
 

 

ដំណចំំណីសត្វ 

 

១.ដំណចំំណីសត្វ និង បសុពេទ្យ  

ក/ ដំណចំំណីសត្វ  

- ពពួកស្មៅ  និង ចំណីស្ងតួមយួចំនួនជាចំណីអាហាររបស្់ស្តវទពំារស្ ៀងទំងស្តវស្ស្ុក និង ស្តវព្ស្ព ។  

-រុកខជាតិស្នេះភាគស្ស្ចើនស្ថតិកនុងស្គួសារស្ាមមសី្ណ ស្ទេហ្ គីម  និងស្ទីស្េហ្ គីមទំងស្នេះឱ្យស្ ៅ្ េះថាចំណ ី

ស្តវ ។ 

-រុកខជាតិចំណីស្តវអាចជួបស្បទេះស្ៅកនុងព្ស្ពភាគស្ស្ចើនស្ៅ វាេស្មៅ ធមៅជាត ិ និងចំារ ពសិ្ស្ស្ដុេះជា 

គុមពស្ៅចស្ ល្ េះដំណសំ្ស្វូ និងតាម ភ្លឺស្ស្ស្ ។ 
២.លកខណៈទ្ូពៅរបស់ប្បពេទ្េូជដំណចំំណីសត្វ  

 ស្ចកស្ចញជា៣ស្កុមស្ំខាន់ៗគ ឺ 

 -ពួកឃាស្ជាតខិាន តតូច  ( ស្ទេហ្ គីម ) 

-ពួកឃាស្ជាតខិាន តធ ំ(ស្ទីស្េហ្ គីម ) 

-ពួកស្ាមមសី្ណ (ស្ាមសី្ណ ) 

ក/ េួកឃាសជាត្ិត្ូច 

-ឃាស្ជាតខិាន តតូចស្ថតិកនុង បំូរស្ស្ណែក 

-មានកំរិតស្បូស្ត ុីនខ្ពស្់ស្ៅកនុងស្លឹកអាចព ី១៥%-២៥% 

-ស្គដរុំកខជាតសិ្នេះស្រំាប់ាត់ផ្ ែេ់ចំណី និងស្កេំ រដី 

-ស្គដវំាស្ដយស្ាប់ដករំស្េកកូន ឬស្បស្ភ្ទខ្លេះស្ដយផ្សំស្តយួ 

-វវិធីដអំាចស្ស្ពាេះ ឬសាបដជំាជួរឆ្លល ស្់ 

         
 

ខ/េួកឃាសជាត្ិខ្នា ត្ធំ  

-ជាស្បស្ភ្ទឃាស្ជាតថិាន ក់ខ្ពស្ ់មានេកខណៈជាស្ដើមស្ពញស្េញវ និង អាចមានអាយុស្វងព ី១០-១៥វឆ្លន  ំ 

-ពួកស្ទីស្េហ្ គមីមានស្ៅកមពុជាស្យើងដូចជា៖វ ង្គគ ដីវកនធំស្េតវស្ទីចាន់ធារា៉ា  និងពពួកគលីរីស្ីដឌីយ៉ា ជាស្ដើម ។េ។ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

គ/េួកប្ាមមីពណ ជារុកខជាតិ បំូរស្មៅ ស្ចកជា៣ស្កុមៈ 

-ពពួកមានកំពស្់ទប 

-ពពួកមានកំពស្ម់ធយម 

-ពពួកមានកំពស្ខ់្ពស្ ់

 ពពកួមានកពំស្ទ់ប  ស្គដវំាស្ដយស្ាប់មានៈ 

-យូមឌីីកូឡា 

-ប៉ាសាព ស្ូម ស្តាទមូ 

-បស្ីេីស្ 

-ស្មៅ ស្ជើងស្ាស្ជ់ាស្មៅ កនុងស្ស្កុ 

-ស្មៅ ជស្្ជៀនជា ស្មៅ កនុងស្ស្ុក 

 ពពកួមានកពំស្ម់ធយម  ស្គដសំ្េើដីស្ដេមានជីជាតមិធយមវនិងតាមដីភូ្ម ិ ដីទួេស្ៅចស្ ល្ េះវាេស្ស្ស្ ដីចំារ  
និងអាចដសំ្ៅស្ស្ាមកូនស្ ើហ្បូស្ផ្ ល។វ ស្គដវំាស្ដយស្ាប ់ ស្បមូេផ្េចាបព់៣ី០ព្េ ង-៤៥ព្េ ង និងស្េើកប ា្ ប១់៥ព្េ ង

ស្ស្ាយ ។ ស្បស្ភ្ទស្មៅ ទំងស្នេះរួមមានៈ 
 -មុេឡាត ូ

 -មា៉ា រា៉ា ន់ឌូ 

-ហាកមប និងវ-រូហ្សី 
 

 

 

 

 

 

       -មា៉ា រា៉ា ន់ឌ ូ                               -មុេឡាត ូ                                     -ហាកមប 

          ស្ដើមមន     ស្ដើមស្ទីចាន់ធារា 

  

  



 

 

 ពពកួមានកពំស្ខ់្ពស្ ់ជាស្បស្ភ្ទស្មៅ ស្ដេមានស្ដើមខ្ពស្ ់ជាស្មៅ ដព្ទវាផ្ែេទ់ិន នផ្េស្ស្ចើនស្បស្ិន      ស្បើដវំាស្េើ 

