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គជរមាងបង្កា ញបជចេកវទិាជដើមបបីជងាើនផលិតភាពជុំវញិតំបនទ់ជនលសាប (TSTD) ជាគជរមាងជនំួយ
បជចេកជទស ឡដលផតល់សហ-ហិរញ្ាបបទនឥតសំណងសរមាបអ់នុវតត ជោយរោឋ ភបិាលហ្វ ងំឡងដ ៍ មូលនិធនិដគូ
អុី-អាសីុ និងឡចករឡំលកពុទធិននសាធារណរដឋកូជរ ៉ និង ធនាគារអភវិឌឍនអ៍ាសីុ (ADB) ។ រាជរោឋ ភបិាលកមពុជា 
ចូលរមួបដិភាគ មនិឡមនជាថវកិា (ធនធានមនុសស ការោិល័យបំជពញការង្ករ…) សរមាបអ់នុវតតគជរមាង។ 
ធនាគារអភវិឌឍនអ៍ាសីុជាអនកចតឡ់ចងរបតិបតតិការផ្ទទ ល់ ជនំួសមុខ្ឱ្យមាេ ស់ជំនួយ ។ គជរមាង  ជធវើការសាកលបង
បង្កា ញបជចេកវទិាកសិកមម និង ផដល់ជសវាពត័ម៌ានជនបទ ជដើមបបីជងាើនរបាកច់ំណូលរបស់រគួសារកសិករខ្នន តតូច 
កនុងជខ្តដ កំពងច់ម កពំងធ់ំ ជសៀមរាប និង បនាទ យមានជយ័។ 
   

                                                                                      
        ២០១៣។                                                                      
                                   ៣                 ៣។                      
                                                                                            
                               ។  

 
ជសៀវជៅឡណនាបំជចេកជទសសតីពី ការបង្កា តស់បិបនមិ្មតិជ្រូក ជនោះ រតូវបានជរៀបចំជឡើង ជដើមបផីដល់នូវ

ចំជណោះដងឹជាមូលោឋ នដល់កសិករ និងមស្រនតីផសពវផាយបជចេកជទស សរមាបជ់របើរបាស់ នងិផសពវផាយបនត។ 
 

ការអនុវតតនក៍មមវធិីជធវើបង្កា ញបជចេកជទសជនោះ ទទួលបានជជាគជយ័ ជោយមានការគារំទពបីុគគលិកគជរមាង 
                                                                              
                                                                        
                   ជោក លីវ ោងហីុ របធានរកុមទីរបឹកាគជរមាង មស្រនដីនាយកោឋ នផលិតកមម និង
បសុពាបាល និង មស្រនដមីនទីរកសិកមមជខ្តដទងំពីរ។   

 
ជទោះបីជាឯកសារជនោះ ជរៀបចំឡផែកជលើបទពិជសាធនជ៍ាកឡ់សតងទទួលបានជជាគជយ័របស់កសិករ កព៏ិតឡមន 

កជ៏ៅមានចណុំចរតូវឡកលមែ ឡដលជយើងខ្្ុ ំសូមសាវ គមន។៍ 
 
 
ជរៀបជរៀងជោយៈ 
ជោក    អ៊ុ៊ុំ ណារនិទ អនកជំនាញឡផនកបសុសតវ ននគជរមាង TSTD 
អុីជមល៉ៈ   oumnarin@yahoo.com 
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១      ដ   ដ   
 
 របជទសកមពុជា កពុំងកសាងខ្លួនជឆាព ោះ ជៅរកការអភវិឌឍនជ៍ជឿនជលឿនជលើពិភពជោក ។  វស័ិយជាជរចើន
ឡដលមានសកាដ នុពលឡដលមានកនុងរបជទស រតូវបានយកចិតតទុកោកន់ងិជផ្ទត តជលើការអភវិឌឍន ៍។ ជាមយួនឹង
កំជណើ នការអភវិឌឍនជ៍នោះ វស័ិយផលិតកមមរជូកកនុងរបជទស ជាឧសាហកមមមយួោ៉ងសំខ្នន ់ឡដលកំពុងបជងាើន
ជលបឿនបរមិាណ និងគុណភាព ជដើមបបីំជពញតរមូវការជសបៀងអាហ្ររបស់របជាជន។ ជសចកតីរតូវការសាចរ់ជូក
សរមាបរ់បជាពលរដឋ ឡដលមានកំជណើ នជរចើនជឡើងពមីយួនថៃជៅមយួនថៃ បានបជងាើនសនទុោះផលិតកមមរជូកកនុង
រសុក និង ជរមុញការរបកួតរបឡជង កានឡ់តខ្នល ងំកាល ជឡើងៗ។ 
 
 ការវនិិជោគថមីៗជាជរចើនជៅកនុងផលិតកមមរជូក គឺជាការចបំាច ់ សរមាបធ់ានាគុណភាពននការរបកួត
របឡជង នងិ ជជាគជយ័ជលើទីផារ។ 
 
 ជដើមបចូីលរមួអភវិឌឍនវ៍ស័ិយចិញ្េ ឹមរជកូជៅកនុងរបជទសកមពុជា គជរមាង TSTD បានបញ្េូ លបជចេកជទស
ការបង្កា តសិ់បបនិមមតិរជកូ ជៅកនុងកមមវធិីជធវើបង្កា ញ និង បណដុ ោះបណាដ លរបស់ខ្លួន ជោយជរជើសជរ ើសកសិករ
ឡដលសម័រគចិតតសាកលបងបជចេកជទសជនោះ កនុង ជខ្តតកំពងធ់ំ និង ជខ្តតកំពងច់ម។  
 

 
២. ជ្បវតតសិទងេបននការបង្កា ត់សបិបនិម្មិតជ្រកូកនងុជ្បទេសកម្ពុជា 
 

ការបង្កា តសិ់បបនិមមតិជាការយកទឹកកាម (ឡសព៊ម) ពីរជូកបា ជៅបង្កា តជ់មរជូកឡដលរកជមម លស៊ប ់
ជោយពុឱំ្យរជូកបា កជ់មជោយផ្ទទ ល់ជឡើយ ចំឡណក ឡសព៊ម រតូវបានរតួតពិនិតយជោយមរីកូទសសនោ៉៍ងរតមឹរតូវ 
មុននងឹយកជៅបង្កា ត។់ ជៅឆាន  ំ ២០០៥ រកុមហុ៊នសីុភ ី ឡដលជារកុមហុ៊នផលិតចណីំ និងចិញ្េ ឹមសតវ មកពី
របជទសនថ បានចបជ់ផតើមផលិត និងឡចកចយ ឡសព៊មរជកូ ដល់អតិថជិនរបស់ខ្លួន ឡដលជរបើចំណី នងិពូជរបស់
រកុមហុ៊ន ជោយមានភាន កង់្ករបសុជពទយផតល់ជសវាបង្កា តរ់ជូក បជរងៀនដល់អតថិិជនឡដលរតូវការ។ 

 

 ជរកាយមកមានរកុមហុ៊នឯកជនមយួជទៀត ឡដលមានទីតាងំជៅ ជខ្តតកំពងច់ម បានផលិតនិង
ឡចកចយ ឡសព៊មរជូកដល់អតិថិជន ឡដលទិញចំណីពីរកមុហុ៊នជោយមនិគតិនថលជឡើយ ។ រកុមហុ៊នជនោះចបជ់ផតើម
លក ់ឡសព៊មរជូកជៅជដើមឆាន  ំ២០០៨ គឺជារកុមហុ៊ន រគីនហវីត ឬ ផ្ទា យ ៥ របស់របជទសជវៀតណាម ។ ជៅ ក់
កណាត លឆាន  ំ២០១០ គជរមាង ជអស ជអស ជអម អុកិ កមពុជា បានសរមបសរមួលជបើកវគគបណតុ ោះបណាត ល សដីពី
ការបង្កា តសិ់បបនិមមតិរជូក ជោយសហការជាមយួ សាោជាតិកសិកមមឡរពកជលៀប ដល់អាជីវករ ឡដលមាន
រជូកបា រសាប ់ចនំួន ២៣ កឡនលង កនុង ១២ ជខ្តត-រកុង។  
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៣  េិដ្ឋភាពេូទៅននការចិញ្ចមឹ្ជ្រកូបា 
 

 
 ជោយសារបជចេកជទសជជឿនជលឿន វស័ិយចិញ្េ ឹមរជូកមានកនុងកមពុជា រមួមានកសិោឋ នខ្នន តតូច 
ខ្នន តមធយម នងិ ខ្នន តធំ បានរកីដុោះោលជពញនផទរបជទស។ ជោយឡឡកការបង្កា តពូ់ជរជូកជោយសិបបនិមមតិ កនុង
របជទស កក៏ំពុងមានដំជណើ រការមនជៅមុខ្ជាបជណតើ រៗ ជៅតាមជខ្តត រកុងមយួចនំួនឡដរ។ ការចិញ្េ ឹមរជូកបា
                  ការចិញ្េ ឹម និង ឡថទកំនុងកំរតិខ្ពស់ ជដើមបទីទួលបរមិាណ នងិគុណភាព។ 
 
៣.១. ការសរជើសសរ ើសពូជ (បារជកូ) 

 
 ការជរជើសជរ ើសបារជូកជាការសំខ្ននណ់ាស់ ជដើមបបីំជពញតរមូវការទងំបរមិាណ និង គុណភាពនន
ផលិតកមមចិញ្េ ឹមរជូក ដូជចនោះការជរជើសជរ ើសបារជូកឡដលលែ រតូវមានលកខណៈ និងលកខខ្ណ័ឌ ដូចខ្នងជរកាម៖ 
 

