
ដំណចំំណីសត្វនៅកម្ពជុា 

ការដាំដាំណ ាំចាំណសីត្វមានសារៈសាំខាន់ ដល់កសិករដដើម្បីបដ្ កើន

បរិមាណ និ្ គុណភាពចាំណីសត្វសម្រមាប់ដោ-ម្រកបីបានម្រគប់ម្រោន់ ដៅ

ម្រគប់រដូវចាំដណញដពលដវលាដលក់សិករកនុ្ការស្សវ្ រកដមៅ  និ្ឃ្វវ ល

សត្វដោម្រកបី។ ដាំណ ាំចាំណីសត្វអាចដាំបានដៅដលើដីម្រគប់ម្របដេទ ដលើ

ទាំដនរស្កបរផ្ ទះសាំស្ប្ តាម្េលឺស្ម្រស និ្ដីទួលទាំដនរ និ្ដីស្ម្រសចាំការ ។ 

ដាំណ ាំចាំណ ីសត្វជាម្របដេទដាំណ ាំ និ្រុកខជាត្ិស្ដលមានដៅតាម្

មូ្លដា ន េូមិ្ ឃុាំ របស់ដ ើ្ដូចជាពពួកដមៅ ពពួកសស្ណែក និ្ 

ដដើម្ដ ើផ្ ែល់សលឹកជាចាំណសីត្វ។ល។ម្របដេទចាំណីសត្វមាន ៣សាំខាន់ៗគឺ 

១. ពពកួដមៅ  មានពពួកដមៅ ម្រគប់ម្របដេទស្ដលដុះកនុ្េូមិ្ដា ន 

តាម្ស្ម្រសចាំការ ដីទួល ។ល។ និ្ម្របដេទដមៅ នាំចូលស្ដលមានគុណភាព

ចាំណីខ្ពស់មាន មូ៉្ឡាត្ ូ ដត្ដរណសូ ហ្ គឺដណ សុមួី្្ ម៉ារ៊ន់ឌ ូ ដមៅ ដាំរី 

។ល។ 

២.ពពកួសស្ណែក បដលហ្ គីម្មានពពួកសស្ណែកបា  ដសៀ្ 

សស្ណែកដី និ្ពពួកដសាន រ និ្ពពួកសាែ ឡូ ។ល។ និ្មានលកខណៈ

សម្ម្រសបអាចកាត្់បានដម្រចើនដ្កៅុ្ ១ ឆ្ៅ ាំ ។ សលឹករបស់វាមាន

បរិមាណធាត្ុម្របូដត្អុីនខ្ពស់ដដ ធាត្ុអាសូត្ម្របមាណ ២,៥ ភាគរ  

និ្សមាសធាត្ុសងតួ្ស្ដលអាចរលា  បានម្របមាណ ៧៥ % ដៅដពល

វាមានអា ុ២សបាែ ហ្ ៍។  

 