ដីមានជីជាតិេ អ និង ស្ស្សាចស្ស្បស់្មស្ស្ប ។ ស្គដវំាស្ដយស្ស្បើស្ាប់វ និងេ អបំផ្តុារបសំ្បកកូនដ ំ ឬដសំ្ដយស្ដើម។ 

ស្ៅស្បស្ទស្កមពុជាស្យើងស្គដ ំ   ស្មៅ  ស្នេះមានបីស្បស្ភ្ទៈ 

 -ពូជស្មៅ ឃីងស្ាស្ 

-ពូជស្មៅ ដំរី 

-ពូជស្មៅ ហ្ គីនស្ន 

 

 

 

 

 

            -ពូជស្មៅ ដំរី                          ពជូស្មៅ ហ្ គីនស្ន                              

 

៣.ារពប្ជើសពរើស ដំណចំំណីសត្វពដើមបីដ ំ 

 េកខណៈមយួចំនួនស្ដេស្យើងស្ស្ជើស្ស្រីស្ដំណចំំណីស្តវមកដ ំ 

-ស្ស្ជើស្ស្រីស្តាមវធិីសាស្ដស្ែដដុំេះវ និងតំរូវារស្ស្បើស្បស្ ់

-ស្ស្ជើស្ស្រីស្តាមអាាស្ធាត ុ និងស្បស្ភ្ទដីស្ដេស្តវូដ ំ

-ស្ស្ជើស្ស្រីស្តាមទំរង់ព្នារដុេះេូតលាស្់របស្់ដំណ ំចំំណសី្តវ 

-ស្ស្ជើស្ស្រីស្តាមចណំង់ចំណេូចិតែវនិងសារៈស្បស្យជន៍ 

៤.ារប្គប់ប្គងចាត្់ចចងដំណចំំណីសត្វ 

 ក/ារប្គប់ប្គងពៅពលើារពរៀបចំដី និងារពធវើរបង 

-ស្រៀបចំដីស្ដើមេីដដូំចជាភ្ជួររាស្់វពស្ង្គបដីវស្ំអាតស្មៅ ចព្ស្ងមនុដ ំ២-៣ព្េង និងឆូតរង (ជំស្ៅកប់ស្ាប ់១.៥-២វ

ស្.មវចស្ ល្ េះជួរ ៣-៤ស្.ម)។ 

-ារស្ធវើរបងារពារមានស្ំភារៈដូចជា ៖កូនស្ ើ ឫស្ីស ឬក៍ស្ំរៈប ល្  ។  ចំស្ពាេះបស្ង្គគ េរបង អាចយកកំពស្ ់

១,៧-២វម ។ 

ខ/ារេិនិត្យដំណុុះប្ាប់បន្ទា ប់េីារដ ំ   

-ស្តូវពិនិតយដំណេុះស្ាប់ប ា្ បព់ដីបំន ៧-១០ព្េ ង 

គ/ារសំអាត្ពមៅ ចង្ប្ងបន្ទា ប់េីារដ ំ 

-ជាធមៅតាស្មៅ ចព្ស្ងដុេះកនុងដំណក់ាេដដុំេះដំបូង (១០-២០ព្េ ង ) ប ា្ បព់ីដសំ្មៅ  

-ស្តូវស្ំអាតស្មៅ ចព្ស្ងកនុងជួរ  និង ស្ពាេះរង ( ស្េើកទ១ីៈៈ១០-២០ព្េ ង ) 



 

 

-ស្ធវើស្េើកទ ី២ ស្បើស្មៅ ចព្ស្ងស្ស្ចើន 

ឃ/ារផ្ដល់ប្ត្លប់មកវញិនូវជីវជាត្ិដ ី 

-ដំណចំំណីស្តវបនទញយកជជីាតិដីតាមរយៈស្លឹក ស្ធវើឱ្យដីស្ខ្សេះជីជាត ិ

-ស្យើងស្តវូផ្ ែេ់បស្ដង គប់នូវជលីាមកស្តវ ,ជីធមៅជាត,ិជីគីមសី្បើចាបំច់ ។ 

ង/កំេស់ង្នារាត្ ់ 

ប្បពេទ្ដំណចំំណីសត្វ កំេស់ាត្់ (ស.ម ) 

ពពួកស្េហ្ គីមទបៗ ៥-១០ 

ពពួកស្េហ្ គីមស្ដើមមធយម ២០-៣០ 

ពពួកស្ទសី្េហ្ គីម ៥០-១០០ 

ពពួកស្មៅ ស្ដើមទប ៥-១០ 

ពពួកស្មៅ ស្ដើមមធយម ១០-១៥ 

ពពួកស្មៅ ស្ដើមខ្ពស្ ់ ២០-៣០ 

 

ច/ារពប្ោចទ្ឹក និងពរៀបចំេូជពៅរដវូប្រងំ 

-ដំណចំំណីស្តវស្តូចស្ស្សាចទឹក ១-២ដង/ស្ខ្ 

-រដូវស្បងំ ូស្ប ល្ យ គួរយកស្ដើមដំណចំំណីស្តវមកផ្សំស្ៅជតិស្បភ្ព ទឹក  ទឹកស្ស្េះ វ ណែូងជាស្ដើម ។ 