 មានសុខ្ភាពលែ  ឡរសកឮ មានភាពរហ័សរហនួ 
 របូរាងលែ មានមាឌមា ំដងខ្លួនឡវង ជជើងទងំបនួធំជហើយមា ំរតជកៀកសាយ ចំនួនជោោះជលើសពី 
៦គូរ ជៅរតងជ់ួរ និងមានចុងជោោះចាស់ោស់លែ ជាពិជសស ពងសាវ សទងំពីរធំ ជហើយមាន
ទំហំប៉ុនគាន ។ 

 មានជរាមជសតើង នងិឡសបករជោ ភល ឺ
      របវតត ិមានជមៃឆឺលងពីមុនមក 
 ជរជើសជរ ើស    របភពចាស់ោស់ និងជរជើសជរ ើសកូនសារទីពីរ 
 បាន ចកថ់្ន បំង្កា រ (វ៉ាកសំ់ាង) រតឹមរតូវ  
 ធនន់ងឹបរសិាថ នកនុងរសុក 
 អាចរកទិញបានកនុងរសុក នងិជពញនិយមកនុងរសុក 
 របជភទរជូកបាឡដលចតទុ់កថ្លែ គឺអាយុចបព់ ី៧ ជៅ៨ឡខ្ និងមានសុខ្ភាពលែ 

 
 

 
 
 
 
 

   ចូរចងចាំាំៈ  
- ពូជជ្ជកូដែលកសិករនិយមចូលចតិ្តចិញ្ច ឹម និងមានទផី្សារនៅកនុងជ្រនទសកមពុជារចចុរបនន មានពូជ   

យក៉នសៀរ  ហនំសៀរ  ដឡននជ្ែន  ភីនជ្ទៀន (ឬ កឡីាកាស)  ឌុយរ ៉ុក អូនមហ្គា …. ។  
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៣.១.១. ពូជរជកូ យ៉កសសៀរ 

 
ពូជ យក៉ជសៀរ ឬ ឡាកវ៉ាយ ពូជជនោះមានមាឌធំ ខ្លួនឡវងធជំសមើពីសាម ដល់គូថ រសឡោះលែ ដំជណើ ររជវៀសរនវ 

មានជរាមទនព់ណ៌ស រតជចៀករតងឈ់រជហើយរាងធាល កខុ់្បបនតចិ កាលធំ ថ្ៃ សទូោយ មាតរ់ាងជខ្ើចជៅជលើ 
ឡភនកនវ ខ្នងរតងទូ់ោយ ជៅល ធំឡវង     ជជើងឡវងជហើយមា ំ។ ពូជរជកូជនោះពូឡកចិញ្េ ឹមកូន សាយកូន (កូនជរចើន) 
ពី១០    ១២ សាចជ់រចើន កំជណើ នទងំនខ់្ពស់   ០,៧    ០,៨        កនុង ១នថៃ ។ ចិញ្េ ឹមរយៈជពល   ៥ 
   ៦ឡខ្ បានទំហំ   ៩៥    ១០០       ។  

 

 
 
 
 

៣.១.២. ពូជរជកូ ហាំសសៀ 
មានមាឌលមម  រហ័សរហនួ សាចរ់កហមជរចើន មានមុខ្រតងឡ់វង ពូជសុទធពណ៌ជមម  ស  ករ់កវាត ់ 

រតជចៀកឈរបោះ ជជើងខ្លី នងិសាយកូន។   
 
 

របូទី២: ពូជរជូក យក៉ជសៀរ (Yorkshire) 
 

របូទី១: ពងសាវ សទងំពីរធំ ជហើយមានទំហំប៉ុនគាន  
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៣.១.៣. ពូជរជកូ ណឡន     

ជារបជភទពូជរជកូ ឡដលផតល់សាចរ់កហ្មជរចើន។ រជូករបជភទជនោះ មានជរាមពណ៌ស ខ្លួនឡវង 
កាលតូច មាតតូ់ចឡវង ថ្ៃ សតូច សលឹករតជចៀកធ ំ ធាល ករ់គបឡភនកទងំពីរ ខ្លួនឡវងរតង ់ ជជើងទងំបនួតូចឡត 
រការជំហរបានលែ។ សាយកូន    ១០    ១១កាល កនុងមយួ        ។ សលូត ធនន់ងឹអាកាសធាតុ និង
កូនឡដលជកើតមកមានទំហំជសមើៗគាន ។ 

 

 
 

 
 
៣.១.៤. ពូជរជកូ ភសីរេៀន 

 
ពណ៌ប៉ារ៉ា ឬ ខ្នល ជលល ក សលឹករតជចៀកបោះជឡើង សាយកូនពី ១០    ១២     កនុង   សំបុកឆែឹងតូច 

សាចជ់រចើន (ដូច កីឡាកាស) ។  

របូទី៤: ពូជរជូក ឡឡន     (Landrace) 
 

របូទី៣: ពូជរជូក ហំជសៀ (Hampshire) 
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៣.១.៥. ពូជរជកូ យរយរ ៉រក 
 
មានមាឌមា ំរហ័សរហនួ ពណ៌ជតាន តចស់ ឬ ខ្េី ជជើងឡវង ធនន់ងឹជមៃ ឺ អរតាសាចរ់កហមជរចើន រតជចៀក

    បនតចិជៅមុខ្ សាយកូនមានពី ៩    ១០កាល កនុងម ួ        ។ ជគជរចើនយកពូជជនោះជៅបង្កា ត់
ជាមយួ  ជដនទជទៀត ជដើមបទីទួលបានសាចរ់កហមជរចើន ជហើយកូនចិញ្េ ឹមឆាបធ់ំ។  

 

 
 
 
៣.២. រេងុរជកូបា 

ការសាងសងរ់ទុងបា រតូវឡតមានលកខណៈរងឹមា ំ ឡដលទបទ់ល់នឹងកមាល ងំខ្នល ងំកាល របស់រជូក។ ដូជចនោះ 
សរមាបរ់ទុងបា គួរជរបើឡដកទបីសវិតមា ំដូចរទុងជមជផើមឡដរ។ 

 រជូកបា អាចជៅកនុងរទងុោត ឡដលមា      ២      × ៣      កំពស់ ១,៤០          ចជនាល ោះ
  ឡដកទីបមយួ ជៅមយួ        ០,១០      ជហើយមាង៉ជទៀត បាអាចជៅកនុងរទុងជកៀប ដូច 

របូទី៥: ពូជរជូក ភជីរទៀន (Pietrain) 
 

របូទី៦: ពូជរជូក ឌុយរ ៉កុ (Duroc) 
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ជមជផើម   បានឡដរ    បជណាត យ ២,៥      × ទទងឺ ០,៦៥      (2006 PIC USA, Inc.) 
ជបតុងរកាស់ មនិរអិល ។ រទុងសរមាបរ់បមូលឡសពមមានទំហំ ១,៥      × ៣      និង រទុងធមមតា 
មានទំហំ ២       × ៣       ការសាងសងឡ់កបរ ឬ ជាបម់នទីរពិជសាធន ៍(SLPP) ។ 

 រតូវមានទីធាល  ឡដលអាចឲ្យវាជដើរបាន ជដើមបជីជៀសវាងភាពសពឹករសពន ់នងិ ោមកជកតៀន ។ 
 ការការ រកំជៅ រតូវមានខ្យល់ជចញចូល និង ពនលឺរគបរ់គាន ់សីតុណណ ភាពទប វាមានសារៈសំខ្នន់
ណាស់ សំរាបផ់លិតកមមទកឹកាម ជរ ោះថ្ពងសាវ សជៅជរៅខ្លួនសតវ ជហើយជៅជពលសីតុណណ ភាព
ជៅជរៅខ្លួន ជធើវឲ្យរជូកមនិអាចផលិតឡសព៊មម៉ាតូសូអុីត ឬ(ជៅកាតថ់្) ឡសព៊ម (ជមជីវតិជមម ល)បាន 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

៣.៣. វធិានការអនម័យ និងការណែទ ាំ 
 ដូចជយើងបានដឹងរចួមកជហើយថ្ រជូកបារតូវបានចណំាយកមាល ងំជរចើនកនុងការបនតពូជ ដូជចនោះជហើយ
ការមានសុខ្ភាពលែ ជាតរមូវការចបំាចរ់បស់វា។ ដូជចនោះ អនកចិញ្េ ឹមរជូកបា រតូវឡថទវំា ដូចខ្នងជរកាម៖ 

 ការរតួតពិនតិយសុខ្ភាព ២ ដង កនុង ១នថៃ ជោយសទងក់ំជៅខ្លួនរជកូ ជោយឡទម៉ូឡមរ៉ត 
 ជរកាយពីោកច់ំណីរតូវោងសំអាតរទុងពី ២ ជៅ ៣ ដងកនុង ១ នថៃ និង ទឹកផឹកជោយជសរ ី
 ទឹកកាមរជូកបា រតូវបានបង្កា តជ់ាមយួជមរជូកជាជរចើន ដូជចនោះរតូវរបាកដថ្វាមានសុខ្ភាពលែ ។ 

   ចរូចងចាំាំៈ  
- ជ្ទុងតូ្ចចនងអៀត្ ជ្ជកូបាមនិអាចនើីវចលនាបាន 
- ពងស្វវ សនៅនជ្ៅខ្លួន ជ្ត្ូវរកាសីតុ្ណ្ណភាពឲ្យនៅជ្ត្ជាក់  
- គ្មា នមលរ់ វានៅត  មិនអាចផ្សលតិ្ទឹកកាម 
- ជ្ទុងកនុងមលរ់ ធានាបានការផ្សលិត្ទកឹកាមបានលអ 

