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គច្រោងបង្ហា ញបច្ចេកវេិាច្ដើម្បបីច្ងកើលផល ិភាពជ ាំវញិ ាំបលេ់ច្លែសាប 
 (TSTD — TA 7305-CAM) 



 

អារម្ភកថា 
គម្រោងបង្ហា ញបម្ចេកវទិ្យាម្ ើម្បបីម្ងកើនផលិតភាពជ ាំវញិតាំបនទ់្យម្នេសាប (TSTD) ជាគម្រោងជាំនួយ បម្ចេកម្ទ្យស 

ខ លផតល់សហ-ហិរញ្ញបបទានឥតសាំណងសរោបអ់ន វតត ម្ោយរោា ភបិាលហ្វ ាំងឡង  ៏ ម្ូលនិធដិ គូអ -ីអាស ី និង
ខចករ ាំខលកព ទ្យធិដនសាធារណៈរ ាកូម្រ ៉េ និង ធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាស ី (ម្អឌ្បី )ី ។ រាជរោា ភបិាលកម្ព ជា ចូលរមួ្ប ិភាគម្និ
ខម្នជាថវកិា (ធនធានម្ន សស ការយិាល័យបាំម្ពញការង្ហរ…) សរោបអ់ន វតតគម្រោង។ ធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាស ី ជាអនក
ចាតខ់ចងរបតិបតតិការផ្ទា ល់ ជាំនួសម្ ែឲ្យោេ ស់ជាំនួយ ។ គម្រោង កាំព ងម្ធវើការសាក លបងបង្ហា ញបម្ចេកវទិ្យាកសិកម្ម 
និង ផដល់ម្សវាពត័ោ៌នជនបទ្យ ម្ ើម្បបីម្ងកើន និង ពរងីករបាករ់បភពចាំណូលរបស់រគួសារកសិករខ្នន តតូច កន ងម្ែតដ 
កាំពងច់ាម្ កាំពងធ់ាំ ម្សៀម្រាប និង បនាា យោនជយ័។ 

 

គម្រោងបានអន វតតកម្មវធិីម្ធវើបង្ហា ញបម្ចេកវទិ្យាផលិតកម្ម ាំណាំបខនេ កន ង ម្ែតតកាំពងច់ាម្ និង ម្ែតតកាំពងធ់ាំ 
ម្ោយសហការជាម្យួ រកមុ្ហ  នរគាបពូ់ជបខនេ អ ីសតម្វសតិ៍ស ី  អ និម្ធើម្ណសិនណល (East West Seed 
International) កន ងរបូភាពកិចេសហការភាពជាដ គូរសាធារណៈ-ឯកជន ។ អនកបម្ចេកម្ទ្យសរបស់រកុម្ហ  ន បាន
សហការជាម្យួម្ន្រនតីកសិកម្ម ម្ៅតាម្ម្ូលោា នកន ងម្ែតតទាាំងពីរ បានអន វតតកម្មវធិីម្ធវើបង្ហា ញ និងបណដ ុះបណត ល
បម្ចេកម្ទ្យសផលិតកម្មបខនេ ម្ោយម្របើវធិីសាន្រសតបម្រងៀនឱ្យម្ធវើអន វតតជាកខ់សដង (សាលាម្រៀនបខនេកសិករ) ជាជាំហ្នៗ 
តាម្ ាំណកក់ាលលូតលាស់ ម្ពញម្យួវ ដ ាំណាំ។  

 

ម្សៀវម្ៅខណនាាំបម្ចេកម្ទ្យសសរោបក់សិករ សដីពី បច្ចេកច្េសដាំស្សៃច្ ឿ ម្នុះ បានម្រៀបចាំម្ឡើងម្ ើម្បផីដល់នូវ
ចាំម្ណុះ ងឹ និង ចាំម្ណុះម្ធវើជាកខ់សដង  ល់រគសួារកសិករ សដីពី ការោាំ ាំណាំម្នុះ តាម្បម្ចេកម្ទ្យសថមី  ខ លអាចោាំ
បានរគបរ់ ូវ ម្ពញម្យួឆ្ន ាំ។ បម្ចេកម្ទ្យសថមីម្នុះ ជួយ រគួសារកសិករ ឲ្យោនរបភពចាំណូលថមី ជារបចាាំបខនែម្ម្យួម្ទ្យៀត 
ម្ោយម្របើរបាស់ឱ្យកានខ់តអស់លទ្យធភាពនូវធនធាន -ីទ្យឹក និង ធនធានម្ផសងម្ទ្យៀតខ លរគួសារោន ។  

 

ែេឹម្សារកន ងម្សៀវម្ៅខណនាាំបម្ចេកម្ទ្យសសរោបក់សិករម្នុះ បានម្រៀបចាំម្ឡើងម្ោយរកុម្អនកបម្ចេកម្ទ្យសអន វតត
របស់រកុម្ហ  នរគាបពូ់ជបខនេ អ ីសតម្វ ៉េសតិ៍ស ី  សរោបក់សិករ ម្ោយខផែកម្លើជាំហ្នអន វតតជាកខ់សដង និង បទ្យពិម្សាធន៍
ទ្យទ្យួលបានម្ជាគជយ័កន ងការោាំ ាំណាំម្នុះ រយៈម្ពលពីររ ូវកនេងម្ក ម្ៅកន ងម្ែតតទាាំងពរី ។ កន ងការម្រៀបឯកសារម្នុះ 
ោនការចូលរមួ្យា៉េ ងសកម្ម កន ងការផដល់គាំនតិ នងិ ការសរម្លួ និងបខនែម្ែេឹម្សារបម្ចេកម្ទ្យស ក ូ៏ចជា ខផនករចនាបថ
សរម្សរ និង របារស័យទាកទ់្យងផសពវផាយ ការកតរ់តាសាំរាបរ់គបរ់គងកសិោា ន និង វភិាគម្ស ាកិចេផលិតកម្ម របស់ 
ម្លាក លីវ លាងហ  ី អន របធានរកុម្ទ្យីរបឹកាគម្រោង និង អនកជាំនាញខផនកម្ផារ នងិ ផសពវផាយបម្ចេកវទិ្យា។  
 