៥.ារពរៀបចំកចនែងដដំំណចំំណីសត្វថ្ៅី  

 ក/ារពប្ជើសពរើសទ្តីងំ 

-យកដីទេួមិនេិចទឹក 

-មានពនលឺព្េ ងស្គប់ស្ាប ់

-ដីមិនពាក់ព័ន ធ  និងារដដំំណអំាយាុេខ្ល ី

-ជាដីស្ដេមាា ស្់ នកដអំាចមានេទធភាពស្គប់ស្ាន់ កនុងារស្គបស់្គង 

-ជាកស្នលងពិនិតយថាេ អ កនុងារផ្សពវផ្សយបនែស្កមៅភាពស្រៀបចំបនែ 

ខ/សកមៅភាេពរៀបចំ 

-ស្ធវើរបងារពារមុនស្ពេដ ំ

-ស្រៀបចំដីភ្ជួររាស្វ់ បំស្បកដីវ ដក់បស្នថមដីធមៅជាត ិ

-ស្បកស្ចកជួរតាមទំហ្ពំ្ផ្ ាដី និងតាមស្បស្ភ្ទព្នពូជដំណចំំណសី្តវ 

-ដតំាមេកខណៈបស្ច ាកស្ទស្ដដុំេះដំណចំំណីស្តវ 



 

 

                  

 

          ស្ធវើរបងារពារមុនស្ពេដ ំ                    ដតំាមេកខណៈបស្ច ាកស្ទស្ដដុំេះដំណចំំណីស្តវ 

គ/ារពរៀបចំសកមៅភាេបនដ 

ស្តូវកំណតស់្ពេស្វលាឱ្យចាស្ល់ាស្់កនុងារស្តតួពិនិតយារង្គរ ដូចជា  

-ស្េើកទ១ី វ ស្ៅ៧ព្េ ងប ា្ បព់ីដ ំ (ស្មើេដំណេុះ និងស្មៅ ចព្ស្ង ) 

-ស្េើកទី២ វ ស្ៅប ា្ បព់ីដ ំ (ស្អំាតស្មៅ ចព្ស្ង ) 

-ស្េើកទ៣ី វ ស្ៅ៣០ព្េ ងប ា្ បដ់វំ(ស្មើេារេូតលាស្់និងារស្បមូេផ្េ) 

-ស្េើកទី៤ វ ស្ៅចុងរដូវវស្ស  (ស្ស្តៀមស្េទំដំណចំំណីស្តវស្ៅរដូវស្បងំ) 

-ស្េើកទី៥ វ ស្ៅពាក់កណែ េរដូវស្បងំ  (ស្េទំដំណចំំណីស្តវស្ៅរដូវស្ដែ  ) 

-ស្េើកទ៦ី វវ ស្ៅចុងរដូវស្បងំ  (ពិនិតយរាេស់្កមៅភាពខ្ូចខាត និងស្តូវស្ក េំ   ស្ៅរដូវវស្សប ា្ ប ់)    

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ារពរៀបចំេូជដំណចំំណីសត្វ 

 

ជាទសូ្ៅស្គដដំំណចំំណសី្តវបនស្ស្ចើនវិធីរួមមាន ដសំ្ដយស្ាប់ ស្ខ្នង ស្ដើមជាប់ឬស្  និង ដសំ្ដយស្ស្បើស្ដើម

បណែុ េះ    ។ 

១.តរាងកំណត្់សំាល់ារពប្បើប្រស់េជូ  

 

ព ៅ្ ុះេូជ ដពំដយប្ាប់ផ្ទា ល់ បំចបកគល់/ដកំូន ដពំដយពប្បើពដើម 

ពពកួស្មៅ  
   

ហាគមប អាចដបំន ដបំនេ អ មិនអាចដបំន 

បស្ុីេសី្ អាចដបំន ដបំនេ អ មិនអាចដបំន 

មា៉ា រា៉ា ន់ឌ ូ ដបំនេ អ ដបំនេ អ មិនអាចដបំន 

មុេឡាត ូ ដបំនេ អ ដបំនេ អ មិនអាចដបំន 

ប៉ាសាព េូម ដបំនេ អ ដបំនេ អ មិនអាចដបំន 

រូស្ុីស្ាស្ ដបំនេ អ អាចដបំន មិនអាចដបំន 

ឃីងស្ាស្ មិនអាចដបំន អាចដបំន ដបំនេ អ 

ស្មៅ ដំរី មិនអាចដបំន អាចដបំន អាចដបំន 

ពពកួស្េហ្ គមី 
   

ស្ទីចាន់ស្តា មិនអាចដបំន មិនអាចដបំន ដបំនេ អ 

មន មិនអាចដបំន មិនអាចដបំន ដបំនេ អ 

គនធំស្េត ដបំនេ អ អាចដបំន មិនអាចដបំន 

គលីរីស្ុីតដា អាចដបំន ដបំនេ អ ដបំនេ អ 

សាព យឡ ូ ដបំនេ អ អាចដបំន អាចដបំន 

 

២.ារយល់ដឹងេីប្ាប់េូជដំណចំំណីសត្វ  

ក/គុណភាេប្ាប់េូជ  

-ស្ាប់ពជូដំណចំំណីស្តវស្តូវទកុដក់ស្តមឹស្តវូតាមបស្ច ាកស្ទស្ 

-ស្តូវស្វចខ្ាបឱ់្យជិតេ អវារពារខ្យេវ់ និង ពនល ឺ

-អាយ ុពូជ (ហ្សួ្កំណត់ស្ស្បើ ឬស្ំបុរពជូេ អ ) 

-ចំស្ពាេះពូជមានតសំ្ណកស្ាប់វឬវស្បំកស្ាស្់ស្តវូដឹងឱ្យចាស្ព់ាីរដស្់ដំស្ណកស្ាប ់  



 

 