របូទី៧: រទុងរជូកបា 
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 ពិនិតយការសីុចំណីរបស់វា នងិ អាកបបកិរោិននការបជញ្េញទឹកកាមរជកូបា ។ 
 ការចកថ់្ន កំារ រដល់រជូកបាឲ្យបានជទៀងទត ់
 រតួតពនិិតយសុខ្ភាពបារជូកជារបចមំនិរតូវបងខំបង្កា តពូ់ជជៅជពលបារជូកមានសុខ្ភាពមនិលែ 
 សមាា រៈសរមាបប់ង្កា តពូ់ជ រតូវសមាល បជ់មជរាគជាមុន មុនជពលយកមកជរបើរបាស់ 
 កនុងរទងុរតូវការសាែ ត សៃួត នងិមានអនាមយ័ជារបច ំ 
 រតូវជធើវរបង មនិអនុញ្ញា តឲ្យអនកជរៅ ជចញចូល បោ៉ះ ល់បារជូក 
 ចំជ ោះបុគគលិកឡដលជដើរបង្កា តរ់ជូកជរចើនកឡនលង រតូវមុជទកឹសំអាតខ្លួន ជសលៀកសំជលៀកបំ ករ់បស់
កសិោឋ ន និងរតូវរជលកជ់ជើងកនុងទកឹសំោបជ់មជរាគ ។ 

 វធិានការអនាមយ័ជោយពន័ធរបងជុំវញិ 
 
៣.៤. ការផតល់ចាំែី 
 

ចំណីរតូវបានផតល់ដល់រជូកបា    ២,៥ ជៅ ៣        ពីរដងកនុង ០១នថៃបនាទ បព់រីបមូល       រចួ។ 
ចំជ ោះចំណី រតូវជរបើចំណីមានរបូជតអុីនខ្ពស់ ដូចចំណីរជកូបំជៅកូន ជហើយអារស័យជៅតាមរបូរាងរបស់បា ។ 
ជរៅពី    មានបឡនថមអាសីុតអាមជីណ ជរបបុចិ ជៅជពលពិនិតយ   កកាម មានភាពមនិរបរកតកីនុងដំជណើ រការ
ផលិតទឹកកាម ។  ជាទូជៅ ចំណីសំរាបរ់ជកូបា ដូចគាន និងចំណីរបស់រជូកជមជផើមឡដរ។ 

 
៣.៤.១. ការផតល់ចាំែី ជាមួយនឹងចាំែីបណនែម 
 

ជដើមបបីជងាើនគុណភាពនងិបរមិាណទឹកកាម ជយើងរតូវបឡនថមសារធាតុមយួចនំួនដូចខ្នងជរកាម៖ 
 ការផលិតទឹកកាម រតូវការចំណីឡដលមានជាតិ របូជតអុិន ខ្ពស់ (អាសីុតអាមជីណខ្ពស់ ដូចជា 
លីសីុន) ដូចជនោះ រតូវផតល់ឲ្យវាសីុ ចំនួន ៧នថៃ កនុងមយួឡខ្ជដើមបជីាការ បឡនថម លីសីុន ជនោះ ។ 

 ជដើមបបីជងាើនផលិតកមម នងិគុណភាពទកឹកាម ជាពិជសសជពលមានអាកាសធាតុជៅត  រតូវោយ 
ជាមយួ វតីាមនីជស ចំនួន ១រកាម រាល់នថៃ ។ 

 បឡនថមវតីាមនីជស កនុងចំណីរជូកបា ជដើមបបីជងាើនគុណភាពទឹកកាម 
 

៣.៤.២. តារាងផតល់ចាំែី 
 

ទំងនរ់ជូកបា           រសាលជាង 159 159 205 250 295 341 
ទំងនច់ំណីផតល់កនុង១នថៃ           2, 2,5 2,7 3,0 3,3 3,5 

(2006 PIC USA, Inc.)  
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៣.៥. កមមវធីិ            វ៉ក់សាំង) 
ការចក ់          វ៉ាកសំ់ាង) ដល់រជូកបា   ជាការសំខ្ននប់ំផុត ជដើមបធីានាឲ្យបាននូវសុខ្ភាព និង

ទឹកកាម របស់វា។ ដូជចនោះ អនកចិញ្េ ឹមរជ ូបា គួរអនុវតតឲ្យបាន         ដូចខ្នងជរកាម៖ 
 

- កមមវធិីវ៉ាកសំ់ាង      រជូកបា     ជធវើកនុង ១ ឆាន  ំឲ្យ   ២ ដង ៖ 
- កស្រញ្រ ឹលរលូតៈ ជមរកមុ ំបាអាយុ ៦ ឡខ្ជៅ ៧ឡខ្      តាមពូជ 
- អុតកាត មៈ  បាជកមង ឬ ចស់  
- អូជហសសសគីៈ  បាជកមង ឬ ចស់ 
- ជបស៉តៈ   បាជកមង ឬ ចស់ 
 

កមមវធិីជនោះអនុវតតជៅជពលរជកូមានអាយុចបព់ ី ៦ឡខ្ជឡើង រតូវតាមោនឲ្យបានរតឹមរតូវ និង
ចាស់ោស់ ជរៅពីជនោះមានកមមវធិទីំោកស់តវលែិត (រពូន) ជរៀងរាល់ ០៦ឡខ្មតង ។   

 

 
 

   ចរូចងចាំាំៈ   
- ការផ្សតល់ចំណី្ែល់ជ្ជកូបា ជ្ត្វូដត្ផ្សតល់នៅតាមនពលនវលាដែលបានកំណ្ត្ ់និងនទៀងទាត្ ់
- នែីមបធីានាផ្សលតិ្ទកឹកាមឲ្យបានលអ ជ្ជូកបាជ្ត្ូវដត្មានស្វថ នភាពែងខ្លួនលអ 

 (មិនសាមនពក នងិមនិធាត្់នពកនទ)។ 
- ជ្ជូកបាធាត្់នពកនទ វានងឹមានរញ្ហា នជីង ទមងន់ខ្លួនើងន់ពបិាកកនុការនលាត្ពាក់ និងមានសភាពខ្ជិល

ជ្ចអូស។ 
- ជ្ជូកបាសាមនពក នើវឲី្យកមាល ងំ និងទឹកកាម (ដសពម៊) នខ្ាយ ឬពុំមានលទធភាពរង្កា ត្់។ 
- កនុងករណី្ទឹកកាម (ដសព៊ម) ខូ្ចគុណ្ភាព (គ្មា ននមជីវតិ្ ឬ នមជីវតិ្ ង្ករ់នជ្ចីន) ដែលជ្ត្ូវនើវីការ

ពាបាលជារនាទ ន។់ 

របូទី៨: ការចកវ៉់ាកសំ់ាងរជូក 
 



                                                       (TSTD) 
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៤. បទចចកទេសបង្កា ត់សបិបនមិ្មិតជ្រកូ 
  
  
បចេុបបននជៅរបជទសកមពុជា ការបង្កា តពូ់ជរជូកមាន២ របជភទ គឺការបង្កា តពូ់ជរជកូ ជោយធមមជាតិ និង

ការបង្កា តពូ់ជរជូកជោយសិបបនិមមតិ។ 
 
៤.១. ការបង្កា ត់ពូជរជូកសោយធមមជាតិ 

គឺជាការបង្កា តពូ់ជរជូកជោយរជូកជមម ល (បា) និង ជមរជូកឡដលកពុំងរកជមម លសុ៊ប ជហើយការ
បង្កា តជ់នោះ មាន២ រជបៀប គឺ ៖ ការបង្កា តពូ់ជ ជោយជសរ ីនិង ការបង្កា តពូ់ជ ជោយមានការជរជើសជរ ើស។ 

 
៤.១.១. ការបង្កា តពូ់ជសោយសសរ ី 

ការបង្កា តរ់ជបៀបជនោះ គរឺគានឡ់ត ៖ 
- បង្កខ ងំរជកូជមម ល និងញី ឲ្យជៅជាមយួគាន   
- ការបង្កា តជ់ោយតាមចំណងរ់បស់ពួកវា 

 
 ផលវិបាកនៃការបង្កា តព់ូជសោយសសរ ីគឺ៖ 

- មនិអាចរគបរ់គងបានរយៈជពលពរជ ោះបាន (ជតើជមរជូកមានកូនឡដ ឬអត?់) 
- បា កជ់រចើនដងជធវើឲ្យង្កយបាកក់មាល ងំ 
- ជម និង បារជូកង្កយរងទទលួជរគាោះថ្ន កជ់ោយថ្ជហតុ ដូចជា បាកជ់ជើង ឬ ជថ្ល ោះ     .... 
ជបើសិនទកីឡនលងបង្កា តពូ់ជមនិសមរសប 

- ជមរជូកង្កយរគិចជជើង ជថ្ល ោះឬ បាកច់ជងាោះ ជៅជពលបាមានទំងនធ់ៃន ់ជឡើង កជ់ៅជលើជមរជូក ។  
- អាចមានបញ្ញា ជានម់ម ឬ តំណពូជ 
- អាចចមលងជមជរាគពីបា ជៅជម និង កូន ឬ ជរាគរាតតាត         ដូចជា Leptospirisis, Pest …  

 
៤.១.២. ការបង្កា តពូ់ជសោយមានការសរជើសសរ ើស 

ការបង្កខ ងំ     និង ញីជផសងគាន  រហូតដល់ជពលឡដលវាជោយជមម ល ជទើបយកមកបង្កា ត។់ ការជធវើ
ឡបបជនោះ មានរបជោជនដូ៍ចជា៖ 

- ជរបើរបាស់បានអស់លទធភាពរបស់បា 
- កាត បប់ានរយៈជពលបង្កា តប់ានចាស់ោស់ 
- មានការខុ្សគាន រវាងរបូរាង (ចងប់ានពូជឡតមយួ ជួនកាលមានការលំបាក ជរ ោះជួនកាលបាធំ ឬ 
ជម តូចជពក)  
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- មានការរាលោលនូវជមជរាគ ឬ ជរាគរាតតាតមយួចនំួន ដូចជា Leptospirisis, Pest …  

 
 

 
៤.២. ការបង្កា ត់ពូជរជូកសោយសិបបនិមិមត 
សតើអ្វីសៅ ជាការបង្កា តស់ិប្បៃិមិិមត? 