ការអន វតតនក៍ម្មវធិីម្ធវើបង្ហា ញ និងបណដ ុះបណដ ល សតីព ី ការោាំ ាំណាំដសពម្តឿ តាម្បម្ចេកម្ទ្យសថមីម្នុះ អាច
ទ្យទ្យួលបានម្ជាគជយ័ ម្ោយសារោនការគាាំរទ្យជាបជ់ាបនតពី ថ្នន ក ់ឹកនាាំ និង ប គគលិករកុម្ទ្យីរបកឹាគម្រោង  ពី ម្លាក  
របាក ់ ថ្នវអម្ោិ របធានសរម្បសរម្ួលគម្រោង TSTD និង ជាអគគម្លខ្នធិការរង ដនរកសួងកសិកម្ម រ កាា របោញ់ 
និង ម្នសាទ្យ និង ពមី្នាីរកសិកម្មម្ែតត ទាាំងពីរ។ 

 
ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១២ 

ទនំាកទ់នំងពត័ម៌ានបន្នែម 
 

ម្លាក លីវ លាងហ  ី  អនកជាំនាញខផនកម្ផារ និង ផសពវផាយបម្ចេកវទិ្យា ដនគម្រោង TSTD  
   អ ីម្ម្៉េល : livleanghy@gmail.com  

mailto:livleanghy@gmail.com


 

១ ការច្រៀបចាំដ ីលិង ច្្វើរង 
 សាំអាត ីចាំការ និង ម្រ ើសម្មម ម្ចញឱ្យអស់។ 

 ភជូរ រាស់ ីឲ្យបានម្៉េ ាលែ ម្ហើយហ្លឱ្យបានពី១០ ម្ៅ១៥ដថៃ ។ 
 ភជួរ  ី(ម្គារកបី ឬ ម្គាយនត) ជម្រៅ ១០ ម្ៅ ២០ សងទ់្យីខម្៉េរត។ 
 

ការម្លើករង 
 ម្គអាចោាំ ាំណាំ ដសពម្តឿ ម្លើរងោន ២ រម្បៀប គឺ ៖ ជា ៣ ជួរកន ង ១ រង នងិ ៤ ឬ ៥ ជួរ កន ង ១ រង។ 
ក. រងោាំ ៣ ជរួ  
  - ទ្យទ្យឹងរង  ដផាបាតរង១ ខម្៉េរត និង ដផាម្លើ ០,៩៥ ខម្៉េរត ម្ហើយបម្ណដ យម្ៅតាម្លទ្យាភាព  ីខតម្និគួរ
   ឱ្យម្លើសពី ១៥ខម្៉េរតម្ឡើយ ពមី្ររុះលាំបាកកន ងការខថទាាំ  ូចជា ម្រសាចទ្យឹក  កម្មម  ជាម្ ើម្។ 
 - កាំពស់រង  ម្ៅរ ូវរបាាំង ពី ២០ ម្ៅ ៣០សងទ់្យីខម្៉េរត ម្ហើយម្ៅរ ូវវសា ពី ៣០ ម្ៅ ៥០សងទ់្យីខម្៉េរត 
 - ការោកជ់ ី ោកជ់ីលាម្កសតវខ លព កផ យ ឬ ជីកាំប៉េ សតិ៍ ចាំននួ ២គីឡូរកាម្ ម្លើដផា រីង១ ខម្៉េរតកាម្រ ៉េ  
   ម្ោយបាចម្លើរង ម្ហើយរជុាំលាយជាម្យួ ឲី្យម្សមើសពវ។ (សូម្ម្ម្ើលតារាងម្របើរបាស់ជី ម្ៅទ្យាំពរ័ខ្នងម្ ែ) 
 
រម្បៀបម្លើករង  ការោកជ់រីទាបប់ាទ្យ នងិ ការរគបបាេ សាិច  

 ម្របើខែសទាញតាំរង ់ម្ ើម្បមី្ចាុះរម្ដដ ោាំកូន នងិ ម្របើខ្នន តសរោបម់្ចាុះរម្ដដ  ពគី ម្ពម្យួ ម្ៅគ ម្ពម្យួ ។ 
ចម្នាេ ុះពីគ ម្ពម្យួម្ៅគ ម្ព ២ តកឹ (ទ្យទ្យឹងរង) នងិ ២,៥ តឹក (បម្ណដ យរង) ។ 

   ម្របើកាំប៉េ ងម្ដដ សរោបម់្ចាុះរម្ដដ  ម្លើថងប់ាេ សាិចគរម្បរង។  

ដផាបាេ សាិចខ្នងពណ៌ទ្យកឹរបាក ់ ោកខ់្នងម្លើ ២.ម្ោតកនាេ ស់ឬសសមី្ៅជាយរង និងខ្នងច ងរង ១.លាតសនធឹង  ាំបាេ សាិច 

៤. រងរគបថ់ងម់្ដស ូ ម្ចាុះរចួ     
    ម្ នោាំកូន 

៣.ម្ចាុះរម្ដត ោាំកូន 
ម្ោយម្របើកាំប៉េ ងម្ដត    



 

ែ. រងោាំ ព ី៤ ម្ៅ ៥ជរួ  
  - ទ្យទ្យឹងរង  ដផាបាត១ ខម្៉េរត និង ដផាម្លើ ០,៨៥ ឬ ០,៩៥ ខម្៉េរត ម្ហើយបម្ណដ យម្ៅតាម្លទ្យធភាព ី  
   ខតម្និគួរឱ្យម្លើសពី ១៥ខម្៉េរតម្ឡើយ ពីម្ររុះលាំបាកកន ងការខថទាាំ  ូចជា ម្រសាចទ្យឹក  កម្មម  ។  
 - កាំពស់រង  ម្ៅរ ូវរបាាំង ពី ២០ ម្ៅ ៣០សងទ់្យីខម្៉េរត ម្ៅរ ូវវសា ព៣ី០ ម្ៅ ៥០សងទ់្យីខម្៉េរត 