                                    
  ខ/ដំពណកប្ាប់េូជ  

ជាធមៅតាស្ាបព់ូជវាមានកំណត់ស្ពេចាប់ស្ផ្ ែើមស្ស្បើស្បស្់របស្់វា ស្ស្ពាេះវាមានស្ពេស្វលា ដំស្ណកស្ាប ់។ 

-ពពួកស្មៅ ដំស្ណកស្ាប ់ស្ថតិកនុង ឡំុងស្ពេ ៣-៦ស្ខ្ប ា្ បព់ីស្បមូេផ្េ 

-ពពួកស្េហ្ គមីស្ដេមានស្បំកស្ាស្់ដំស្ណកស្ាប ់ ព ី ៦-៨ស្ខ្ប ា្ បព់ីស្បមេូផ្េ។វ ស្ាបព់ជូមានស្ំបកស្ាប់

ស្ាស្់មានភាគស្ស្ចើនជាពពួកស្េហ្ គមីមានដូចជា ឌសី្មិនធស្វកនធំស្េត  សាព យេ ូ ។   

គ/ារពធវើពត្សដដំណុុះប្ាបេ់ូជដំណចំំណីសត្វ 

វវិធីកនុងារស្ធវើស្តស្ែដំណេុះស្ាបម់ានពីរស្ំខាន់គ ឺ 

 ១.វស្តស្ែទូស្ៅ 

២.វ ុីស្មើចជិនស្តស្ែ 

ស្តស្ែទំងពីរស្នេះ នុវតែស្កមៅភាពស្បហាក់ស្បស្ហ្េាន  ស្តវាមានស្ាេបណំងខ្សុ្ាន ខ្លេះៗ   ស្ហ្ើយសារៈស្ំខាន់

របស្់វារួមមួយ គឺ ចង់ដឹង ំពីភាគរយព្នដំណេុះស្ាប ់។ 

 ឃ/កំរិត្កំណត្់ដំណុុះប្ាប់េូជ  

ជាទសូ្ៅតាមារស្សាវស្ជាវរបស្់ នកបស្ច ាកស្ទស្ស្គកំណត់ស្ៅស្េើកំរិតស្ដេអាចស្ស្បើបន និងមិនអាចបន 

អាស្ស្យ័ស្ៅតាមស្បស្ភ្ទពូជ  និង ស្តាដំណេុះស្ាប់របស្់វា ។ 

ពពកួស្មៅ   

 -កំរិតដំណេុះស្ស្ចើនជាង ២០%ស្យើងស្ស្បើស្បស្់វាបនេ អ 

 -ស្ាប់ពជូស្ថតិកនុងដំស្ណកស្ាបស់្ហ្ើយមានដំណេុះតិចជាង ២០%រកសទុក៣-៦ស្ខ្ ស្ហ្ើយ ស្ធវើ ស្តស្ែ ស្បើដុេះ 

េ អអាចដវំាបន  ។ 

 -ដំណេុះស្ាប់តិចជាង ២០%គុណភាពស្ាប់ ន់មិនស្តវូស្ស្បើស្បស្់វាស្ឡើយ ។ 

ពពកួឃាស្ជាត ិ 

 -ស្ាប់មានគុណភាពេ អ កំរិតដំណេុះស្ស្ចើនជាង ៤០%ារដមំានារដុេះេូតលាស្់េ អ 

-កំរិតដំណេុះស្ាប់ស្ស្ចើនជាង៤០%ស្តវាមានស្ំបកស្ាប់ស្ាស្ ់វរងង ស្តូវដស្់ដំស្ណកស្ាប ់

-ដំណេុះស្ាប់តិចជាង ៤០%ពីនិតយស្ឃើញគណុភាពស្ាប ់ន់មិនអាចស្ស្បើបន 

 

 



 

 

បពចេកពទ្សដដំំណចំំណីសត្វ 

 

 ារដដំំណចំំណីស្តវ ស្គអាច នុវតែបនតាមស្ស្ចើនវិធី ដសំ្ដយស្ាបវ់ ដសំ្ដយកូនវ ឬបំស្បកស្ដើមដសំ្ដយ
ស្ស្បើស្ដើមផ្ទា េ ់ឬស្ដើមបណែុ េះ ។  ារស្ស្បើវិធីណមយួបន ស្តូវសាគ េ់ ពំីកំរិត េូតលាស្ ់ និង ទំរង់ស្ដើមរបស្់វាផ្ងស្ដរ   ។ 

១-ារដបំ្បពេទ្ពមៅ  និង ពលហ្គីមមានប្ាប់ត្ចូ និងមធយម  

 ស្បស្ភ្ទស្មៅ វ  និងស្េហ្ គមីស្ដេមានស្ាប់តូច និង មធយមរួមមាន វ  ហាគមប មា៉ា រាន់ឌូ បស្ុីេីស្ ហ្ គីនស្ន រូស្ុីស្ាស្ 

ប៉ា រា៉ា ស្ាស្ សាព យឡូវ១៨៤  និង ឌសី្មិនធស្ជាស្ដើម ។ 

 ស្កុមស្មៅ ស្នេះមានបរិមាណស្ាប់មធយមព ី១០០-២២០០ស្ាប់/ស្ាម ស្បើស្ធៀបដំណដំព្ទ ។វារដឱំ្យមានារ