ជនោះគឺការជរបើរបាស់បជចេកជទសសាមញ្ា  ប៉ុឡនតទមទរវធិានការណ៍អនុវតតតឹងរុងឹ នងិ មានសំភារៈរគប់
រគានក់នងការបង្កា តពូ់ជរជូក ឡដលរបជទសជជឿនជលឿនកំពុងឡតអនុវតត។ របជទសកមពុជា កក៏ំពុងកសាងខ្លួនជឆាព ោះ
ជៅរកការអភវិឌឍនជ៍ជឿនជលឿន ដូចរបជទសនានាជលើពិភពជោកផងឡដរ។ 

 
ការបង្កា តសិ់បបនិ    រជកូ ជាការបនតពូជជោយរបជោល ជោយរគានឡ់តយកទឹកកាមពីបារជូក មក

រតួតពិនិតយ ោយចិញ្េ ឹមឡថទ ំ និង រតូវរកាទុកកនុងកំរតិឡដលធានាឲ្យបានសុវតថិភាព កំហ្ប ់ នងិគុណភាព
របស់ឡសព៊មម៉ាតូសូ៊អុីត (ជមជីវតិជមម ល) ជហើយយកជៅោកប់ញ្េូ លកនុងរបពន័ធបនត       ញី ឡដលកំពុងរក
ជមម លស៊ប ់។  
 

 
 

របូទី៩: ការបង្កា តពូ់ជរជូកជោយធមមជាតិ 
 

របូទី១០: ការបញ្េូ លទឹកកាម ជៅកនុងរបោបជ់ភទ    ញី 
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៤.៣. អតែរបសោជន៍ និង គរែវបិតតនិនការបង្កា ត់សិបបនិមមតិ 
 
៤.៣.១. អតែរបសោជនន៍នការបង្កា តសិ់បបនិមមតិ 

 
ការបង្កា តសិ់បបនិមមតិ មានគុណសមបតតិមយួចនំួន ដូចជា៖ 
 
 មនិជរបើបារជកូ  កជ់លើជមរជកូជោយផ្ទទ ល់  
 ទបស់ាា តក់ារឆលងរាលោលននជមៃ ឺ ឡដលជាជហតុមនិបងាឲ្យជមរជកូ និង បារជូកឆលងជមៃ ឺ ពិជសស 
ជមៃ ឺ ឡដលបងាជលើរបោបប់នតពូជ និងរបោបដ់កដជងាើម ។  

 មនិបងាឲ្យមានជរគាោះថ្ន កដ់ល់ជម     ដូចជា រគិចជជើងជថ្ល ោះ ឬ បាកច់ជងាោះជៅជពលឡដលបា   
ទំងនធ់ៃន ់ជឡើង កជ់ៅជលើជមរជូក ។  

 មនិចបំាចដ់កឹបា ជៅដល់កឡនលងជម ឡដលជាមូជលហតុជធវើឲ្យមានជមៃឆឺលង ពីកឡនលងមយួជៅមយួ។ 
 គុណភាពទកឹកាមរតូវបានពនិិតយោ៉ងរតឹមរតូវជោយជរបើរបាស់មរីកូទសសន ៍។ 
 ឧបករណ៍ឡដល កព់ន័ធជាមយួការបង្កា តសិ់បបនិមមតិរតូវបានសមាល បជ់មជរាគជោយម៉ាសីុនសំងួត 
 អរតាបងាកំជណើ តរបស់ជមរជកូមានកំរតិខ្ពស់ជលើស (៨៥%)  
 ជមរជូកមានកូនជរចើន     ១០    ១២កូន     ១        )  
 ជពលកូជនរជកូជកើតមក វាមានទំងនធ់ៃន ់(ជាមធយម   ១,៥ -    ២        )  
 កូនរជកូ លូតោស់ធំធាតជ់លឿនជធៀបនងឹចំណី(២,៥       ចំណី ជកើនបាន១       សាច)់  
 កមមវធិីចកវ៉់ាកសំ់ាងចនំួនពីរដងកនុង ១ឆាន  ំ រតូវ  អនុវតតជៅជលើបាទងំអស់ ។ វ៉ាកសំ់ាងទងំអស់
រមួមាន ប៉ាវ ៉វូរីសុ ជបស៉តអូជហសសគី និង អុតកាត ម ជដើមបកីារ រជមជរាគកុឲំ្យឆលងជៅជមរជូក ។  

 ការបង្កា តសិ់បបនិមមតិនាពូំជលែៗ ជៅដល់កសិករតូចតាច (ចិញ្េ ឹមជាលកខណៈរគួសារ)។ 
 ជរបើរបាស់បាតិច     កាតប់នថយចំននួបា 
 ឡកនចនពូជរបកបជោយសនទុោះជលឿន 
 ធានាទឹកកាម / ឡស៊ពម               មានគុណភាពលែ 
 ជបាោះបងជ់ចលនូវជកាសិកាជភទជមម ល ឡដលគាម នសមតថភាពភារ បជ់ាមយួជកាសិកាជភទញី 
 ជរបើរបាស់បាអស់លទធភាព 



                                                       (TSTD) 
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៤.៣.២. គរែវបិតតនិនការបង្កា តសិ់បបនិមមតិ     
 

 អាចជានម់ម របសិនជបើរបវតតិសតវមនិចាស់ោស់  
 ង្កយចមលងជងំឺរបសិនជបើរតតួពិនតិយជមៃមឺនិបានចាស់ោស់  
 ទមទរបជចេកជទស និង បទពិជសាធនខ៍្ពស់  

 
៤.៤. វធីិសស្រសតននការបង្កា ត់សិបបនិមិមត 
 
៤.៤.១. ការបសរងៀនរជកូបាឲ្យសឡើងធាន ក ់(ឬ សមរជកូសិបបនិមិមត) 
 

ការបជរងៀនរជូកបាឲ្យជឡើងធាន ក ់ (ឬ ជមរជូកសិបបនិមិមត) គមឺនិឡមនជាការង្កយរសួលជឡើយ។ រគប ់
សកមមភាព រតូវទមទរបជចេកជទសទងំអស់ ដូជចនោះជហើយអនកចិញ្េ ឹមរជូកបា គឺជាអនកឡដលអំណតព់ាោម នងិ
ជពញចិតតជធវើការង្ករជាមយួសតវ ចបជ់ផតើមបជរងៀនរយៈជពល    ១០    ១៥នាទ ីកនុង ១នថៃ។ ធាន ក ់(ឬ ជមរជកូ
សិបបនិមិមត) សរមាបប់ា រតូវរសាលង្កយរសួលផ្ទល ស់បតូរ។  
 

 បារជូក ណែលយកមិកបសរងៀៃ រតូវមាៃអាយចុប់ពី ៦    ៧ ណែស ើង ៃិង បាៃស្វើវ៉ា ក់សាំងរួច (ចក់ថ្ន ាំបង្កា រជមិងឺ) 

របូទី១១: លទធផលននការបង្កា ត់សិបបនិ     
 



                                                       (TSTD) 
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៤.៤.២. វធីសីស្រសតបសរងៀនរជកូបាឲ្យសឡើងធាន ក ់(ឬ សមរជកូសិបបនិមិមត) 
ការបជរងៀនរជូកបាឲ្យជឡើងធាន ក ់បនួរជបៀប គឺ៖ 

 
៤.៤.២.១. ការបសរងៀៃរជកូបា សោយសរប្ើធ្នន ក់ ឬ ណែក 

ធាន កអ់ាចជធវើអពំីជឈើ ឬ ឡដកឡដលមា ំ មានទំហំ នងិ កំពស់លមមស័កាសមនឹងរជកូបារបស់ជយើង។ 
យកទឹករអំិល ឡដលហូរជចញពីរបោបជ់ភទជមរជកូរកជមម ល ោកជ់លើ ជដើមបឲី្យមានកលិនសរមាបទ់កទ់ញ
អារមមណ៍រជូកបាចូល ជហើយបញ្រូ លវាជៅកនុងរទុងបា រងច់រំយៈជពលពី ១០    ១៥នាទី ជបើបាមនិជឡើង 
រតូវយកនដជៅរចបាច ់ឬ ម៉ាសាខ្នងចុងលិងគ រហូតវារងឹ និង ជលៀនជចញមកជរៅ ។ បនាទ បម់កយកទឹកកាម ឬ 
ឡសព៊ម ចំនួនពី ២០    ៣០ ជសជសប៉ុជណាណ ោះ ជហើយយកធាន កជ់ចញពីរទងុបា ជហើយនថៃបនាទ ប ់ជធវើដូជចនោះជទៀត ។ 
 