 - ការោកជ់ ី ោកជ់ីលាម្កសតវខ លព កផ យ ឬ ជីកាំប៉េ សតិ៍ ចាំននួ ២គីឡូរកាម្ ម្លើដផា ១ី ខម្៉េរតកាម្រ ៉េ  
   ម្ោយបាចម្លើរង ម្ហើយរជុាំលាយជាម្យួ ឲី្យម្សមើសពវ។  
 - ការរគបរង  គរម្បរងអាចរគបបានពីររបម្ភទ្យ ម្ ើម្បទី្យបស់ាក ត ់ការហូរម្រចាុះរង  ការររសាំម្ណើ ម្  ី
   និង កាតប់នែយការ  ុះម្មម ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
២. វិ្ីបណ្ ុះកលូស្សៃច្ ឿ 
ម្ នម្ពលម្រជើសម្រ ើសពូជដសពម្តឿសរោបោ់ាំ  កសិករ គួរខតពិនតិយម្លើ ៖ 
 
 ក.  ពូជធនរ់ទាាំ សម្រសប នងឹម្កសរតបរសិាែ នកន ងតាំបនោ់ាំ  ុះ ( ី សតវលែិត នងិជម្ៃ)ឺ 
 ែ. ពូជផតល់ទ្យនិនផលែពស់ពូជ (ពូជកូនកាត ់)  
 គ. ពូជខ លោនអរតា  ុះ ចាបព់ី ៨៥% ម្ឡើងម្ៅ 

រងរគបបាេ សាិច សរោប ់ាំណាំដសពម្តឿ 

រងរគបចាំម្បើង សរោប ់ាំណាំដសពម្តឿ 

 រងសរោបោ់ាំ ៤ ឬ ៥ ជួរ (ទ្យទ្យឹងរង ០,៩៥ ខម្៉េរត 



 

២. ការច្្វើច្ោងបណ្ ុះកលូ 
ការម្ធវើម្រាងបណដ ុះកូនបខនេ គអឺាចម្ធវើឱ្យរគាប ់ ុះបានលែ  កាតប់នែយការរលួយកូន  នងិ អាចការររកូន ាំណាំ បានពី
ការឆ្េងជម្ៃពឺី សតវលែិតចដរង (ខ លម្កយាយីកូន ាំណាំ)។ ម្រាងបណដ ុះកូនបខនេ អាចម្ធវើតាម្ទ្យាំហាំខ្នងម្រកាម្៖ 
 
  ាំបូលសាំរាបរ់គបរានៈ ព១ី,៨ ម្ៅ ២ខម្៉េរត ម្ ើម្បងី្ហយ

រសួលម្ចញចូលខថទាាំ។ 
 កាំពស់រានៈ ពី ០,៨ ម្ៅ ១ ខម្៉េរតពី ី  
 ទ្យទ្យឹងរានៈ ពី ០,៨ ម្ៅ ១ ខម្៉េរត 
  ាំបូលម្ធវើពថីងប់ាេ សាិចថ្នេ ាំការររទ្យឹកម្ភេៀង  រគបពីម្លើ

ម្ោយសាំណញ់កាតព់នេ ឺនិង បនែយកាំម្ៅដថៃ ។ 
 ោនជញ្ជ ាំងម្ធវើពីសាំណញ់ម្ ង សាំរាបក់ារររសតវលែិត 
  
ម្រកាយពីម្រៀបចាំម្រាងបណត ុះរចួម្ហើយ កសិកររតូវម្រៀបចាំលាយលាយ ីបណត ុះកូនបខនេ ។ វតែ ធាត ផស ាំលាយ ីបណដ ុះ និង 
វធិីម្រៀបចាំលាយ បីណដ ុះ ោន ូចខ្នងម្រកាម្៖ 
 
 អង្ហក ម្លីង ចាំនួន ៤ ម្ៅ ៦ ភាគ (ឱ្យម្ឡើងពណ៌រកម្ៅ៉េ   ូចរគាបល់ៃម្មម )។ បនាា បម់្ក យកវារតាាំទ្យឹកអូរ ឬ ទ្យឹក

ថេ ករតរាំង  រយៈម្ពល ពី២ ម្ៅ ៣ដថៃ។ 
 យកលាម្កម្គាសៃួតលែ ឬ ជីកាំប៉េ សតិ៍ ចាំនួន ២ភាគ នងិ យក ីរសទាបោ់ាំ  ុះ ចាំនួន ពី ១ ម្ៅ ២ភាគ។ 
 យកវតែ ធាត ផស ាំខ្នងម្លើលាយគាន ឱ្យសពវ បានជាលាយម្សមើសាច ់បនាា បម់្កយកវាម្ៅលីង ឬ ចាំហ យឲ្យម្ដត ។  

វធីិម្រៀបចាំលាយ ីបណដ ុះកូន 

ជីកាំប៉េ សតិ៍ / លាម្កម្គាសៃួត 

 លាយវតែ ធាត ម្ ើម្ទាាំងអស់ចូល         
គាន រចួលីងឱ្យម្ដដ សពវ  ី

  

 ីរសទាបម់្លើ 

ម្ផុះអង្ហក ម្ 

១,៨-២ខម្៉េរត 

0,៨ -១ខម្៉េរត 



 

 ទ្យ កលាយ ីបណដ ុះខ លបានលីងម្ហើយ ឲ្យរតជាកសិ់ន  ម្ ននឹងយកវាម្ៅោកក់ន ងថ្នសបណត ុះកូន ។  