េូតលាស្់េ អេេុះស្តាស្តស្យើងស្រៀបចំដូចខាងស្ស្ាម ៖ 

-ស្រៀបចំដីហ្ ៅត់េ អវ និងស្ំអាតស្មៅ ចព្ស្ងមុនដ ំ

-កប់ស្ាប់ជំស្ៅ ១.៥-២ស្ម ស្ហ្ើយបង្គា ប់ដីស្មេ ៅមស្ដើមីេស្ស្បូស្ំស្ណើមពីដី 

-ដចំស្ ល្ េះព៣ី៥-៤០ស្ម ង្គយកនុងារស្ំអាតស្មៅ ចព្ស្ង 

-ស្បើស្ាប់េ អស្តវូស្ស្បើស្ាប់៤-៥គស្ក/ហ្ិចតា 

-ស្បើដសំាបផ្ទា េ់ស្េើដី ស្តវូគតិពជីំស្ៅព្នារកប់ស្ាបឱ់្យបនេ អ 

២-ារដេំេួកប្ទ្ីពលហ្គីមពដយពប្បើប្ាប ់

 ស្គអាចដពំពួកស្ទសី្េហ្ គីមដូចជា   កនធំស្េត គលីរីស្ុីដា ាស្េៀនស្ដ  ង្គគ ដី ស្ំរាបជ់ា ចំណីស្តវបនតាម

ពីររស្បៀប  

ក/ារដពំដយមិនរច់បណដដ ុះប្ាប់ជាមុន  

-ជីករស្ដែ ដីមាន ងកត់ផ្ ាិត ១៥ស្ម ជំស្ៅ ២០ស្ម 

-ចស្ ល្ េះជួរ ៣មវចស្ ល្ េះស្ដើម ៣-៣.៥ម 

-លាយជលីាមកស្តវ ឬជីកំប៉ាសុ្ែ ២០% ដក់២-៣រស្ដែ  

-ស្បើស្ាបដ់ស្់ដំស្ណកស្ហ្ើយកប់កនុងរស្ដែ  ២-៣ស្ាប់/រស្ដែ  

-ជំស្ៅកប់ស្ាប ់២.៥-៣ស្ម ស្ហ្ើយបង្គា ប់ដីស្មេ ៅម 

-ចារចំណជុំវិញរស្ដែ កំពស្ ់៣០-៥០ស្ម 

ស្ស្ាយដ ំ១០-១៥ព្េ ងស្តូវស្េរកស រហ្ូត ដេ់វាកំពស្ ់២ស្ម៉ាស្ត ។ 

  

ខ/បពចេកពទ្សបណដដ ុះកួនប្ទ្ពីលហ្គីម  

 ារបណែុ េះស្ដយដកេ់ង់  

-លាយស្ចបេ់ដី ៦០%វកំប៉ាុស្ែ ១៥% វ ង្គក មចាស្់ៗ  ឬអាចម៍រណ ១៥%វលាមកស្ាស្ងតួ១០% 

-ស្ចកេង់បណែុ េះរួចដក់ស្ាប ់១-២ ស្ាប់ស្ដយកប់ជំស្ៅ ២-៣ស្ម 

-ស្ស្សាចទឹកស្អាយបនស្សំ្ណើម ១០០% ស្រៀបចំទុកស្អាយេ អស្ៅកស្នលងបណែុ េះ 



 

 

-ស្េទំស្ស្សាចទឹក និង តាមដនដំណេុះជាស្បចា ំ

ស្គដកកូនមកដសំ្ពេមានអាយ ុ ២-៣ស្ខ្ ឬអាចស្េើស្ស្នេះស្បើស្ឃើញថាកំពស្់វ និងារដុេះេូតលាស្ម់ាន

េកខណៈមិនស្ពញស្េញ  ។ 

 ារបណែុ េះស្ាប់ស្ដយថាន េបណែុ េះ 

ារបណែុ េះស្ាបព់ជូពពួកស្ទីស្េហ្ គីមស្ំរាបយ់កកូនដបំនែជាារេ អ  ។ ចាបព់ីបណែុ េះរហ្ូតដកស្ៅដ ំមានរយៈស្ពេ 

៣-៤ស្ខ្  ដូចស្នេះារបណែុ េះស្តវូស្ធវើមុនរដូវវស្ស ៣-៤ស្ខ្ ស្ទើបទន់ស្ពេ ។ 

 ារង្គរស្ដេស្យើងស្តវូ នវុតែកនុងស្ពេបណែុ េះកនូមាន  

-ស្ស្ជើស្កស្នលងបណែុ េះស្មស្ស្ប ( មានពនល ឺវង្គយស្េរកស  ដីមិនេិចទឹក ...........) 

-ាប ់ភ្ជួរហាេដី ៥-១០ព្េ ងមុនស្ពេស្រៀបចំរង 

-ស្រៀបចំជាថាន េ មានជំស្ៅ ៥០ស្ម លាយជាេាយដី ៥០% វអាចម៍រណឬ ង្គក ម ១០%វ  កំប៉ាុស្ែ ១៥% វខ្សច់ 