ដមៅ ដត្ដរណលូ ជាម្របដេទដមៅ ពូជ នាំចូលមានកម្ពស់ដដើម្ទាប

ស្ដលដម្របើសម្រមាប់ជាចាំណីដោម្រកបនីិ្សត្វពាហ្នៈនន។ដមៅ ដត្ដរណសូ

មានដដើម្ស្បក និ្សលឹកដម្រចើនដហ្ើ ទន់សត្វដោ-ម្រកបីចូលចិត្ែសុ ី ។ វា

មានម្របូដត្អីនខ្ពស់ប្គរួសម្រមាប់ជាចាំណីសត្វ ។  

ដមៅ ហ្ គដីណ-សុមី្ួ្  ជាម្របដេទដមៅ ពូជនាំចូល មានកម្ពស់ដដើម្

ម្ធ្យម្ស្ដលដម្របើសម្រមាប់ជាចាំណីដោ-ម្រកបីនិ្សត្វពាហ្នៈនន ។ ដមៅ

ដនះមានដដើម្ស្បក និ្សលឹកស្វ្ដហ្ើ ទន់សត្វដោ-ម្រកបីចូលចិត្ែសុវីាមាន

ម្របូដត្អុីនខ្ពស់ប្គរួសម្រមាប់ជាចាំណីសត្វ ។  

ដមៅ សាែ  ឡូជាម្របដេទដមៅ សថិត្កៅុ្ម្រកុម្ពពួកសស្ណែកវាអាច

ដាំដុះបានដៅដលើដីម្រគប់ម្របដេទ។ ដមៅ ម្របដេទដនះដ ើ្អាចដាំសម្រមាប់

សត្វដោ-ម្រកបី និ្សត្វពាហ្នៈដផ្េ្ៗចាំណីម្រជូកមាន់ និ្ម្រត្ី ។ ដដើម្ 

និ្សលឹករបស់វាអាចកាត្់ម្រសស់ឱ្យសត្វសុី និ្ ហាលសម្ងតួ្បុកជាដម្ៅ

លា ឱ្យសត្វសុ ី ។ ដមៅ សាែ  ឡូមានម្របូដត្អុីនខ្ពស់មានធាត្ុអាសូត្ពី 

១,៥ ដៅ ៣ ភាគរ  និ្មានសមាសធាត្ុសងតួ្ស្ដលរលា  ម្របមាណ 

៦០-៧០ % ដៅដពលសលឹកដនះខ្ចី ។ ជាដាំណ ាំចាំណីសត្វអាចដាំម្រោប់ និ្

ដាំកូនបានការដាំដុះដដ ម្រោប់មានការដុះលូត្លាស់ ឺត្ពិបាកកៅុ្ការ

ស្ែទាាំដដ ដមៅ ចង្ម្រ្អាចដុះដលឿនជា្ដាំណ ាំ ចាំណីសត្វពិបាកដធ្វើដមៅ  

និ្មានការលូត្លាស់មិ្នដសៅើោៅ ។ការដាំដដ កូន មានការលូត្លាស់

ដលឿន ងា ម្រសួលស្ែទាាំ សាំអាត្ដមៅ  ដហ្ើ ដុះលូត្លាស់ដសៅើោៅ ល អ ។ 

ការនរៀបចំដីនដើម្បីដដំំណចំំណសីត្វ 

- ការដធ្វើរប្ការពារចាំការដាំណ ាំសត្វជាមុ្នដពលដាំ 

- ការេជួរដស់ដី មុ្នដពលដាំដាំណ ាំចាំណីសត្វ 

- ការដរៀបចាំដីសដម្រម្ចដៅដពលដាំដណើរការដាំដុះ  

ដាំណ ាំចាំណសីត្វឆ្ល្ កាត្់ដាំណក់កាលទាាំ្ ៣ ខា្ដលើដនះនឹ្

ជួ ឱ្យដាំដណើរការដាំមានភាពងា ម្រសួល មានសុវត្ថិភាព ដល់ដាំណ ាំ

ចាំណីសត្វជាស្ផ្នកមួ្ ស្ដលជួ ឱ្យដាំណ ាំចាំណសីត្វ មានភាពលូត្លាស់

បានល អ និ្ ជួ  សម្រមួ្លដល់ដាំដណើរការម្រគប់ម្រគ្ដម្រកា ដពលដាំ ។  

 
- ការដធ្វើរប្ការពារ ដដើម្បីដជៀសវា្បាននូវការ ខូ្ចខាត្

ដាំណ ាំចាំណសីត្វ ដពលដាំដុះ និ្ដដើម្បីឱ្យការទទួលផ្លពដីាំណ ាំបានម្រសប

