ៍ជំនួសការស្ទូងស្រូវ កសិករាចសន្រសំលុយបាន  ៣៥ មុឺនរៀល  ក្នុជង 
មួយ ហិកតា។ ដូច្ន្រះបនា្ទ្រប់ពីស្ទូងស្រូវ ៣ហិកតា កសិករាច ចំណ្រញ ថវិកា ស្មើនឹង តម្ល្រ 
ឧបករណ៍ ន្រះ  ។

សន្រសំថ្ល្រឈ្នួលថ្រទាំដកស្ម្រ 
ការ ដាំស្រូវតាមប្រពលវប្របកម្ម ឬបណ្តុះគ្រ្រប់ស្ងួត ដូចបានបងា្ហ្រញខាងលើ វមន 

ការងាយ ស្រួល   ក្នុជងការប្រើម៉្រសុីនកំចាត់ស្ម្រ និងបំផុសដី ដើម្របីកាត់បន្ថយការ ចំណាយ 
ព្រលវ្រលា ដក  ស្ម្រ។

អង្គកការរចនា (គាំទ្រោយអង្គកការ អុកសា្វ្រមាម្ររិក) បានសិក្រសាពីការប្រើម៉្រសុីនដក 
ស្ម្រ ហើយ  បាន រក ឃើញគុណសម្របត្តិដូចខាងក្រ្រម ៖

 v ព្រលវ្រលា៖ ដកស្ម្រោយដ្រត្រូវការមនុស្រស ៣នាក់ សម្រ្រប់រយៈ ព្រល២ សបា្ត្រហ៍ 
ដើម្របីបញ្ចប់ ត្រការសម្អ្រតស្ម្រោយម៉្រសុីន ត្រូវការមនុស្រស ចំនួន ៣នាក់  ាចចប់ 
ក្នុជង រយៈព្រល មួយព្រឹក។

 v គុណភាព៖  កប់ស្ម្រទៅក្នុជងដីោយម៉្រសុីន បង្កើនជីជាតិដី។
 v ភាពងាយស្រួល៖ ម៉្រសុីនមនទម្ងន់ស្រ្រលងាយស្រួល ក្នុជងការយកតាម និង 
កាត់បន្ថយការឈឺចុករោយចង្ក្រះ ចំពោះស្រ្តីព្រលឱនដកស្ម្ររយៈព្រលយូរ តាម 
របៀប បុាណ។

 v តម្ល្រ៖  ២០ដុលា្ល្ររ ាម្ររិក មិនម្រនជាតម្ល្រដ្រលថ្ល្រព្រកសម្រ្រប់សម្ភ្ររៈទ្រ។  
 v ផលិតកម្ម៖ ខ្ពស់ និង គុណភាពល្អប្រសើរ ដ្រលជាហ្រតុនាំឱ្រយទទួលបានផល 
ច្រើន។ 
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(រូបភាពោយ៖  ផធ្រិក ប្រ្រន/អុកសា្វ្រមាម្ររិក) (រូបភាពស្រង់ច្រញពីសៀវភៅប្រពលវប្របកម្ម 

ដំណាំស្រូវរបស់ អគ្គកនាយកដា្ឋ្រន កសិកម្ម )

វមនទម្ងន់ស្រ្រល និងងាយស្រួល យកតាមខ្លួន  សមស្របក្នុជងការប្រើសម្រ្រប់ស្រូវប្រពលវប្របកម្ម 

ោយសារ ស្ទូងជាជួរ 

ព័ត៌មនបន្ថ្រម និងជំនួយបច្ច្រកទ្រស សូមទំនាក់ទំនងាមួយ៖
 v សម្រ្រប់ បច្វ្រកទ្រស ប្រពលវប្របកម្ម
 v ការិយាល័យ កសិកម្មស្រុក ឬមន្ទីរកសិកម្មខ្រត្ត ដ្រលៅជិតលោកអ្នកបំផុត
 v ឧបករណ៍សម្រ្រប់ព្រួសស្រូវ
 v លោក លន លីន រស់ៅក្នុជងភូមិ កញ្ច្រន់គុយ ឃុំយាង ស្រុកពួក ខ្រត្ត 
សៀមាប។ ទូរស័ព្ទល្រខ៖ ០៧៨ ៣២០៩២៣

 v ឧបករណ៍កំចាត់ស្ម្រ និងបំផុសដី
 v អ្នកផលិត និងច្រកចាយ លោក ប៉្រន ផ្រន ភូមិព្រ្រផ្អ្ររ ឃុំរនាម ស្រុកត្រ្រំង 
ខ្រត្តតាក្រវ ទូរស័ព្ទ ល្រខ៖ ០៩៧ ៨៣៣០ ២៦១  ឬ ០១២  ៧៩១ ៣០០
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កម្រ្រដ្រលអាចទទួលបាន ាមរយៈ 

ការប្រើប្រ្រស់ ប្រព័ន្ធស្្រ្រចស្រព ដំណក់ទឹក
ឧបសម្ពន័្ធ  

ទី ៣

ដកស្រង់ករណីសិក្រសាពីកសិករដ្រលបានប្រើប្រ្រស់ប្រព័ន្ធស្្រ្រចស្រព (Drip Irriga-

tion) គម្រ្រង AVAiL អង្គកការ iDE ខ្រត្តឧត្តរមនជ័យ (ឆ្ន្រំ២០១៤)