១០% វលាមកស្ា ស្កប ី១០% វស្ជុឱំ្យស្ប់េ អ ស្ហ្ើយស្ផ្នកបតរងស្ទប់ចំស្បើងពុកៗ ។ 

-ស្ស្បើស្ាប៣់០០-៤០០ស្ាប់/១ស្ម៉ាស្តាស្រ ។ 

គ/រពបៀបដកំូនេេួកប្ទ្ីពលហ្គីមជាចំណីសត្វ  

ារដពំពួកស្ទសី្េហ្ គីមយកស្លឹកស្ធវើជាចំណីស្តវមានគំរូដូចខាងស្ស្ាម  

-ដជំុំវវិញបលង់ផ្ ាេះវចំារ ឬដជំាចំារ 

-ស្ំអាតស្មៅ  និងជីករស្ដែ  ងកត់ផ្ ាិត ១០-១៥ស្មវជំស្ៅ ២០-៣០ស្ម 

-ដក់ជីកំប៉ាសុ្ែឬជលីាមកស្តវកនុងបតរស្ដែ ស្បស្ហ្េ១/៣ព្នដីស្ដេេប ់

-ស្រៀបចំចស្ ល្ េះជួរ ៣ស្ម៉ាស្តវចស្ ល្ េះស្ដើម ៣ម 

-ដកំុំឱ្យឫស្របស្់វាបត ់ស្ហ្ើយបង្គា ប់ដីឱ្យស្ណន 

-ស្បើស្ស្ាយដាំៅ នស្ភ្លៀងស្តូវស្ស្សាចទឹក ៨-១០ព្េ ង 

-ស្គបគេស់្ដើមីេរកសស្ំស្ណើម 

៣-ារបំចបកពមៅ ពដើមីបដ ំ

 ារដសំ្មៅ ស្ដយបំស្បកស្ដើមស្គ នុវតែស្ៅារង្គរមួយចំនួនដូចជា  

 -ស្ំអាតស្មៅ ចព្ស្ងវរាស្ប់ំស្បកអាចម៍បំណស្ស់្អាយេ ៅមស្ាងូ 

-បំស្បកស្មៅ និង ដសំ្ៅរដូវស្ភ្លៀងធាល ក់ស្គប់ស្ាន់ 

-បំស្បកកូនស្មៅ មានអាយពុ ី៥០-៦០ព្េ ងស្ទើបេ អ 

-ប ា្ បព់ីដកបំស្បកស្តូវស្កើតស្លកឹ២/៣ស្ចញស្ដើមីេស្ដើមង្គយេតូលាស្ ់

-ស្បើដកំស្នលងឆ្លង យស្តូវរំុវាស្ដយស្ស្បើស្កដស្ស្ផ្សើមទឹក រួចស្ចកកនុងស្ស្ាងផ្ទល ស្ស់្ាិចបទិជតិវ និង ស្ស្ស្រផ្ទល ក 

បញ្ជជ ក់ពសី្ ៅ្ េះពជូ ព្េ ង ស្ខ្ ស្ផ្ ញើរ ។ 

-ដ ំទុកចស្ ល្ េះជួរ ៤០ស្ម ចស្ ល្ េះគុមព ២០ ស្.ម 

-ដមំិនស្តវូកប់វាឱ្យ ស្ស្ៅស្ពកស្ទ ស្តស្តវូបង្គា ប់ដីឱ្យស្ណនេ អ 



 

 

-គេ់ស្មៅ ស្ដេដកបំស្បកស្តូវវចិខ្ាប់ឱ្យេ អ  និងមិនឱ្យហ្ួស្រយៈស្ពេ ៥ព្េ ង  

៤-ារដេំួកប្ទ្ីពលហ្គីម និងពមៅ ពដយពដើម  

 ក/េេួកពមៅ ពនពារ  

-ាត់ស្ដើមស្បស្វង ៣០-៣៥ស្ម ស្ធវើយ៉ា ងណស្អាយវាជាប៣់ថាន ងំ 

-ស្រៀបចំដី និងស្ធវើរស្ដែ  មាន ងកត់ផ្ ាិត ១.៥ស្ម ,ជំស្ៅ ២០ស្ម 

-ចស្ ល្ េះជួរ ៧០ស្ម និងចស្ ល្ េះគមុព ៤០ស្ម 

-លាយជីកំប៉ាុស្ែ ឫជលីាមកស្តវ ១/៣ព្នបរិមាណដីកនុងរស្ដែ  

-ដក់ស្ដើមស្មៅ ស្ដេាត ់ស្ផ្ ែកកនុងទសំ្រតមុ ំ៤៥០ េប់ដី និងបង្គា ប់ដីវិញ 

-ារកប់ស្តូវទុកថាន ងំ ១-២ស្ចញស្ស្ដ ស្ដើមីេជាចំណចុដំណេុះ 

-ស្ស្សាចទឹក និងបនែស្ស្សាចរហ្តូដុេះពនលកស្បើាៅ នស្ភ្លៀង 

ស្បើស្ភ្លៀងស្គប់ស្ាន់ស្មៅ អាចស្បមូេផ្េព ី៤៥-៦០ព្េ ង ពសិ្ស្ស្វាស្បកគុមពធ ំនិងមានកូន ព ី១៥-២០ស្ដើម 

។  វាមានគុណភាពខ្ពស្ ់ស្ដើមមានរស្់ជាតិស្ផ្ អមស្សាេ្ឱំ្យស្តវចូេចិតែស្ុ ី ។ 

ខ/េេួកប្ទ្ីពលហ្គីម  

ជាធមៅតាដំណចំំណសី្តវស្បស្ភ្ទស្នេះមុនស្ពេដសំ្គស្ស្ចើនដំស្ណើរារផ្សំ ស្ដើមវាជាមុនស្ដើមេឱី្យវាដុេះពនលកស្ខ្នង ព ី 