តាម្អា ុកាលរបស់វា ការដធ្វើរប្ការពារដាំណ ាំចាំណសីត្វស្ដលសម្រមាប់

កាត្់និ្ផ្ែល់ផ្លឱ្យសត្វជាមុ្ន 

វាមានសារៈសាំខាន់ដូចជាៈ 

- ការពារ ពីការបាំផ្លល ញរបស់ហ្ វូ្  សត្វដៅរដូវម្របាា្ំ ស្ដល

កសិករភាគដម្រចើនស្ល្សត្វឱ្យដដើរសុដីសរី 

- បដ្កើននូវការងារម្រគប់ម្រគ្ និ្ដធ្វើឱ្យកសិករ ល់កាន់ស្ត្

ចាស់ពីសារសាំខាន់ង្នដាំណ ាំចាំណីសត្វ 

- វាសម្ម្រសបដៅនឹ្ម្របពនវ័ចិញ្ចឹម្សត្វជាលកខណៈម្រគួសារ ពាក់

កណែ លស្ល្ ពាក់កណែ លប្ឃាំ្ 

- ពិដសសវាជួ ឱ្យ កសិករទទួលបានដជាគជ័ កនុ្ដាំដណើ

ការដាំដុះដាំណ ាំចាំណីសត្វ ។  

ជាទូដៅរប្ម្រត្ូវដរៀបចាំដៅតាម្សាថ នភាពជីវភាពនិ្លទវភាព

ស្ដលកសិករអាចដធ្វើដៅបានដដ ដម្របើម្របាស់ធ្នធាន ស្ដលមានដៅកនុ្

េូមិ្ដដើម្បីដជៀសវា្ការចាំណ ខ្ពស់និ្ប្កផ្លលាំបាក ឬប៉ះពាល់ដល់

ជីវភាពរបស់កសិករ 

សមាា រៈទាាំ្ដនះរមួ្មាន 



- បដងាគ លរប្អាចដម្របើកូនដ ើ គល់ឬសេីម្រសុក ស្ដលមាន

ម្របស្វ្ ១,៧-២ ស្ម្៉ម្រត្ 

- របាអាចដម្រជើសដរីស ក ដដើម្ឬសេ ីស្ម្កដ ើ ត្ូចៗ ឬសាំ

រះបនល ដផ្េ្ៗង្លយ៉្ណវា ជារបាឱ្យបានកម្ពស់ ១,៣-១,៥ ម្ ។ 

- ម្របសិនដបើកូនដ ើ ឬឬសេីរបាដ ើ្ អាចវា កនុ្ ចដនល ះ 

០,៣ ម្ ពីរបាមួ្ ដៅរបាមួ្  

-  រប្ម្រត្ូវមានការម្រត្ួត្ពិនិត្យជាម្របចាំដដើម្បីដជៀស វា្មាន

ការបាំផ្លល ញពីកតាែ ខា្ដម្រៅ 

ការភ្ជួរដស់ដ ី ការេជួរដស់ដីដគចប់ដផ្ ែើម្ភាគដម្រចើនដៅដពល

ស្ដលមានដេលៀ្ធាល ក់ដដើម្ឆ្ន ាំ កាំរតិ្ទឹកដេលៀ្បានដម្រសាចម្រសពដជាគជាាំដី 

កូនដមៅ ចង្ម្រ្ចប់ដផ្ ែើម្ដុះ ដហ្ើ ដីមានសភាពដសើម្ល ៅម្ និ្េជួរបាន ។ 

ដាំណ ាំចាំណសីត្វម្រត្ូវដាំដៅដដើម្រដូវ វសាដពលដីដសើម្ល អ និ្ម្រត្ូវេផួររស់

ពី ៣-៤ ដ្មុ្នដពលដាំពី១០-១៥ ង្ែ ង ដដើម្បីឱ្យដមៅ ចង្ម្រ្ងាប ់ រស់

បាំស្បកដីឱ្យបានម៉្ត្់ និ្របដសៅើ ដក់ជីលាម្កសត្វ ឬជីកាំប៉ុសែរលួ ល អ

តាម្លទវភាពពី១-២រដទះកៅុ្ ១០០ម្២ ដដ ម្រជួ កប់ដៅកៅុ្ដី

ដដើម្បីឱ្យដមៅ ចាំណីសត្វលូត្លាស់បានល អ 

ការដ ំ ម្រត្ូវឆ្ូត្រ្ជាជួរទាំហ្ាំពី ០.៨ ម្ ដៅ ១.២ ចដនល ះរ្ 

០.៥ ម្ និ្ជដម្រៅ ២-៣ ស.ម្ ដរ ម្រោប់ពូជ 

 