លោក ស្រង សុីន ៅភូមិរំដួល ឃុំអំពិល ស្រុកបនា្ទ្រយអំពិល ខ្រត្តឧត្តរមនជ័យ

ារដាំតាមទំលាប់ ារដាំតាមបច្ច្រកទ្រស ារប្រៀបធៀប

ទំហំផ្ទ្រដី ៧២០ម៉្រត្រការ៉្រ  ទំហំផ្ទ្រដី ៦៣០ម៉្រត្រការ៉្រ ទំហំផ្ទ្រដី ៩០ម៉្រត្រការ៉្រ

ប្រភ្រទបន្ល្រ ស្ព្រ សណ្ត្រកកួរ 
ត្រសក់

ប្រភ្រទបន្ល្រ ត្រសក់  សណ្ត្រក កួរ 
ននង

ប្រភ្រទបន្ល្រ  ននង

វដ្តដំណាំ ១វគ្គក វដ្តដំណាំ ២វគ្គក វដ្តដំណាំ ២វគ្គក

ចំណាយ ៥០ដុលា្ល្ររ ចំណាយ ៥៩៤ដុលា្ល្ររ ចំណាយ ៥៤៤ដុលា្ល្ររ

ចំណូល ៣៧ដុលា្ល្ររ ចំណូល ១.៩១០ដុលា្ល្ររ ចំណូល ១.៨៧៣ដុលា្ល្ររ

ចំណ្រញ  -១៣ ដុលា្ល្ររ ចំណ្រញ ១.៣១៦ដុលា្ល្ររ ចំណ្រញ ១.៨៧៣ដុលា្ល្ររ

សំគាល់៖ កសិករន្រះគាត់ប្រើប្រព័ន្ធ ស្្រ្រចស្រពរបស់ ក្រមុហុ៊នាសីុ (កម្ពុជជា) (ប្រើម៉្រសីុនបូមទឹក)

លោក តាន់ ត្រង ៅភូមិពង្រ ឃុំពង្រ ស្រុកចុងកាល់ ខ្រត្តឧត្តរមនជ័យ

ារដាំតាមទំលាប់ ារដាំតាមបច្ច្រកទ្រស ារប្រៀបធៀប

ទំហំផ្ទ្រដី ៥៣៤ម៉្រត្រការ៉្រ ទំហំផ្ទ្រដី ៥៣៤ ម៉្រត្រការ៉្រ ទំហំផ្ទ្រដី ដូចគា្ន្រ

ប្រភ្រទបន្ល្រ ត្រកួន ស្ព្រ សណ្ត្រកកួរ ប្រភ្រទបន្ល្រ ត្រសក់ទ្រើង  
សណ្ត្រកកួរ

ប្រភ្រទបន្ល្រ បន្ល្រផ្រស្រងគា្ន្រ

វដ្តដំណាំ ២ វគ្គក វដ្តដំណាំ ២ វគ្គក វដ្តដំណាំ ២វគ្គក

ចំណាយ ២០ដុលា្ល្ររ ចំណាយ ២៥៣ដុលា្ល្ររ ចំណាយ ២៣៣ដុលា្ល្ររ

ចំណូល ៧០ដុលា្ល្ររ ចំណូល  ៥៨៧ដុលា្ល្ររ ចំណូល ៥១៧ដុលា្ល្ររ

ចំណ្រញ ៥០ដុលា្ល្ររ ចំណ្រញ ៣៣៤ ដុលា្ល្ររ ចំណ្រញ ២៨៤ដុលា្ល្ររ

សំគាល់៖ កសិករន្រះ គាត់ប្រើប្រព័ន្ធ ស្្រ្រចស្រពពី ក្រមុហុ៊នាសីុ (កម្ពុជជា) (ប្រើពាងទឹក)

ព័ត៌មនបន្ថ្រមពាក់ព័ន្ធាមួយបច្ច្រកទ្រស សូមទំនាក់ទំនងាមួយ ៖
 v អង្គកការ iDE-CODES ខ្រត្តសៀមាប តាមរយៈលោក កង សាវ៉្រង ទូរស័ព្ទល្រខ៖ ០៩២ ៩៤៩ ៨៩៧
 v ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធស្្រ្រចស្រពាសុី (កម្ពុជជា) លោក   ឡុជង  វ៉្រន់ដា ទូរស័ព្ទល្រខ៖ ០១២ ៧៣៦  ៥០៧
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ការពារជនសុីវិលន្រសហគមន៍អឺរ៉ុប (ECHO)។ ទស្រសនៈយោបល់ៅក្នុជងសៀវភៅន្រះ មិនឆ្លុជះ 

បញ្ជ្រងំអំពីទស្រសនៈយោបល់របស់សហគមន៍អឺរុ៉បទ្រ។ សហគមន៍អឺរុ៉បមិនទទួលខុសត្រវូចំពោះ 

ការប្រើប្រ្រស់នូវខ្លឹមសារ ឬរូបភាពដ្រលបោះពុម្ពក្នុជងសៀវភៅន្រះឡើយ។



សៀវភៅ កសិករ ន្រះបាន ចងក្រង ឡើង 
ដោយ មានកិច្ច សហការជាមួយនាយកដា្ឋ្រនផ្រសព្វផ្រសាយកសិកម្ម

ន្រក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្រប្រមា៉្រញ់ និងន្រសទ

ឧបត្ថម្ភថវិកាោយ
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