១០-១៥ស្.ម ស្ទើបស្គយកវាស្ៅដសំ្ហ្ើយដំស្ណើរ ារដុេះេូតលាស្់បនេ អ រស្បៀប នុវតែ  

-ស្ស្ជើស្ស្រីស្ស្មកវាស្ដេមានអាយ ុ៦-៩ស្ខ្ ស្ដេមានស្ភ្នកេ អ 

-ាត់ស្មកវាជាកង់ៗ  ស្បស្វង ២០-២៥ស្ម ផ្សំកនុងស្ស្ាងបណែុ េះសាក ១៥-២០ព្េ ង  

-ស្រៀបចំរស្ដែ មានជំស្ៅ ១៥ស្ម ស្ហ្ើយស្ចបេអ់ាចម៍ដីជាមយួលាមកស្ា ឬ ជីកំប៉ាសុ្ែដក់កនុងរស្ដែ   

-ដក់កូនចំណចំំណីស្តវចូេស្ដយាតយ់កេង់បល ស្ាិចស្ចញ ស្ហ្ើយដក់វាចូេកនុង ជាទំរង់ រស្តង ់ 

-បង្គា ប់ដីស្អាយហាប់េ ៅម ស្ស្សាចទឹកស្អាយស្ជាគេ អ រយៈស្ពេ៤-៥ព្េ ងប ា្ បព់ ីដ ំ។ 

-ជាារេ អយកចំស្បើង ឬ ស្ំរាមចាស្់ៗស្គបគេ់របស្់វាស្ដើមីេរកសស្ំស្ណើមេ អ 

  -ចស្ ល្ េះជួរ ២-៣ម ចស្ ល្ េះស្ដើម ២-២.៥ម  ។  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

ប្គប់ប្គង និង ារចថ្រកាដំណចំំណីសត្វ 

 

១.ារប្គប់ប្គង  

 ស្ាេបណំងស្ំខាន់ ស្ដេស្យើងចាបំច់ស្តូវស្តមានារស្គប់ស្គងដំណចំំណីស្តវស្្េះគឺ  

 -កំណត់ឱ្យបនារេូតលាស្ ់ និងផ្េិតភាពដំណចំំណសី្តវ 

-ស្គប់ស្គងឱ្យបនតាមតំរូវារ ស្ដើមីេធា្ នូវដំណចំំណសី្តវស្គប់ស្ាន់ 

-ស្ស្បើស្បស្ស់្អាយ ស្េ់ទធភាព នូវអាហាររូបតថមភស្តវ 

-ស្ិកស ពំទីំ្កទ់ំនងរវាង ដំណចំំណីស្តវ ស្ៅនឹងបរិដា នកនុងតំបន់ដដុំេះ 

ារង្គរស្ខំាន់ៗ កនុងារស្គបស់្គងមាន  

-តាមរយៈារាត់ដំណចំំណសី្តវ 

-តាមរយៈារផ្ែេ់ស្តេប់វិញនូវជីវជាតិដីដេ់ចំារដំណចំំណសី្តវ 

-តាមរយៈារស្េទំចំារដំណចំំណីស្តវ 

 

ក/ារប្គប់ប្គងតមរយៈារាត្ដ់ំណចំំណីសត្វ  

េ.រ ស្ ៅ្ េះដំណ ំ

ចំណីស្តវ 

អាយុស្បមូេ 

ផ្េដំបូង(ព្េ ង) 

កំពស់្ាត់ស្ធៀប 

នឹងព្ផ្ ាដី(ស្ម) 

អាយុាត់ប ា្ ប់ 

ពីស្េើកទី១(ព្េ ង) 

ារស្បមូេផ្េ 

កនុង១រដូវវស្ស(ដង) 

១ ហ្ គីនស្ន ៤៥-៦០ ៧ ៧-១០ ១៥-២០ 

២ ហាគមប ៥០-៦០ ៧ ១០-១៥ ១០-១៥ 

៣ មា៉ា រង់ឌូ ៥០-៦០ ៧ ១៥-២០ ១០-១៥ 

៤ មុេឡាត ូ ៥០-៦០ ៧ ១៥-២០ ១០-១៥ 

៥ បស្ុីេសី្ ៦០-៦៥ ៧ ២០-២៥ ៧-១០ 

៦ ណពារ ៥០-៦០ ១០ ២៥-៣០ ៦-៨ 

៧ វរី ឡ-ូ១៨៤ ៥០-៦០ ១៥ ២៥-៣០ ៦-៨ 

៨ ឡឺស្គណ ៣៥០ ១០០-១៥០ ២០-២៥ ៦-៨ 

៩ េីរីស្ុី រីយ ៣៥០ ១០០-១៥០ ២០-២៥ ៦-៨ 

 

-ជាទូស្ៅពពួកស្មៅ  និងស្េហ្ គីមខាន តតូច ស្តវូាត់ស្ៅចុងរដូវវស្ស  

-រដូវស្បងំស្តូវាត់ស្មៅ េយចុេះជាងរដូវវស្ស 

-ចំស្ពាេះពពួកស្ទីស្េហ្ គមី ស្តូវាត់នឹងាំបតិមុត 

េទធផ្េអាចស្ស្បស្បេួអាស្ស្យ័ស្េើសាថ នភាព ទីកស្នលង និងារស្េទំ ។ 

 



 

 

បំស្របំរួេបរិមាណនិងគណុភាពដំណចំំណីស្តវ 

អាយុដំណ ំ បរិមាណផ្េស្ងតួ 

(គ/ហ្ត/ឆ្លន ំ) 

បរិមាណស្លឹក 

(%) 

កំរិតស្បូស្ត ុីន 

(%) 

កំរិតរលាយ 

(%) 