៤.៤.២.២. ការបសរងៀៃរជូកបា សោយសរប្ើសមិណែលរកសមម ល 

ការបជរងៀនរជបៀបជនោះជោយរគានឡ់តយកបាោកក់នុងរទុងជមរកជមម លស៊ប ់ ជហើយឲ្យបាជឡើង កជ់ម 
បនាទ បម់កទញលិងគជចញពីរបោបជ់ភទញី មកជរៅ ជហើយយកទឹកកាម (ឡសព៊ម) ចំននួពី ២០    ៣០
ជសជស។ បនាទ បម់ក ជយើងបិទឡភនកបា រចួជលើកបាោកជ់លើធាន កជ់ោយដឹកជមរជូកជចញពីរទុង ។ ជធវើរជបៀបជនោះ
ជរៀងរាល់នថៃ ៥ ជៅ ៦ដងជទៀត បារជូកនងឹជឡើងធាន កខ់្លួនឯង ។  

 
៤.៤.២.៣. ការបសរងៀៃរជកូបា សោយសរប្ើរាសែ់នងមិៃុសស 

ការបជរងៀនរជបៀបជនោះ ជោយជរបើមនុសសមាន កជ់នំួសជមរជូក ជោយឲ្យមនុសសជនាោះរកាបជៅនឹងនផទជរកាម 
ទនទឹមនឹងធាន ក ់រជូកបានឹងជឡើង កម់នុសស បនាទ បជ់លើកបាោកជ់លើធាន ក ់ជហើយមកយក ឡសព៊ម ចំននួពី ២០    
៣០ ជសជស ។ បជញ្ញោ ត វាមតងជៅពីរដង បានឹងជឡើងធាន ក ់។  

របូទី១២: ធាន ក ់ឬ ជមរជូកសិបបនមិិមត 
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សសៀវសៅណែន ាំបសចេកសេសសតីពី ការបង្កា ត់សិបបនិមមិតរជកូ (             ២០១៣)                                  េាំព័រ 15 

 
 
 
៤.៤.២.៤. ការបសរងៀៃរជកូបា សោយសរប្ើរាសថ់្ន ាំសាំសរ ើប 

ជនោះជារជបៀបចុងជរកាយ កនុងករណីរននរជបៀបទងំបីខ្នងជលើមនិបានលទធផល ។ រតូវោងរជូកបា ឲ្យ
សាែ ត ជហើយយកធាន កោ់កជ់ៅកឡនលងឡដលមានសុវតតិភាព បនាទ បច់កថ់្ន អំរ័មូន (ថ្ន សំំជរ ើប) ជដើមបឲី្យរជូកបា 
ជដើមបឲី្យវាមានអារមមណ៍ផលូវជភទ។ 
 
៤.៥. ការរបមូលេឹកកាមរជូក  

រតូវចងចថំ្ បារជូកឡដលយកមកបង្កា តពូ់ជ រតូវមានអាយុោ៉ងជហ្ចណាស់ ចបព់ី៧ ជៅ៨ឡខ្ 
ជឡើង។ រជូកបា និងរជូកជម គួរោកជ់ៅកនុងរទងុឡកបរគាន ។ រតូវអនុវតតកមមវធិីវាកសំ់ាងឲ្យបានចាស់ោស់សរមាប់
រជូកបា។ ការយកឡសព៊ម រតូវជធវើជៅកឡនលងយក ឡសព៊ម រតូវសៃួត មនិរអិល ។ ជដញបាជចញពីរទុងឲ្យចូលរទុង
របមូល ឡសព៊ម ោងសំអាតដងខ្លួន នងិ ឡផនកជរកាមននលិងគ រងចបំាជឡើងធាន ក ់។  

 
ជយើងរចបាចឡ់ផនកចុងននលិងគ ជដើមបឲី្យជចញទឹកម៉ូត(ទឹកនាម)អស់ ម៉ាសា និងកានចុ់ងលិងគឲ្យឡណន។ 

 

 
 

របូទី១៣: ការបជរងៀនជោយជរបើរបាស់ខ្នងមនុសសៈ 
 

របូទី១៤: ការយកទឹកកាម      (ឬ         ) 
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៤.៥.១. ដាំណាកក់ាលសចញណសព៊ែម 
មាន បី ដំណាកក់ាល៖  
 ដណំាកក់ាលទ១ី: ទឹកឡសព៊ម (ពណ៌សខ្នប ់  និងមានកលនិ) ជចញពីរកជពញរបូតាសាត ត ជហើយមាន
ចំនួនពី ២៥ជសជស ។ 

 ដណំាកក់ាលទ២ី: ឡសព៊មជរចើន ចំននួពី ៤០    ១០០ជសជស ជហើយ មានជមជីវតិពី ៨០ ជៅ ៩០%  
 ដណំាកក់ាលទ៣ី: ឡសព៊មជរចើនជលើសលុប ពី ៧០   ៤០០ ជសជស គុណភាពឡសព៊ម មនិសូវលែ ។  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៤.៦. ការរគប់រគងសៅកនរងមនទីរពិសសធន៍  
 ជទោះបីសថិតជៅកនុងសាថ មភាពននកសិោឋ នខ្នន តតូច ខ្នន តមធយម ឬ ខ្នន តធំ កជ៏ោយ រតូវមានបនទប់
ពិជសាធ  មូយ សរមាបរ់តួតពិនិតយទឹកកាម មុនជពលយកវាជៅោកឲ់្យជម។ 

   ចរូចងចាំាំៈ   
- កដនលងដាក់ជ្ជូកបា ជ្តូ្វដត្ស្វង ត់្នសងៀមនជៀសវាងអនកចូលនមីលនជ្ចីន ។ 
- វាគឺជាការង្កររនចចកនទសរុគាលកិឬកសិករដែលជ្តូ្វដត្រណ្តុ ណរតាលត លនហយីអនុវត្តឲ្យបានជ្តឹ្មជ្តូ្វ។ 
- ជ្តូ្វជ្បាកែថាទឹកកាមមានគុណ្ភាពលអ ។ 
- ចារ់លិងាជ្ជូកនដាយជ្រុងជ្រយត័្ន 
- លាងសអំាត្ និងសលំារ់នមនោគនៅលងិា 
- ការចារ់នផ្សតីមយកដសព៊ម គឺនជ្រីនដាយដែនហយីមិនជ្តូ្វរ៉ណពាលនិ់ងទឹកកាមនឡយី 
- ទឹកកាមបាច់នចញ ២ នលីកៈ នលីកទី១ នចញខារ់ែូចនមៅ ជ្ត្វូយកនចញ 
- ការយកទឹកកាមបានសនំរច គឺអាចមានចំណុ្ណ ៧០០មីលលីីជ្ត្ 

 

របូទី១៥: ការបង្កា ត់ និង   យកទឹកកាម ឬ       
 



                                                       (TSTD) 
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៤.៦.១. ឧបករែ៍ច ាំបាចស់រមាបប់ង្កា តសិ់បបនិមមតិរជកូ 
 
ក- ម៉ាសីុនមរីកទូសសនៈ៍ 

      សរមាបព់ិនតិយគុណភាពទឹកកាមរជូក 
- កញ្េកឡ់ាមៈ ជរបើជាមយួម៉ាសីុនមរីកទូសសន ៍ 
- កញ្េកស់ាល យៈ ជរបើជាមយួម៉ាសីុនមរីកទូសសន ៍ 

 
 

 
ខ្- ធាន កប់ាៈ សរមាបប់ង្កា តប់ា និង របមូល      

 
 
 
 
គ- ឡកវសទងៈ់  សរមាបព់និិតយសូលុយសយងុ       ចំណី      
 
ឃ- ទូទកឹកកៈ  កាល សជសសូលុយសយងុចំណី      និង ទឹកកាមឡដលោយរចួ 

របូទី១៦: ការពិនិតយជមជីវតិ         តាមមរីកូទសសន ៍

របូទី១៧:                              
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ង- ម៉ាសីុនសំងតួៈ ឡកវ កឡនសង 

 
 
 

ច- លិងគសិបបនមិមតិ ដប         ឬ ជបាល ក      
 

 
 
 
 

របូទី១៨: ទូទឹកកក 
 

របូទី១៩:              ឡកវ កឡនសង) 
 

របូទី២០: លិងគសិបបនិមមតិ ដប         ឬ ជបាល ក       
 



                                                       (TSTD) 
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ឆ-ឧបករណ៍កជំៅទកឹៈ តជមលើងសីតុណា ភាពសូលុយសយងុ      ចំណី             ៣៨អ   ជស  

 
 
 

ជ- ឡកវរកតិៈ សរមាបរ់បមូល      និងោយទកឹបតិ ជាមយួចំណី      

 
 
 

ឈ. ម៉ាសីុនគណនាដូស       ឡបងឡចកដូស      កនុងជពលរបមូលទកឹកាមមយួជលើកៗ  
  
៤.៧.  ការសរៀបចាំេឹកកាមសរមាប់យកសៅបង្កា ត់ 

ការរបមូលទឹកកាមជោយយកចិតតទុកោកប់ផុំត ជៅតាមបជចេកជទស និងរតូវបញ្រូ នវាជៅពិជសាធន ៍ជា
បនាទ ន ់ជដើមបរីតួតពិនិតយជមើលជាបឋម ។ ជរកាយមក ជមើលមតងជទៀត បនាទ បព់ីោយចំណី ១០នាទី ពនិិតយជឡើង
វញិ និង ២៤ជម៉ាង ពិនិតយជមើលជឡើងវញិមតងជទៀត។ រតូវជរៀបចំសមាា រៈ មុននងឹយកទកឹកាម សំអាត ឬ សំោប់
ជមជរាគ មុននឹងរបមូលទកឹកាម។ ជដញបាឲ្យជចញជៅកឡនលងរបមូលឡសពម រតូវរងចរំយៈជពលពី ៤    ៥នាទ ី
មុននឹងឱ្យបា ជឡើងធាន ក។់ រតូវរចបាចយ់កទឹកជនាមឡផនកខ្នងចុងននលិងគ និងរតូវសំោបជ់មជរាគមុននឹងរបមូល 
ទឹកកាម។  