 បនាា បម់្ក ចាបម់្ផតើម្ោករ់គាបក់ន ងថ្នសបណត ុះ ចាំននួ ព៣ី ម្ៅ ៥រគាប ់កន ងម្យួរនធ ។ បនាា បម់្កម្ទ្យៀតម្រសាច
ទ្យឹកម្ោយថនម្ ឬ ម្របើបាំពងបាញ់ថ្នន ាំ (ម្ោយលាងបានសាែ ត) ម្ ើម្បកីារររការបាតប់ងរ់គាប ់ម្ោយសារ
តាំណកទ់្យឹករសកម់្លើរនធខ្នេ ាំង ម្ធវើឲ្យរគាបខ់្នា តម្ចញ ។ 

 យកថ្នសបណដ ុះរគាបម់្ហើយ  ម្ៅោកក់ន ងម្រាងបណដ ុះ។ ម្រសាចទ្យកឹម្រៀងរាល់ម្ពលរពឹកឱ្យម្ជាគ។  ម្បើ ីសៃួត 
វាម្ធវើឱ្យរគាបម់្និ  ុះ ម្ឡើយ។ 

 
 ម្ ើម្បមី្ជៀសវាងក ាំឱ្យកូនអន ់(សនេប)់ ម្ៅម្ពលោាំ រតូវបនែយការម្រសាចទ្យកឹ នងិោកកូ់នដសពឱ្យរតូវពនេដឺថៃចាំនួន

ពី២ ម្ៅ ៣ដថៃ ម្ ើម្បពីរងឹងកូន។  

 

៣. ការដាំកលូស្សៃច្ ឿ 
 
រម្បៀប កកូនបខនេ ម្ចញពីថ្នសបណដ ុះ គ ឺយករោម្រ ញបាតថ្នសម្ឡើងម្លើ ម្ហើយដ ោា ង កកូនបខនេម្ោយថនម្ៗ 
ម្ចញពីរនធថ្នសបណដ ុះ  ម្ ើម្បកី ាំឱ្យោចឬ់សកូនបខនេ។  



 

រម្បៀបោាំកូនដសព 
 

 បញ្ជូលទ្យឹកតាម្ចម្នាេ ុះរង (សាំរាបរ់ងរគបថងប់ាេ សាិច) ឬ ម្រសាចទ្យកឹម្លើរង ខ លរគបចាំម្បើង  
 បាំខបកកូនដសពខ លបណដ ុះកន ងរនធថ្នសនិម្យួៗ ម្ោយយក ១ ម្ ើម្ ោាំកន ង១រម្ដដ ។ 
 ោាំកូនដសពម្ៅម្ពលរម្សៀល ម្ោយកបគល់ម្សមើរតមឹ្ ីបណដ ុះ ។ ក ាំោាំកូន ដសពផ្ទក  កបលិ់ចម្ ើម្ម្រៅម្ពក 

ពីម្ររុះវាបណដ លឱ្យម្ ើម្កូនរលួយបាន។ 
 ចម្នាេ ុះពីគ ម្ពម្យួ ម្ៅគ ម្ពម្យួ គួរខត ២តឹក (ទ្យទ្យឹងរង) នងិ ២,៥តឹក (ជួរបម្ណដ យរង) ម្ោយោកក់ន ង

ម្យួរម្ដត ១ម្ ើម្ ។  
 កសិករ គួរខតបណត ុះកូនទ្យ កបរម្ុងចាំននួ ១០ ម្ៅ ១៥% ដនរគាបស់រ ប ម្ ើម្បទី្យ កជួសម្ៅម្ពលបាត់

ម្ ើម្ ឬ ម្ ើម្  ុះម្និលែ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៤.  ការន្ែទាំ 
 
ក. ការោក់ជ់បីាំប៉េន  

បនាា បព់ីោាំបានម្ហើយ កសិករគួរខតយកចតិតទ្យ កោកម់្លើការខថទាាំ និងោកជ់ីបាំប៉េន។ ខ្នងម្រកាម្ជារបម្ភទ្យ
ជី  និង រម្បៀបម្របើ ៖ 

ម្ពលម្វលា របម្ភទ្យជខី លរតវូម្របើ កខនេងរតវូោកជ់ ី
ជីលាម្កម្គារទាបប់ាត ម្ នោាំ  
១៥ ដថៃ 

ជីលាម្កសតវ ២គីឡូរកាម្ កន ង ីរង ១ខម្៉េរតកាម្រ ៉េ បាចម្លើដផារងឲ្យសពវ  

ម្ នម្ពលោាំ ៥ដថៃ រតូវម្រសាចទ្យឹករង
ខ លបានលាយជី អ  យម្រ ៉េ រចួម្ហើយ 

ជីអ  យម្រ ៉េ ៤៦-០-០ ចាំនួន៥ រកាម្ (ឬ ១គរម្ប  បទ្យឹក
ស ទ្យធតូច) លាយទ្យឹក ចាំនួន ៨លីរត 

តាម្រម្ដត បានម្ចាុះរចួ ឬ 
ម្លើរងរគបចាំម្បើង 

 ម្រកាយពីោាំកូនម្លើរង បានរយៈម្ពល 
 ៧ ដថៃ 

ជីទ្យឹកបាំប៉េនសេឹក ចាំនួន ៥០រកាម្ លាយទ្យឹក១៦ លីរត 
ជីអ  យម្រ ៉េ ៤៦-០-០ ចាំនួន១៥រកាម្ លាយទ្យឹក១៦លីរត 

បាញ់ម្ៅម្លើសេឹក 

ម្រកាយពីោាំកូនម្លើរងបានរយៈម្ពល  
១២ ដថៃ 

ជីទ្យឹកបាំប៉េនសេឹក ចាំនួន ៥០ រកាម្ ទ្យឹក១៦ លីរត 
ជីអ  យម្រ ៉េ ៤៦-០-០ចាំនួន ២០ រកាម្ ទ្យឹក១៦ លីរត 