៤ស្បែហ្ ៍ ១០-១៣ ៦០-៧០ ១៤ ៧០ 

៦ស្បែហ្ ៍ ១៥-១៦ ៤០-៥៥ ១១ ៦០ 

៩ស្បែហ្ ៍ ២០-២២ ២៥-៣០ ៨ ៥០ 

ខ/ារប្គប់ប្គងពដយារផ្ដល់នូវជីជាត្ដិ ី 

 ជាធមៅតាស្រៀងរាេ់ឆ្លន  ំ ពសិ្ស្ស្ចំារស្មៅ ស្តងស្តបតប់ង់សារធាតុខ្នជិដូចជា  (N  P  K ) ដូចស្នេះស្បើស្យើង 

ពុំមានារស្គប់ស្គងជីជាតិដីស្អាយបនស្តឹមស្តូវស្ទស្្េះ ចំារដំណចំំណីស្តវ និង មានារ ន់េយទំងបរិមាណ និង 

គុណភាព ។ 

 បញ្ជា ស្ដេជួបស្បទេះពីារខ្វេះជជីាតិដីស្ៅកនុងឆ្លន  ំទ២ី និងទ៣ីប ា្ បព់ដីសំ្្េះមាន  

 -កំរិតេូតលាស្់ដំណចំំណីស្តវយតឺស្បើស្ស្បៀបស្ធៀបនិងឆ្លន ំដំបូង 

-ស្ដើមស្មៅ ធ ំវរងង ស្លឹកតូច េយចុេះកំពស្ ់

-ស្លឹកភាគស្ស្ចើនស្ស្បពណ ៌ពីព្បតង ស្ៅស្េឿងស្សាេ ស្ដេបង្គា ញចាស្់ស្ៅរដូវស្បងំ 

-សាថ នភាពដី វរងង ហាប ់ និង មានពណព៌ីស្ស្ស្ឡតខ្ុស្ធមៅតា 

ស្បារស្ដេេ អស្ដើមេីស្កស្ស្បដីស្្េះ ស្យើងស្តវូស្ស្បើជីកំប៉ាសុ្ែ  ជលីាមកស្តវ  ជីធមៅជាត ិរាេ់ឆ្លន  ំ។ 

 

ស្បារបត់បង់ជីជាតិដីខ្ពស់្ស្ពក ចាបំច់ស្ស្បើជីគីមីតាមេកខណៈបស្ច ាកស្ទស្ដូចជា  

បរិមាណជគីីមីស្ដេបនបត់បង់/ឆ្លន ំ១០០០ម បរិមាណជីស្ដេស្តូវបំស្ពញ/ឆ្លន ំ 

៣២គ.ស្ក/ឆ្លន  ំN ៧០គ.ស្ក/ឆ្លន  ំ  ុយស្រ៉ា 

២គ.ស្ក/ឆ្លន ំ P ១០គ.ស្ក/ឆ្លន  ំTSP 

២១គ.ស្ក/ឆ្លន  ំK ៤២គ.ស្ក/ឆ្លន  ំKcl 

 ស្បើស្យើងពិនិតយតួស្េខ្ស្ៅកនុងតារាង ស្ឃើញថា កំរិតព្នារផ្ែេ់ជីខ្ពស្់ស្តារង្គរស្នេះស្គស្ស្បើចំស្ពាេះ ស្បស្ភ្ទ 

ដីស្ដេបត់បង់ជជីាតខិាល ំង   ។ 

 គ/ារចថ្ទដំំណចំំណីសត្វ  

 -ជំរេះស្មៅ ចព្ស្ងស្ពេវាមានអាយុ ១៥ព្េ ង 

-ដក់ជីគីមី ឫ ជីគីមីកនុងកំរិតទបបំផុ្តស្ៅព្េ ងស្ដេជំរេះស្ជើងស្ដើមេីស្ាេុះផុ្តពីស្មៅ ព្ស្ព 

-ស្តូវស្ស្សាចទឹកស្បើអាាស្ធាតុរំាងស្ងតួខាល ំង 

-ារពារកុំស្អាយមានារបំផ្ទល ញពកីតាែ ចព្ស្ងស្ផ្សងៗ 

-ផ្ែេ់មកវិញនូវជីជាតិដី 

 



 

 

ចំណចុសំខ្នន់ៗគួរចា ំ 

-ស្ស្បើស្បស់្ស្ាប់ពូជស្តូវដឹងពីអាយុាេកំនត់របស់្វា 

-ស្ធវើារដស់្ដំស្ណកចំស្ពាេះស្ាប់ពូជស្ដេេៅី និងមានសំ្បកស្ាស់្ 

-ស្ាប់ពូជស្ដេស្សុ្េះស្ហ្ើយ ស្តូវសំ្ដិេវាស្ដយេំហ្រខ្យេ់ 

-មុនស្ស្បើស្បស់្ស្ាប់ពូជស្តូវស្ធវើស្តស្ែសាកេេងដំណេុះជាមុន 

-ដំណចំំណីស្តវ ស្តូវផ្ ែេ់ដេ់ស្តវ តាមកំណតព់្នារាត ់

-ស្តូវដក់ជីដេ់ចំារដំណចំំណីស្តវ 

-ចុងរដូវវស្សចាបំច់ស្តូវាត់ស្មៅ  ស្ជៀស្វាងខ្ូចខាតស្ៅរដូវស្បងំ 

 -របងារពារដំណចំំណីស្តវជាវិធានារណ៍ទប់សាក ត់ារបំផ្ទល ញដ៍េ អបំផុ្ត ។ 

 

                                                 

 

 

 