របូទី២១: ឧបករណ៍កំជៅទឹក 

របូទី២២: ឡកវរកិត 
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៤.៧.១.  ការសរៀបចាំសាំភារាំៈ មិុៃៃងឹយកេកឹកាមិ 
ការជរៀបចំឡកវរកឹតតូច សរមាបរ់តងទឹកកាម ជោយោកន់សបរតងឡ់សព៊ម ចងជាមយួជៅសូ៊កង ។ ឡកវធំ

សរមាបោ់យចំណីឡសព៊មនឹងទឹកបិត យកវាជៅកំជៅជៅសីតុណា ភាព ៣៨អងារជស ។ ចំជ ោះម៉ាសីុន
មរីកូទសសន ៍ោកក់ញ្េកស់ាល យ និង ជបើកជមើល ជតើ ឡសព៊ម មានដំជណើ រការ (ចលនា) ឬ អត ់។ 

 
 
 
៤.៧.២. ការលាយសូលយុសយុងចាំែីណសព៊ែមិ  

ឡសព៊មឡដលយកពីបាជហើយ ជយើងអាចបង្កា តរ់សស់ និងោយសរមាបទុ់កបង្កា តជ់លើកជរកាយ។ ការ 
ោយជមៅចំណីឡសព៊ម ១កញ្េប ់ោយទឹក បិត ១លីរត កូរឲ្យសពវ ជាសូលុយសយងុឡតមយួ ជទើបយកជៅកំជៅ 
រហូតសីតុណា ភាព ៣៨អងារជស ជទើបជៅយកឡសព៊ម ។ ចំណីឡដលផសសំរមាបឡ់សព៊ម មានរយៈជពលខុ្សៗគាន  ។  
 
១- រសបៀបលាយសលូុយសយុង  

- ទឹកបតិ ១ លីរត ជៅសីតុណា ភាព ៣៧ អងារជស  
- ោយចំណុោះឡសព៊ម ១ កញ្េប ់ោយជាមយួទឹកបិត  
- កូររយៈជពល ៥នាទី  
- រកាសីតុណា ភាព ៣៧អងារជស សរមាបរ់យៈជពល ២០នាទី  

 
២- កាំែត់ចាំៃៃួែូស (ករមិិតកាំែត់)  កនុង ១ដូស មាន ៣ ជកាដិជមជីវតិ  

- ោយឡសព៊មជាមយួសូលុយ ជៅសីតុណា ភាព ៣៧ អងារជស សមាមារតននការោយ ពី ១ ភាគ 
៥ (១/៥) ជៅ ១ ភាគ ២០ (១/២០)។  

- ចំណុោះ ១ ដូស ៨០ ជៅ ១០០ជសជស ។  
 

របូទី២៣:                        ពិនិតយគុណភាព      
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៤.៧.៣. ការពិៃតិយសមិើលណសព៊ែមិ សោយមា៉ា សុីៃមិីរកូេសសៃ៍  

 
ចំនួនឡសព៊មឡដលយកបាន មានចំននួពី ១៥០    ៤០០ជសជស អារស័យជៅតាមអាយុ មាឌ 

បជចេកជទសរបមូលឡសព៊ម ពូជ និង ចំណីអាហ្រ ។ ការវាយតនមលទកឹកាម រតូវឡផែកជលើកតាត  ៤ ោ៉ង គឺ៖ 
 

១- ភាពរស់ៈ   ឡសព៊មរស់ ពី ៧៥ រហូតដល់ ៩៥ ភាគរយ  
២- ចលនាៈ      ឡសពមជលើកំណតម់ារតោឋ ន/រង្កវ ស់ពីជលខ្ ០ ១  ២  ៣  ៤ និង ៥ ។  
៣-ភាពកកសែិតៈ  ជមជីវតិឡដលកកជលើសាល យ។ ជរៅពីជនាោះ ជយើងមានពណ៌របស់ឡសព៊ម 

រសជដៀងទឹកជោោះជគាជៅ ។  

របូទី២៤: ការោយសូលុយសយយុទឹកកាម 
 

   ចូរចងចាំាំៈ   
- នរីមានជ្ជូកបាមានរញ្ហា ជ្គនុនៅត ខាល ងំនដាយស្វរជមងឆឺលង នហយី ៣អាទិត្យ នជ្កាយមក 

ជ្ជូកបានងឹមានសុខ្ភាពលអនឡងីវញិ ដត្ទឹកកាមររសវ់ាមនិមាន នមជីវតិ្ នមា លនទ។ 
- នៅនពលដែលបារង្កា ត្់នមោល់ដងងននាណែង់សុីនត្ នងិសកមាភាពររស់នមជីវតិ្នមា លមាន

កំរតិ្ទារ នហយីជានចិចកាលមិនសមជ្សរ សជ្មារ់ផ្សលិត្កូនជ្ជូកឲ្យបាននជ្ចីនននាណនទ ។ 
- ទឹកកាមចាបំាច់ជ្ត្ូវជ្ត្ួត្ពិនតិ្យតាមមីជ្កទូស៍ន្ជ្គរ់នពលទាងំអស ់ នែីមប ីនាឲ្យមាន 

នមជីវតិ្នមា ល ៣ នកា  កនុងមួយកំរតិ្។ 
- ជ្ត្ូវធានាថាសមាា រៈទាងំអស់ជ្ត្ូវបានសមាល រ់នមនោគ ជាពិនសស ែរ និង ដកវដាក់ ស   ។ 

 



                                                       (TSTD) 
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ជគអាចវាស់ ចលនាឡសព៊ម ជៅតាមកំរតិ / មារតោឋ នរង្កវ ស់ ដូចខ្នងជរកាម៖  

០  ឡសព៊មពុំមានចលនា  
១ ឡសព៊មមានចលនាជារងវង ់ 
២ ឡសព៊មមានចលនាយឺត 
៣ ឡសព៊មមានចលនាយឺត ដូចសតវសាល បសំកាងំ  
៤  ឡសព៊មមានចលនាជលឿន  
៥ ឡសព៊មមានចលនាជលឿនបំផុត  

 
 

  

 

របូទី២៦:       និង ចលនារបស់វា 
 

របូទី២៥:       និង កំរតិចលនារបស់វា 
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៤.៧.៤. ការណបងណចកជាែូសសរមាប់បង្កា ត់  

ការោយឡសព៊ម អារស័យជលើការវាយតនមលគុណភាពទកឹកាម  
 ខ្នបស់មាមារត ១ ភាគ ១២ 
 ភាពរាវលមម ១ ភាគ ៨  
 ភាពរាវ ១ ភាគ ៥  

 
ការរបមូលយកឡសព៊ម ដំណាកក់ាលទី២ ជាការលែ ។ ការជរៀបចំដូស ចំណុោះពី ៧០    ១០០ជសជស 

ទុកកនុងទូទឹកកក ជៅសីតុណា ភាព ពី១៧    ១៨អងារជស ជោយរកាទុកមនិឲ្យ ជលើសពី ៣ នថៃ ។  
 

៤.៧.៥. តារាងកមិមវិ្ីាំៈ តារាងវាយតនមលគុណភាពទឹកកាម កមមវធិីចកថ់្ន បំង្កា រ (វ៉ាកសំ់ាង) ការបង្កា តសិ់បបនិមមតិ  
 

នថៃឡខ្ឆាន  ំ ជលខ្បា ចំណុោះទឹកកាម ភាពរស់% ចលនា ភាពកកសែិត ភាពមនិរបរកតី 
30 ជមសា 2012 LR 012 200 CC 95% 4 1 15 

       
       

   ចរូចងចាំាំៈ   
ទឹកកាម មានគុណ្ភាពអន់ នដាយស្វរ៖ 

- បានកាងនពក ែូនចនណវាមិនអាចផ្សលិត្ទឹកកាម ដែលមានគុណ្ភាពលអ បាននឡយី ។ 
- ជួនកាល ស្វរពងស្វវ ស លូត្លាស់មនិទាន់នពញនលញ ។ 
- ការនជ្រីជ្បាសប់ា ដែលមានអាយុ ៥ដខ្ នជ្ពាណវានៅនកាងនពក នហយីពងស្វវ សររសវ់ាលូត្លាស់

មិនទាន់នពញនលញ ។ 
- នជ្រីបា ឲ្យពាក់នមនជ្ចីននពក ។  
- នដាយស្វរអាកាសធាតុ្ នៅត នពក ។ 
  ការការពារ  

 លាយវតីាមីននសកនុងចណីំ្ចំននួ  ១ជ្កាម      ១ដងង ។ 
 រដនថមអាមីននអាសុីត្ (លីសុីន) ចំនួន ១ សបាត ហ្ កនុង ១ដខ្ ។ 

- កនុងមយួសបាត ហ្ៗ កុំនជ្រីបាឲ្យពាក់នមនជ្ចីននពក ! 
 