បាញ់ម្ៅម្លើសេឹក 

ម្រកាយពីោាំកូនម្លើរងបានរយៈម្ពល  
១៧ ដថៃ 

ជីទ្យឹកបាំប៉េនសេឹក ចាំនួន ៥០រកាម្ លាយទ្យឹក ១៦លីរត 
ជីអ  យម្រ ៉េ ៤៦-០-០ ចាំនួន ២០រកាម្ លាយទ្យឹក១៦លីរត 

បាញ់ម្ៅម្លើសេឹក 



 

ែ. អនាម្យ័ នងិ ខថទាាំ 
 
ទ្យឹកជាខផនកម្យួសាំខ្ននរ់បស់ ាំណាំ  ូចម្នុះកសិកររតូវពិនតិយម្លើ ី និង តរម្ូវការទ្យឹក របស់ ាំណាំដសពម្តឿ ។ 

ការផតល់ទ្យឹកឲ្យ ាំណាំ  ម្និគួរតិចម្ពក និងម្រចើនម្ពកម្ទ្យ ម្ររុះវាអាចបណត លឲ្យង្ហបប់ាន។  
 
កសិកររតូវ កសាំអាតម្មម ខកបៗរង នងិ ម្ៅជ ាំវញិចាំការឲ្យបានសាែ តលែ  ម្ ើម្បបីាំផ្ទេ ញជាំរកសតវលែិត នងិ 

ការររក ាំឱ្យវាបាំផ្ទេ ញ ាំណាំបខនេ។  រគបកូនបខនេ ម្ៅម្ពលវាម្ៅតូច ម្ពលណោនកាំម្ៅដថៃខ្នេ ាំង។ 
 

៥. ការការពារស វលអ ិ លិង ជម្ងឺ 
  
 ភាគម្រចើនដន ាំណាំយកសេឹក ម្និសូវោនជាំងឺម្រចើនម្ទ្យ ខតវាខតងរងការបាំផ្ទេ ញម្រចើនពីសតវលែិតម្រចើន។  
  
ក. សតវលែិត 
១. ទាកគូ  
សតវលែិតម្នុះ ស ីបាំផ្ទេ ញសេឹកដសព បងកឱ្យោនរនាធេ ុះ
ស ុះ ែ សរបរកត ីនិង កែវក ់(បងកម្ោយកាក
សាំណល់និង អាចម្ស៍តវលែិតម្នុះ) ម្ៅម្លើសេឹក។ 

លកាណៈដនការបាំផ្ទេ ញ  យ ទ្យធសាន្រសដកន ងការរគបរ់គង  

- បងកឱ្យោនរនាែ សរបរកតី ម្ៅម្លើសេឹកដសព។ 
ការបាំផ្ទេ ញ ម្កើតោនម្លើដផាសេឹក និង សរដស
ធាងសេឹក ខ លម្ធវើឱ្យម្ ើម្ដសពលូតលាស់យឺត 
សេឹកបខនេដសពម្និសាែ ត (ធេ ុះធាេ យ) និងកងវក ់

- រតួតពិនិតយចាំការឱ្យបានម្ទ្យៀងទាត ់ 
- ម្ ើរម្បុះ ងកូវម្ចាល ម្ ើម្បកីាតប់នែយការកាត ់និង បាំផ្ទេ ញសេឹក
 ាំណាំ។  
- កាតស់េឹកខ លរងការបាំផ្ទេ ញខ្នេ ាំង យកម្ៅកប ់ឬ   តម្ចាលឱ្យ
ឆ្ៃ យពីចាំការ។ 
- សាំអាតម្មម ម្ៅជ ាំវញិចាំការ ខ លជាជាំរករបស់សតវលែិតម្នុះ និង 
ពទ័្យធោកដ់សបម្ ង(កាំពស់ពី ៧៥ ម្ៅ ១០០ សងទ់្យីខម្៉េរត)  
ម្ ើម្បកីារររជ ាំវញិចាំការ ក ាំឱ្យវាម្លាតចូលចាំការវញិបាន។   
-ម្របើថ្នន ាំសាំលាបល់ែិត  ូចជាថ្នន ាំ កាបារលី carbaryl, ដរតហសហូវូស 
triazophos និង  កាតាប ហ្យរ ូកេរ ី cartap hydrochloride  

កូន ងកូវទាកគូ (ថតពរងីក) ម្ម្ទាកគូ(ថតពរងីក) ស ីសេឹកដសព 

 
រនធសេឹកដសពបាំផ្ទេ ញម្ោយទាកគូ 



 

២. ដច 
 ដចម្នុះ ជញ្ជករ់ ការសសេឹកែេីៗ ម្ធវើឱ្យ ាំណាំអន ់និង ឆ្េងជម្ៃវឺរី  ស។ សេឹក ាំណាំខ លទ្យទ្យួលរងការបាំផ្ទេ ញ នងឹ 
រញួច ុះម្រកាម្ ម្ហើយម្ឡើងពណ៍ម្លឿង និង 
ម្មៅ ។ វាបងកឱ្យោន កាំម្ទ្យចម្មម   ូចម្រម្ញ
ម្ភេើង ខ លជារបភពម្ម្ម្រាគចាំលងម្ៅ សេឹក 
ឬ រ កាជាតិម្ផសងតាម្រយៈែយល់  ទ្យឹក ឬ 
ភាន កង់្ហរនាាំចាំលងម្ផសងម្ទ្យៀត  ូចជា សតវ
លែិត ជាម្ ើម្។  

 
 
 

លកាណៈដនការបាំផ្ទេ ញ  យ ទ្យធសាន្រសដកន ងការរគបរ់គង  

- ម្ធវើឱ្យសេឹករញួច ុះម្រកាម្ 
- ម្ធវើឱ្យសេឹកម្ឡើងពណ៍ម្លឿង និង ម្មៅ   
- ម្ធវើឱ្យលូតលាស់យឺតៗ (ម្រញៗ)  
- បងកឱ្យោនកាំម្ទ្យចសែិតម្មម   ូចម្រម្ញម្ភេើង
ខ លជារបភពចាំលងម្ម្ម្រាគវរី ស ម្ៅ ាំណាំ
ម្ផសងម្ទ្យៀត។    