ឬដាំកូនដៅតាម្ច្អរូជាជួរដដ លប់ដីម៉្ដែពីដលើ ។ ដបើោៅ នដេលៀ្ម្រត្ូវ

ដម្រសាចទឹក១ង្ែងម្ែ្ ។ដពលដាំបាន១៥ង្ែងម្រត្ូវពិនិត្យនិ្ដបាចដមៅ ចង្ម្រ្

និ្ដៅដពលដមៅ ចាំណសីត្វបានអា ុ៣០ង្ែងម្រត្ូវពិនិត្យ និ្ម្របមូ្លផ្ល 

។ ចាំដពាះការដាំកូនវវិញម្រត្ូវសាបម្រោប់ដៅដលើថ្នន លរហ្ូត្ដល់កូនអា ុពី 

២០-២៥ ង្ែ ង ដទើបដកកូនដៅដាំ។ កូនដមៅ  កដៅដាំម្រត្ូវមានលកខណៈ

ល អ ដថ្នល សដដើម្បីឱ្យដមៅ លូត្លាស់ដសៅើោៅ ល អ និ្ឆ្ប់ទទួលផ្ល  

ការថែទ ំបនទ ប់ពីដាំរួច ម្រត្ូវតាម្ដនការលូត្លាស់របសដ់មៅ  

ដហ្ើ ដធ្វើការដបាចដមៅ ចង្ម្រ្ និ្ដម្រជា ដីដក់ជីបស្នថម្ដៅដម្រកា ដពល

ដាំ ១៥ ង្ែ ង និ្ដម្រសាចទឹកជាម្របចាំ ដៅដពលដីសងតួ្។ 

ការប្បមូ្លផលដមៅ ចាំណសីត្វអាចកាត្់ឱ្យសត្វ ដលើកដាំបូ្ដៅ

ដពលវាមានអា ុពី ៤៥- ៦០ ង្ែ ង កាត្់ដលើកទី ២រ ៈដពល ១៥ ង្ែ ង 

ដៅដម្រកា ដពលកាត្់ម្ែ្  និ្ដមៅ ស្ដលម្រត្ូវម្របមូ្លមានកម្ពស់ ០,៨ ម្ 

ដៅ ១ ម្ដូដច នះការដាំដាំណ ាំចាំណីសត្វ បានជួ បដ្កើនបរិមាណ និ្គុណ

ភាពចាំណីសត្វដៅម្រគប់រដូវ ដធ្វើឱ្យសត្វបានធ្ាំធាត្់ល អជួ កាត្់បនថ ដពល

ដវលាដល់សមាជិកម្រគួសារកសិករកនុ្ការរកដមៅ  និ្ឃ្វវ លដោ-ម្រកបីជា

ពិដសសកុមារ និ្ស្ដសែី ។ ការពម្រ្ីកដាំណ ាំចាំណសីត្វដធ្វើឱ្យកសិករកាត្់

បនថ ការចាំណ ម្របាក់ដដើម្បីទិញចាំណីសត្វ ដធ្វើឱ្យសត្វដោម្រកបធី្ាំធាត្់ល អ

មានសុខ្ភាពល អ ផ្លិត្ភាពខ្ពស់ឱ្យកសិករទទួលបានម្របាក់ចាំណលូខ្ពស់

ដសដាកិច ចម្រគួសារវរីកចដម្រម្ើន និ្ដសដាកិច ចជាត្ិវរីកចាំដរីនរុ្ដរឿ្។ 

ការកាំណត្ល់កខណៈដីសម្រមាប់ដាំដាំណ ាំចាំណីសត្វៈ 

- ជាដីទួលមិ្នលិចទឹករ ៈដពល ូរ ឬជាដីស្ដលមិ្នជាាំទឹកជាម្របចាំ 
- ជាដីស្ដលដាំណ ាំមានលទវភាពទទួលពនលឺម្រគបម្រោន់ដដើម្បីដុះលូត្លាស់ 

- មិ្នស្ម្នជាដីវាលដមៅ ធ្ម្ៅជាត្ិ សម្រមាប់ស្ល្ដោម្រកបីឱ្យសុដីដ 
ោៅ នការម្រគប់ម្រគ្ 

- ជាដីស្ដលមិ្នមានការផ្លល ស់បែរូមុ្ខ្ដាំណ ាំ រ ៈដពលខ្លីដរៀ្រល់ឆ្ន ាំ 

- ង្ផ្ទដីស្ដលសដម្រម្ចដាំដាំណ ាំចាំណីសត្វ ម្រត្ូវមានការចូលរួម្សដម្រម្ចពី

កសិករជាមាច ស់ដដ សៅ័ម្រគចិត្ែ។ 
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