                                                       (TSTD) 
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កាំែតស់ាំគាល ់
 

ភាពរស់ៈ     តាមការពិនិតយមរីកូទសសន ៍កំណតច់បពី់ ៧៥% រហូតដល់ ៩៥% ។ 
ចលនាៈ                តាមការពិនិតយមរីកូទសសន ៍មានកំណតពី់ ០ ១ ២ ៣ ៤ និង ៥ ។  
ភាពកកសែិតៈ      តាមការពិនិតយមរីកូទសសន ៍ឡសព៊មឡដលអឡណត តជលើកញ្េក ់មានការកំណតពី់ ០ ១ ២ និងជលខ្ ៣ 
ភាពមនិរបរកតីៈ   តាមការពិនិតយមរីកូទសសន ៍ការរាបចំ់នួនឡសព៊ម ខុ្សរបរកតី ជបើចំនួនជលើសពី ១៥ ឡសព៊ម ជឡើង    
                           ជយើងរតូវជបាោះជចល ជហើយផទុយជៅវញិ ជបើចំនួនជរកាម ១៥ អាចជរបើរបាស់បាន ។ 

 
៤.៨. សមសផើម  

ពូជ    ....................................... 
កសិោឋ ន    ...................................... 
ចំនូនសារ   ........................................ 
ការបរជិចោទនថៃផ្ទត ចជ់ោោះ  ........................................ 
នថៃោកជ់មម លជលើកដំបូង ........................ជលខ្បា......................ជលខ្បា.................... 
 

ការរកជមម លជឡើងជលើកទ១ី...................................ចនំួននថៃ............................................. ..... ... 
ការរកជមម លជឡើងជលើកទ២ី...................................ចំនួននថៃ............................................. ..... ... 
ការរកជមម លជឡើងជលើកទ៣ី...................................ចំនួននថៃ............................................ ..... ... 
ការរកជមម លជឡើងជលើកទ៤ី...................................ចនំួននថៃ............................................ ..... .... 
បញ្ញរ កន់ថៃជកើត.............................. ...................    រកុមជលខ្............................................... ..... 

 
៤.៩. ការពិនិតយតាមោនសមរជូក   រកសមម លស៊ែប់  
 
៤.៩.១. ការផតល់   មាៃអ្ាំពីសមិរជកូ 

សរមាបជ់មជផើមគាម នកូន ជមជកើតកូន និងជមរកមុ ំ រយៈជពលននការរកជមម លជឡើងវញិ (វដតននការរក
ជមម ល) មាន ២១នថៃ មាននយ័ថ្ ដំណាកក់ាលរកជមម ល ជលើកទី១ រហូតដល់នថៃរកជមម លជឡើងវញិ ។ 
វដតននការរកជមម ល របស់ជមបំជៅកូនរហូតដល់នថៃ ផ្ទត ចជ់ោោះ ពីនថៃផ្ទត ចជ់ោោះ រហូតដល់ជមរកជមម ល មាន
រយៈជពលពី ៤    ៥នថៃ ។ ជាទូជៅជម ចបម់ានអូវលុ ពី ១៨    ២០ ជហើយជមរកមុមំានព ី១២ ជៅ ១៤ នថៃ
ប៉ុជណាណ ោះ ។ មាង៉វញិជទៀត កសិកជឡើងជិោះជលើជមរជូក យកនដសងាតរ់តងរ់តជកៀក ឬ ទោះជៅជលើកំជបោ៉ះគូថរជូក 
ជបើជមរជកូមនិឡរសក សូមផតល់ពតម៌ានដល់អនកមានជសវាបង្កា តភ់ាល ម ។  
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៤.៩.២. វិ្ីសស្រសតសែើមិបឲី្យសមិរជកូឆាប់រកសមម ល 

វាអារស័យជៅជលើការផតល់ចំណី ឡដលមានថ្មពលជដើមបបីជងាើនអូវលុ ឡដលនាឲំ្យ ចំនួនកូនកនុងសំបុក
ជរចើន។ ចំជ ោះជមបង្កា តព់ីរមម (កូនកាត)់ ចំននួអូវលុជរចើនជាងជមពូជសុទធ។ ការជធវើជតសតរកជមើលជមរក
ជមម ល គួរជធវើពកីនលោះជម៉ាង ជៅមយួជម៉ាង ។ ជៅជពលមុនោកច់ំណីជម៉ាង ៧ រពឹក នងិជរកាយជពលោក់
ចំណីជម៉ាង ៥ោៃ ច ឬ ជៅជពលបញ្េបក់ារង្ករ ។ ការរតួតពិនតិយជមរកជមម លបានលែ នាឱំ្យការបង្កា តប់ាន
ជជាគជយ័។ ការជរបើបាចស់សរមាបជ់តសតជមរជូករកជមម ល លែជាងជរបើបាជកមង ជោយបាចស់ វាមានកលិន ជធវើ
ឲ្យជមរជកូឆាបរ់កជមម ល។  

 
បនាទ បព់ីជមរជូករតូវបានបា ក ់ ជពលជនាោះជមរជូករកជមម លតិចៗ រយៈជពលពី ១ជម៉ាង    ២ជម៉ាង 

ជរកាយមក វានងឹរកជមម លស៊ប ់ ។ ឡសព៊ម (ជមជីវតិជមម ល) អាចរងចអូំវលុ (ជមជីវតិញី) ជដើមបបីង្កា ត ់
រហូតដល់ ២៤ជម៉ាង ប៉ុឡនតវាអាចមានសមតថភាពបង្កា តប់ានរតឹមឡត ៦ ជម៉ាងប៉ុជណាណ ោះ ។  

 
មានកតាត មយួចនំួន ឡដលជយួ ជរមុញឱ្យជមរជកូឆាបរ់កជមម ល។ កតាត ទងំជនាោះ រមួមាន៖ ការបំឡបក

កូនបនាទ បព់ ី     ៤សបាត ហ៍ ការផតល់វតីាមនី ការបជងាើនចំណី ការបតូរកឡនលងថមី ការោកជ់ិតបា ឬកលិនបា...។  
 

៤.៩.៣. សញ្ញា នៃការរកសមម ល  
រយៈជពលរកជមម ល របស់ជមរកមុ ំ១២ជម៉ាង និង ជមចស់ ៦០ជម៉ាង ។ ការរតួតពនិិតយជមរកជមម ល 

ោកជ់មរជូក ឬ ជមរកមុជំៅមុខ្រជកូបា ។ ជៅជពលជធវើជតសត ជបើជមរជកូណាជរកាកឈរ ជហើយសំឡឹងជមើលបា 
ជគអាចសននិោឋ នថ្ ជមរជូកជនាោះ ដល់ជពលរកជមម ល ជហើយ ។  

 
សញ្ញា រកជមម លៈ  
- របោបជ់ភទ (ជោនី) រកីធំ នងិ ពណ៌រកហម  

របូទី២៧:                               
 



                                                       (TSTD) 
 

សសៀវសៅណែន ាំបសចេកសេសសតីពី ការបង្កា ត់សិបបនិមមិតរជកូ (             ២០១៣)                                  េាំព័រ 26 

- ជពលបសុជពទយជឡើងជិោះជលើខ្នងជមរជូក វាជៅជសៃៀម ។ ចំជ ោះជមរជកូឡដលជៅមនិជសៃៀម ជគមនិ
អាចបង្កា តប់ានជទ ។  

- វតតមានរបស់រជូកបា សំរលួដល់ការតាមោនការរកជមម ល (របស់ជមរជូក) 
 

 
 

 
ឃ-                 

ចំជ ោះជមរកមុកំាររកជមម លជលើកទី១ មានរយៈជពល ២១នថៃជទៀត ជទើបរកជលើកទី២ ទ៣ី និងទ៤ី។ 
 

៤.១០. ដាំសែើ រការបង្កា ត់សិបបនិមមតិ  
 
ក- ការស្វើឲ្យមាៃអារមិមែ៍ចាំស ោះសមិរជូករកសមម ល  

 
ដឹករជកូបា ពមុីខ្ជមរជូកឡដលរកជមម ល ជោយឲ្យវាបោ៉ះ ឬ លឺសំជលងពីបា ។ ការអងគុយជលើរជូកជម

ជដើមបបីជងាើនភាពរកជមម លស៊បរ់បស់ជមរជូក អាចជួយ បញ្ញរ កព់ីការរកជមម លស៊បរ់បស់ជម និង កំណតជ់ពល
ជវោបង្កា តរ់តឹមរតូវ ។  

 
ែ- ការសរៀបចាំមិុៃសពលបង្កា ត់  

 
ជរកាយពីពិនិតយជឃើញថ្ ជមរជូករកជមម លស៊បជ់ហើយ ជយើងរតូវជរៀបចំជធវើការបង្កា ត ់ ជោយមុនដំបូង 

ជតសតជមរជូករកជមម ល ជោយសងាត ់ឬ ជឡើងជិោះជលើខ្នងជមរជូកឡដលរកជមម ល ។ បនាទ បម់កោងសំអាតជលើ
ឡផនកខ្នងជរកាយ ជាពិជសសជលើរបោបជ់ភទញី ឲ្យសាែ ត រចួយករកោសអនាមយ័ជូតសំអាតរបោបជ់ភទ
ជមរជូកទងំខ្នងកនុង និងខ្នងជរៅ ឲ្យសៃួតជទើបជធវើការស៊កលិងគសិបបនមិមតិចូលកនុងសបនួជមរជកូ ។  

របូទី២៨: សញ្ញា ននការរកជមម ល 
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គ- រសបៀបស៊ែកលិងគសិប្បៃិមិមិត  
ជពលសំអាតជៅរបោបជ់ភទសតវញីរចួ ជយើងយកលិងគសិបបនិមមតិ ស៊កចូលតាមចលនា(វលិជៅ)សាត ំ

ជោយថនមៗ កនុងជជរៅរបមាណ ២០សងទ់ីឡមរ៉ត ឬ មយួចំអាមនដ ។ ជធវើចលនាដងជឡើងចុោះៗ របឡហល
កនលោះនាទី ជដើមបឲី្យជមរជកូមានអារមមណ៍ ជទើបោកឡ់សពមចូលតាមលិងគសិបបនិមមតិ។ 
 

 
 
 
 
 