- រតួតពិនិតយ ចាំការឱ្យបានម្ទ្យៀងទាត ់។ កាតស់េឹកខ លទ្យទ្យលួរង
ការបាំផ្ទេ ញម្ចញ។ ចាំម្រុះថ្នន លរគបចាំម្បើង រតូវកាតស់េឹក ខ្នង
ម្រកាម្ៗ (គឺសេឹក ទ្យ ី១ និង ទ្យី ២ ឬ ទ្យី ៣) ម្ចាល រចួយកម្ៅកប ់
ឬ   តម្ចាល។  
- សាំអាតម្មម ចដរង ខ លជាជាំរករបស់សតវលែិត។ 
- ម្របើរបាស់ វធិីកាំចាតម់្ោយថ្នន ាំធម្មជាតិ (ម្ធវើពែីាឹម្ស នងិ ទ្យឹក
សាប លូាងចាន) នងិ ម្របើអនាា កច់ាបស់តវលែិត ពណ ម្លឿង 
 - កាំចាតឱ់្យទានម់្ពលម្វលា ម្ោយម្របើថ្នន ាំសោេ បស់តវលែិតម្យួ
ចាំនួន  ូចជា ថ្នន ាំ អ មី្ោីកេព ី  Imidaclopid, សាយភមឺ្ម្រទ្យនី + 
កេភរីហីវូស Cypermethrin + Chlorpyrifos,  ម្ម្តូម្លី 
methomyl, និង តាម្ម្តូហាម្ thiomethoxam  

វធិធីធវើ នងិ ធ្រើថ្ន ាំធម្មជាត ិ       ធាតផុ្សាំ រួម្មាន   ខ្ ទមឹ្ស    ទកឹសាប ៊ូលាងចាន   នងិ ទកឹសាា ត 
 យកែាឹម្ស បកសាំបកម្ចញចាំនួន ១០ កាំប ិស ម្ហើយប កយកទ្យឹករបស់វា ឱ្យបាន ២ គរម្បទ្យឹកស ទ្យធ ម្ៅលាយ

ជាម្យួទ្យឹកសាប លូាងចានចាំនួន ៦ គរម្បទ្យកឹស ទ្យធ  រចួកូរឲ្យសពវលែ។  
 បនាា បម់្ក យកទ្យឹកសាប លូាងចាន លាយទ្យឹកែាមឹ្សរចួម្នុះ  ម្ៅលាយជាម្យួទ្យឹកសាែ តចាំនួន ៤លីត ម្ោយ

កូរវាឲ្យសពវ ម្ហើយបាញ់ឲ្យសពវម្លើ ាំណាំដសព។  
 បាញ់រយៈម្ពល ព៣ី ម្ៅ៧ ដថៃ ម្តង។ 

 
ម្ម្ដច (ថតពរងីក) 

 
ម្ម្ដច (ទ្យាំហាំធម្មតា) 

 
 
សភាពសេឹករ កាជាត ិ 
ពីរងការបាំផ្ទេ ញខ្នេ ាំង 



 

៣.  ងកូវម្លូសេឹក 

 

ែ.ជម្ៃ ឺនងិ វធិកីារររ  

លកាណៈដនការបាំផ្ទេ ញ  យ ទ្យធសាន្រសដកន ងការរគបរ់គង  

 ោនសាន ម្ស ីខផនកខ្នងម្លើដនសេឹក  

 សេឹកចាបម់្ផតើម្រម្ូល ខ លពទ្យាម័្ោយ សាំណញ់   

 ោនការបាំផ្ទេ ញម្លើសេឹក និងបាំផ្ទេ ញខ្នេ ាំងម្ៅខផនក
ខ លែេ ី

 

 ម្បុះសេឹកខ លរងការបាំផ្ទេ ញម្ចាល ម្ ើម្បកីាតប់នែយ        
ផលប៉េុះរល់។ 

 កាតស់េឹក និងខផនកបាំផ្ទេ ញម្ផសងម្ទ្យៀត យកម្ចាលម្ៅ
កប ់ឬ   តម្ចាលឆ្ៃ យពចីាំការ។ 

 ម្របើថ្នន ាំសោេ ប ់ងកូវខ្នង ឱ្យបានទានម់្ពលម្វលា ៖  

    ភមឺ្ម្រទ្យីន Permethrin        កេរា៉េ នរតានីលីរបុល    

    Chloranthraniliprol,   អ នី  កហាកាប   

    Indocxacarb,   សាយភមឺ្ម្រទ្យីន cypermethrin,  

    ម្ម្តូម្លី methomyl និង ហវីរបូនីល fipronil  

ការកម្កើតម្លើ ាំណាំ យ ទ្យធសាន្រសដកន ងការរគបរ់គង  

 កូន ាំណាំតូចៗ  ួលទាាំងម្ៅរសស់ៗ 
 ម្ៅខផនកគល់ដនកូន ាំណាំ ោនពណ៌ម្តាន ត ឬ ម្មម  

ម្ហើយរលួយ។ 
 ង្ហយឆ្េងពីម្ ើម្ម្យួ ម្ៅម្ ើម្ម្យួ  យា៉េ ងម្លឿន ម្បើ

សិនម្និោនការការររទានម់្ពម្លវលា។ 
 

 លាយលាយ ីបណត ុះឲ្យបានលែ ម្ហើយលីង ឬ 
ចាំហ យឲ្យបានលែ  ម្ ើម្បសីាំលាបម់្ម្ម្រាគផសតិ 

 ម្របើរគាបពូ់ជខ លធនរ់ទាាំនឹងជម្ៃមឺ្នុះ 
 ម្ជៀសវាងម្រសាចទ្យឹកម្រចើនម្ពក ឬ ោនសាំម្ណើ ម្
ខ្នេ ាំងម្ពក។ 

 ម្របើថ្នន ាំការររផសតិ ូចជា ថ្នន ាំ៖   
     ប ណូីម្លី benomyl,  
     ម្ម្តាឡាកហសលី metalaxyl,  
     កូភ ឺអ កស ីកេរ ីcopper oxychloride,  
     កូភ ឺអ ីរ កុសី  copper hydroxide,  
     ឌ្ីហវីណូកូណហសលូ difenoconazole,  
     ទ្យីរា៉េ ម្ thiram,  
     អាហសសូ ីន្រសតូប នីAzoxystrobin  
      



 

៦. ការក ់រាចាំណូលចាំណយផល ិកម្ម លិង វភិាគច្សដឋកចិេ 
 

៦.១. ការកតរ់តាចាំណយចាំណូលផលិតកម្ម 
 
ការកតរ់តាទ្យ កនូវតួរម្លែនច៍ាំណយចាំណូល ោនសារៈសាំខ្ននណ់ស់ ។ ោន ម្ហត ផលជាម្រចើន ខ លម្គ

ចាាំបាចរ់តូវកតរ់តាជារបចាាំ ពចីាំណយចាំណូលផលិតកម្ម ។ ម្ហត ផលចាំបងម្យួចាំនួន ោន ូចជា៖ 
 

 របសិនម្បើគាម នការកតរ់តាពអីវីខ លរតូវបានចាំណយ ម្ហើយអវីខ លបានចាំណូលម្នាុះម្ទ្យ ម្យើងនឹងម្និអាច ឹង
បានម្ទ្យ ថ្នម្តើ ម្ ែជាំនួញ ( ូចជា ការោាំបខនេ) របស់ម្យើង ខ្នត ឬ ចាំម្ណញ? ចូរចងចាាំថ្ន ការទ្យទ្យួលបានរបាក់
ចាំណូលរាល់ដថៃ មិ្នោននយ័ថ្ន ម្យើងបានទ្យទ្យួលរបាកច់ាំម្ណញម្នាុះម្ទ្យ ។ 

 
 របសិនម្បើម្យើង ឹងចាស់ពមី្ ែចាំណយ និង ម្ ែចាំណូលចាស់លាស់ ម្យើងអាចរុិះរកវធិីម្ ើម្ប ីរគបរ់គងជាំនួញ 

ឲ្យបានកានខ់តលែ  កានខ់តបានចាំម្ណញម្រចើន។  
 

 កាំណតរ់តាអាចរតូវម្របើរបាស់សរោបម់្ធវើខផនការចាំណយម្ៅម្ពលអនាគត ពីម្ររុះម្យើងអាច ឹងពតីាំដល និង 
ធនធានខ លរតូវចាំណយ ។  

 
ម្គាលម្ៅចាំបងដនម្ធវើជាំនួញ ឬ ផលិតកម្មអវីម្យួ គឺរកបានចាំម្ណញ នងិ កានខ់តចាំម្ណញម្រចើន ។ របាក់

ចាំម្ណញ ជា ផលសង (ឬ ភាពខុសគ្នា ជាវិជ្ជមាន) រវាង ប្រាកច់ំណូល (បានម្កពីការលកផ់លិតផល ឬ ម្សវា៉េកម្ម) និង 

ប្រាក់ចណំាយទងំអស់ ។ ចាំណយ អាចខបងខចកជា ២ របម្ភទ្យ គឺ ៖  
 

 (១) ចាំណយម្ថរ (ម្និខរបរបលួ*) គឺជា ចាំណយម្ូលធន ខ លម្របើម្យួសារម្និែូច ឬ ម្និអស់  ូចជា   ី
សាំណង ់ឃ្េ ាំង សាំភារៈសាងសងម់្រទ្យើងរតសក ់ធ ងម្រសាច ោ៉េ ស ីនបូម្ទ្យកឹ របពន័ធម្រសាចរសព ាំណកទ់្យឹក ម្រាងបណដ ុះ
ផសតិ  រទ្យុងោន ់ ម្រគឿងចរក…… ខ លោនតាំដល (រតូវកាតរ់ ាំម្លាុះ) ជារបចាាំ ម្ទាុះជាោនការផលិត ឬក ៏គាម នការផលិត 
កម៏្ោយ ។ ម្ោយសារឧបករណ៍ និង សោា រៈ កន ងម្ ែចាំណយមិ្នខរបរបួល ទាាំងម្នុះ អាចម្របើបានម្រចើន ង (ម្របើម្ដង 
ម្និអស់) ម្ហើយ អាចម្របើម្ៅកន ងផលិតកម្ម សារម្រកាយៗ បានម្ទ្យៀតម្នាុះ ម្គរតូវគិតរ ាំម្លាុះវា ជាម្រចើនសារ/ ង ។ ការ
កាំណតច់ាំនួនសាររ ាំម្លាុះដថេឧបករណ៍ និង សោា រៈ កន ងរបម្ភទ្យចាំណយម្ថរម្នុះ អាចគិតបានម្រចើនខបប  ូចជា តាម្ 
ចាំនួនសារ ( ង) ផលិតកម្ម  តាម្អាយ កាល (រយៈម្ពល) អាចម្ៅម្របើបានរបស់វា …… ។ 
 
 
* មិ្នខរបរបួល  បាននយ័ថ្ន៖ នៅនពលទញិ ឬ សាងសងន ើយ (គឺថា បានចំណាយន ើយ) នទោះបបីាននប្ររើ ឬ មិនបាននប្ររើកដ ី
សប្រមាបក់ារផលិតទំនញិ(ផលិតផល)អវមីួយ កន៏ោយ កគ៏ណុភាព (គឺថា វាកាា យបនតិចមដងៗ នៅជារបសច់ាស់ សកឹនរចរលិ…… ) 



 