របូទី២៩: ការសមាែ តរជូក   មុនជពលបង្កា ត ់

របូទី៣០: ការបញ្េូ លទឹកកាម(     ) ចូលកនុងសបនូជមរជូក 



                                                       (TSTD) 
 

សសៀវសៅណែន ាំបសចេកសេសសតីពី ការបង្កា ត់សិបបនិមមិតរជកូ (             ២០១៣)                                  េាំព័រ 28 

៤.១១. ការសរៀបចាំបណាត ញ និងផសពវផាយេីផារ  
 
៤.១១.១. យរេឋសស្រសតផសពវផាយ 

 
ការបង្កា តសិ់បបនិមិមតរជកួ មនិឡមនសំជៅឡតបរមិាណ និងគុណភាពននផលិតផលរជូកបា (ឡសព៊ម)  

ប៉ុជណាណ ោះរគបរ់គានជ់ទ គឺការរកទីផារ គឺជាកកាត ដសំ៏ខ្ននប់ំផុត ជដើមបឡីចកចយផលិតផល និងផសពវផាយ
បជចេកជទស ឲ្យរជាបដល់របជាកសិករឡដលរស់ជៅតាមជនបទ ជទើបជាការរបជសើរ។ ដូជចនោះជំហ៊្នដបូំង គរឺតូវ 
ឡសវងរកអតថិិជន និង ជធវើោ៉ងណាឲ្យពួកជគបានយល់ និង ទទួលយកអតថរបជោជនព៍ផីលិតផលពីរជកូជម 
(កូនរជកូ) ឡដលបានមកពកីារបង្កា តសិ់បបនិមិមតជនោះ។ 

 
អតិថជិនចំបងននជសវាកមមបង្កា តសិ់បបនិមមតិ គឺ កសិករចញិ្េ ឹមជមរជូកជៅតាមភូម-ិឃំុ។ ដូជចនោះ ការយក

ចិតតទុកោកព់រងីកទីផារជៅតាមភូមជិាការង្ករមយួោ៉ងសំខ្នន ់ ជដើមបជីឆលើយតបតរមូវការរបស់កសិករ ទងំ
គុណភាព នងិរបសិទធភាពននការបង្កា ត ់ និង ការផតល់ជសវាកមម។ ឡផនការទងំជនោះ រមួមាន យុទធសាស្រសត
ផសពវផាយជៅដល់កសិករ ការបង្កា តឲ់្យកសិករជឃើញជាកឡ់សដងពីគុណសមបតតិ នងិ លទធផលននបជចេកជទស
បង្កា តសិ់បបនិមមតិ យុទធសាស្រសត  ឡកលមែជសវាកមម  គុណភាពពូជរជូក (បា) នងិទកឹកាម និង តនមល ។  

 
៤.១១.២. ការសរៀបចាំបណាត ញផសពវផាយ និង រកេីផារ 

 
ជដើមបផីសពវផាយទទួលបានលទធផលលែ ជសវាករបង្កា តសិ់បបនមិមតិរជកូទងំអស់ រតូវជរៀបចំឲ្យមាន

បណាត ញមយួជដើមបផីសពវផាយ និង លកជ់សវា/ផលិតផល (សង្កា តសិ់បបនិមមតិ) របស់ខ្លួន គឺរតូវមានទំនាក់
ទំនងលែនិង ជតិសនិតជាមយួមស្រនតីបសុពាបាលរគបជ់ានថ់្ន ក ់ តាងំពីថ្ន កជ់ាតិ ថ្ន កជ់ខ្តត ថ្ន កឃំុ់ ជាពិជសស 
ភាន កង់្ករសុខ្ភាពសតវភូម ិឡដលជៅកនុង ឬ ជិតនឹងកសិោឋ នរបស់អនក។ 

 
លទធផលពីការសិកាជាមយួភាន កង់្ករសុខ្ភាពសតវភូម ិបង្កា ញថ្ការផសពវផាយឡដលមានរបសិទធភាព

ខ្ពស់ជៅដល់កសិករ គឺ ការឡចកខ្តិបណ័ណ ជៅដល់កសិករ ។ ការជរៀបចំខ្ិតបណ័ណ រតូវមានរបូភាពពូជរជូកបាលែៗ
របស់ខ្លួន ជលខ្ទូរស័ពទ ឡដលង្កយរសួលកនុងការទំនាកទ់នំង ជៅជពលឡដលកសិកររតូវការជសវាបង្កា ត់
សិបបនិមមតិ។ បង្កា ញពគុីណសមបតតិននការបង្កា តសិ់បបនិមមតិ។ ជរៀបចំទសសនៈកចិេសិកាដល់កសិករជៅកនុង
រសុក ឲ្យបានជឃើញជាកឡ់សតងពីលទធផលននការបង្កា តសិ់បបនិមមតិ ។ លទធផលននសកមមភាពទងំអស់ជនោះ អាច
ជធវើឲ្យកសិករទុកចិតាជលើបជចេកជទស រចួជហើយ ជធវើឲ្យពកួគាតគ់តិពិចរណា ង្កកមករកការបង្កា តសិ់បបនមិមតិ
កានឡ់តជរចើនជឡើង ។  
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៤.១១.៣. សសវកមម (តនមល ) 
 
ជសវាកមមលែ គជឺាមជធាបាយដល៏ែ និង មានរបសិទិឋភាពខ្ពស់កនុងការទញយកអតថិិជន (អនកទិញ) ឲ្យ

បានជរចើន ដូជចនោះជសវាករ (អនកបង្កា តសិ់បបនិមមតិរជកូ) គួរពិចរណាជលើតនមល ឲ្យបានសមរមយ ជោយរាបប់ញ្េូ ល
ទងំការដឹកជញ្រូ ន  តនមល និង គុណភាពផលិតផល ជសវាគារំទ...។ល។ 

 
របាកច់ំណូល និងការចំជណញជាកតាត សំខ្ននន់នដំជណើ រការនិរនតរភាពរបស់អាជីវកមម របស់ជសវាករ

បង្កា តរ់ជូកសិបបនិមមតិ។ ប៉ុឡនតតនមលឡសពមកជ៏ាចំណុចសំខ្ននផ់ងឡដរចំជ ោះកសិករ ពីជរ ោះជោយសារ ឡតមាន
ការរបកួតរបឡជងោ៉ងខ្នល ងំពី ជសវាកររជូកបាជផសងៗ ជៅតាមភូម ិនងិ រមួផសពំីការចូលចិតតពកីសិករ ផងជនាោះ។ 
ដូជចនោះតនមលននការបង្កា តសិ់បបនិមមតិរតូវឡតជថ្កជាងតនមលបង្កា តត់ាមធមមជាតិ។  

 
ការសិកាបង្កា ញថ្ តនមលបង្កា តជ់មរជកូតាមធមមជាត ិ កសិករចំណាយ ពី ២៥.០០០ជរៀល ជៅ          

៤០.០០០ជរៀល សរមាបរ់ជូកជមមយួកាល អារស័យជលើតាមពូជរបស់បា។ តាមការបញ្ញរ កព់ីភាន កង់្ករសុខ្ភាព
សតវភូម ិ និងកសិករ តនមលសមរមយ គឺ ៣០.០០០ជរៀល សរមាបជ់មរជូកមយួកាល (ការបង្កា តសិ់បបនិមមតិ) ។
ជលើសពីជនោះ ជសវាករ (អនកបង្កា តរ់ជកូ) រតូវឡតមានការជលើកទឹកចិតតដល់កសិករណា ឡដលជួបករណីពិជសស 
ជោយជមរជូករបស់គាត ់ពុំបានជផើមតាមការកំណត ់បនាទ បព់ីបានបង្កា តជ់ោយសិបបនមិមតិ។ 

 
៤.១១.៤. ការណចកចយេឹកកាម 

 
ជោងជៅជលើបទពិជសាធនជ៍ាកឡ់សតង ជសវាករ (អនកឡដលមានអាជីពបង្កា តសិ់បបនិមមតិរជូក) មាន

ទំនាកទ់ំនង ឬ សហការលែ ជាមយួភាន កង់្ករសុខ្ភាពសតវភូម ិ (ឬ ភាន កង់្ករតាមមូលោឋ ន) ជោយបានបជរងៀន
ពួកជគឲ្យមានជំនាញកនុងការបង្កា តសិ់បបនិមមតិរជូក ការទុកោក ់នងិ ដឹកជញ្រូ ន ឡសព៊ម)។ 

 
ដូជចនោះជដើមបផីតល់ជសវាកមម នងិ ការដឹកជញ្រូ នឡសព៊ម ឲ្យទនជ់ពលជវោតាមតរមូវការអតិថជិន អាជីវករ

រតូវជរៀបចំបណាត ញការផគតផ់គង ់ និងឡចកចយឲ្យមានរបសិទធភាពខ្ពស់ ដូចជា ទំនាកទ់ំនងជាមយួមជឈមណឌ ល
បង្កា ត ់ ភាន កង់្ករសុខ្ភាពសតវភូម ិនិង អនកចិញ្េ ឹមជមរជូកជរចើន ។  
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៥. កា     តា                                  
 

 

  
                                           ។                

                                            ។                       
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                                                     ។ 
 

                                                                 
                   ឲ្យ                            ។  
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 ១                      1                             ឧបករណ៍ សំភារៈ 
                                          ……                          
                                 ។                      
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ឯកសារទោង 
 

- Swine Technical Training  
- Semi-intensive pigs - TIP 
- Pig manual FINAL KHM 
- Artificial Insemination Manual KH-1 
- Family pig raising 
- Locating sow management-TIP 
- Study and Practice with Farmers in Kampong Thom and Kampong Cham Provinces 
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