 (២) ចាំណយខរបរបួល គឺជារបម្ភទ្យចាំណយជាកខ់សដងសរោបក់ារផលិតម្ ែផលិតផល ឬ ម្សវា៉េកម្មអវីម្យួ។ 
ការចាំណយរបម្ភទ្យម្នុះ រមួ្ោន វតែ ធាត ម្ ើម្  ូចជា រគាបពូ់ជ ជី ថ្នន ាំ កាំម្បារស ការម្រៀបចាំ ី ដថេបូម្ទ្យឹកម្រសាចរសព 
ពលកម្ម…… ខ លរតូវការ ចាាំបាចស់រោបផ់លិតរបស់ ឬ ផលិតផលអវីម្យួ ( ូចជា បខនេ ផសតិចាំម្បើង ម្រត សខណដ ក 
ោន ់រជូក……) ។ 

 
ម្ ើម្បឲី្យ ងឹចាស់ ថ្នម្តើម្គាលម្ៅម្ជាគជយ័ជាំនួញ សម្រម្ចបានរតមឹ្ណម្នាុះ ម្គរតូវការពត័ោ៌នជាចាាំបាច់

ខ លម្និអាចរកបាន ម្រដពកីារកតរ់តាជារបចាាំ និង បានរតឹម្រតូវរបស់ម្យើង ម្នាុះម្ឡើយ ។ ការកតរ់តា អាចម្ផ្ទដ តម្លើ
ការរបម្ូលពត័ោ៌នចាាំបាច ់ សរោបវ់ភិាគចាំណយ និង ចាំម្ណញ និង តរម្ងទ់្យិសម្ ែរបរ ឬ ផលិតកម្ម តាម្ម្ពល
ម្វលា ឲ្យចាំម្ឆ្េើយតបតាម្តរម្ូវការទ្យីផារ និង ម្ៅអនាគតខ្នងម្ ែ ។ ខ្នងម្រកាម្ម្នុះ ជាទ្យរម្ងក់តរ់តាគាំរសូាម្ញ្ញម្យួ 
ខ លកសិករ (អនកោាំបខនេ) អាចម្របើសរោបក់តរ់តាចាំណយ ចាំណូលរបស់ែេួន ។  

 

ក. តារាងចាំណយ 
 

 

ែ. តារាងចាំណូល 

 

ម្ ម្ ុះផលិតកម្មៈ……………………………………… 

ដថៃចាបម់្ផដើម្ផលិតកម្មៈ………………………………… 

  
ដថៃបញ្េបផ់លិតកម្មៈ……………………… 

ល.រ ម្ ែចាំណយ ឯកតា ចាំននួ តាំដល ១ឯកតា ទ្យកឹរបាកស់រ ប 

            
            
            
            
      

      

ម្ ម្ ុះផលិតកម្មៈ……………………………………… 

ដថៃចាបម់្ផដើម្ផលិតកម្មៈ………………………………… 

  
ដថៃបញ្េបផ់លិតកម្មៈ……………………… 

 

ល.រ ម្ ែចាំណូល ឯកតា ចាំននួ តាំដល ១ឯកតា ទ្យកឹរបាកស់រ ប 

            
            
            
            
      

      



 

៦.២. តារាងគាំរ ូសរោបវ់ភិាគចាំណយចាំណូលផលិតកម្ម ាំណាំបខនេ 
កសិករៈ ម្ៅៈ 
 ាំណាំៈ           (រតសកម់្រទ្យើង) ពូជៈ 

ដថៃចាបម់្ផដើម្ៈ ដថៃរបម្ូលផលៈ 

ដផា ីៈ                          (ខម្៉េរតកាម្រ ៉េ) ចាំនួនម្ ើម្ៈ 

បរយិាយ ឯកតាត  
ចាំននួ 
ឯកតាត  

តដម្េ ១ 
ឯកតាត  

ទ្យកឹរបាក់
សរ ប 

ចាំននួសារ 
រ ាំម្លាុះ 

របាកស់រ ប 

១ រ ូវ (ម្រៀល) 
 ១-ចាំណូល             
ក-របាកច់ាំណូលខ លលក់បាន គីឡូរកាម្      

ែ-ម្និខម្នជារបាកច់ាំណូល(ហូប) គីឡូរកាម្      

ចាំណូលសរ ប A     

២ក-ចាំណយន្របរបួល           

កោេ ាំងពលកម្ម (សរ ប ១វ ដោាំ  ុះ) ដថៃ (ឬ ម្ោ៉េ ង)      

រគាបពូ់ជ កញ្េប ់      

ជីគីម្ ី សរ បរមួ្      

ជីធម្មជាត ិ គីឡូរកាម្      

ជីទ្យឹកជាំនួយលូតលាស់ កញ្េប ់      

ថ្នន ាំកាំចាតជ់ម្ៃផឺសតិ សរ បរមួ្      

ថ្នន ាំកាំចាតស់តវលែិត សរ បរមួ្      

ោ៉េ ស ីនបូម្ទ្យឹក ម្របងខ លម្របើ      

អនាា កច់ាបស់តវលែិត ឈ ត      

សរ បចាំណយ ខរបរបលួ (TVC)          

៣ក-ចាំច្េញ ច្ ៀប ចាំណាយប្របរបលួ 
 

២ខ-ចាំណយម្ិលន្របរបួល/ច្ែរ      

ម្ដស ូបាេ សាិចរគប ីរង ខម្៉េរត      

បម្ង្ហគ លចាំណរ/ម្រទ្យើង ម្ ើម្      

ខែសម្រទ្យើង គីឡូរកាម្      

ថ្នសបណត ុះកូន ថ្នស      

សាំណញ់ម្រទ្យើង   ាំ      

សរ បចាំណយម្និខរបរបលួ ម្ថរ (TFC)          

២គ-ចាំណយសរ  ប (TC = TVC+TFC)         TC 

៣ខ-ចាំច្េញ ច្ ៀប ចាំណាយសរុប (TC)         B 

 

ដថេម្ ើម្ ១ គឡូី (ម្រៀល)      = TC / A 

ចាំម្ណញ ១ គឡូី (ម្រៀល)      = B / A 



 


