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ព្រសួងរសិរម្ម រុក្ខា ព្រមាញ ់និង ននសាទ 

  

រទដ្ឋា នអនុវរដរនចេរវិទា 
 

 

ក្ខរព្ររ់ព្រង ដំណាចំំណីសរវនៅរំរន់វាលទំនារ 

 

 
 

  
 
 
  
  

  

  

  

  

នរៀរចំនដ្ឋយនរៀរចំនដ្ឋយ  នាយរដ្ឋា នផ្សរវផ្ាយរសិរម្មនាយរដ្ឋា នផ្សរវផ្ាយរសិរម្ម  

សហក្ខរជាម្យួសហក្ខរជាម្យួ  នាយរដ្ឋា ននាយរដ្ឋា ន  ផ្លិររម្មផ្លិររម្ម  និងនិង  រសុរាបាលរសុរាបាល  

 

ឧររថម្ភនដ្ឋយឧររថម្ភនដ្ឋយ  រំនរាងក្ខរផ្សរវផ្ាយរសិរម្មរំនរាងក្ខរផ្សរវផ្ាយរសិរម្ម  រម្ពជុារម្ពជុា--អូស្ដ្សាដ លីអូស្ដ្សាដ លី  

                         

 



  

  

   
                                                                                                           

 
                                                                                                             

 

 

 

 

 

  នរៀរនរៀងនដ្ឋយៈ នោរ លន់ សុផ្ល 

ទរូសព័្ទៈ ០១២ ៩៥៨៨៣៥ 

អីុមម៉្លៈ l.sophal@yahoo.com 

 

      មរសំរួលនដ្ឋយៈ ន ៀង សារិទា 

រិនិរយ និងមរសំរួលនដ្ឋយៈ នោររណឌ ិររង ស៊ន សាន  

នាយរដ្ឋា ន ផ្លិររម្ម និង រសុរាបាល 

 

 

ក្ខលររិនចេទៈ មែ ររកដ្ឋ ឆ្ន  ំ២០០៦ 

 

 

    

     

© រក្សាសិទធិគ្រប់យ៉ា ងៈ គ្របប់ទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវទិា (បអប) ទាំងអស់រួមទាំងឯក្សសារច្នេះជាក្សមមសទិធិរបស់គ្ក្សសួង ក្សសិក្សមម 

រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ ច្ ើយសាំច្រចផ្ដល់ច្ោយនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម ច្្វើជាមាេ ស់ក្សមមសទិធ ិ។ រាល់សាំច្ ើសុាំផ្លិត្បន្នែម 

គ្ត្ូវសុាំក្ខរអនុញ្ញា ត្សទិធិជាមុន ព្ីនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម ។ 

 



  

រុរវរថា 

គ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និង ច្នសាទ ច្គ្ក្ខមកិ្សច េស ក្ខរគាំគ្ទព្ទីីភ្នា ក់្សងារអូស្ដ្សាដ លីសគ្មាប់ក្ខរអភិវឌ្ឍន៏អនដរជាត្ិ 

(AusAID)តាមរយៈរាំច្រាងក្ខរផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម ក្សមពុជា-អូស្ដ្សាដ លី ជាំហានទី២ (២០០១-២០០៦) ន្ែលមានច្គលច្ៅព្គ្ងឹងសាែ ប័

ន និងគ្បព្័ន ធផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមច្ៅក្សមពុជា បានខិត្ខាំយ៉ា ងច្ព្ញទាំ ឹងច្ែើមបីច្្វើក្ខរព្គ្ងឹងសមត្ែភ្នព្មស្ដ្នដីផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមក្ខរ

ច្រៀបចាំក្សសាងន្ផ្នក្ខរផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមគ្សបតាមច្គលនច្យបាយវិមជឈក្ខរ និងវិស មជឈក្ខររបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល តាមរយៈ

ក្ខរវិភ្នរ គ្បព្័ន ធច្ក្សសគ្ត្-បរិសាែ នថ្នា ក់្សឃុាំ សងាា ត្ ់ និងបានចងគ្ក្សងជាបទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទាច្នេះច្ ើង។ 

 

បទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទាច្នេះ បានចងគ្ក្សងច្ដ្ឋយអាក្សជាំនាញឯក្សច្ទស (Subject Matter Specialist) នឹងគ្ត្ូវបានឆ្លង ក្ខរ

ព្ិនិត្យព្ិច្គ្គេះច្យបល ់ និងឯក្សភ្នព្យល់គ្ព្មព្រី ៈក្សមមក្ខរបច្ច េក្សច្ទសន្ែលមានសមាសភ្នព្មក្សព្នីាយក្សដ្ឋា នជាំនាញនានា នន

គ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និង ច្នសាទ និងអាក្សពាក់្សព្នធច័្ផ្សងៗច្ទៀត្។ ឯក្សសារែ៏មានសារៈសាំខាន់ច្នេះ រឺជាឯក្សសារច្គល 

ន្ែលព្ិព្ ៌នាអាំព្ ី ព្ត័្៌មាន បច្ច េក្សច្ទស វវិ្ីសាស្ដ្សដ នីត្ិវិ្ ី និងន្ផ្នក្ខរថវិក្ខចាំណាយសគ្មាប់ជួយែល់មស្ដ្នដី ក្សសិក្សមមគ្សុក្សនិង

ភ្នា ក់្សងារ គ្បត្ិបត្ដិច្ៅមូលដ្ឋា ននានាយក្សច្ៅច្គ្បើគ្បាស់ក្សាុងក្ខរប ដុ េះបណាដ ល និងផ្សព្វផ្ាយបច្ច េក្សច្ទសថមីៗ ក្សាុង បាំ ងច្ផ្ទរចាំច្ េះ

ែឹង ព្ត័្៌មាន និងបច្ច េក្សវិទាក្សសិក្សមមតាមគ្រប់រូបភ្នព្ឱ្យបានគ្ជួត្គ្ជាបែល់គ្បជាក្សសិក្សរ និងផ្លិត្ក្សរន្ែលរស់ច្ៅក្សាុងត្ាំបន់មានស

ក្ខដ នុព្លភ្នព្ គ្សបតាមលក្សាខ ឌភូមិសាស្ដ្សដ ច្សែាកិ្សច េសងគម និងត្គ្មវូក្ខរចាំបាច់ជាក់្សលាក់្សច្ៅមូលដ្ឋា ន ។  

 

ែូច្ច ាេះបទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទាច្នេះ មានសារៈគ្បច្យជន៍ជារួមសគ្មាប់មស្ដ្នដីក្សសិក្សមមច្ខត្ដ-គ្កុ្សង យក្សច្ៅច្គ្បើគ្បាស់ក្សាុងក្ខរ 

ចូលរួមច្ដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា ចាំច្ពាេះមុខ ន្ែលគ្បជាក្សសិក្សរច្យើងក្សាំព្ងុគ្បឈមមុខច្ៅក្សាុងក្ខរច្្វើផ្លិត្ក្សមមក្សសិក្សមម ព្ពិ្ិ្ ក្សមម ក្សសិក្សមម

ច្ែើមប ីធានាសនដសិុខច្សបៀង និងបច្ង ាើនគ្បាក់្សចាំ លូគ្រសួារ ជាព្ចិ្សសរួមចាំន្ ក្សក្ខត្ប់នែយភ្នព្គ្កី្សគ្ក្ស គ្សបតាមយទុធសាស្ដ្សដចត្ុ

ច្ក្ខ  របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ។  

 

គ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ គាំគ្ទនូវឯក្សសារបទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទាច្នេះ ន្ែលជាឯក្សសារច្គល 

សគ្មាប់មស្ដ្នដីក្សសិក្សមមគ្សុក្ស ច្ខត្ដ-គ្កុ្សង អងគក្ខរច្គ្ៅរដ្ឋា ភិបាល ភ្នា ក់្សងារគ្បត្ិបត្តិនានាច្ៅមូលដ្ឋា ន និងអាក្សពាក់្សព្័ន ធទាំងអស់យក្ស ច្ៅ

អនុវត្ដក្សាុងក្ខរច្ផ្ ទរបច្ច េក្សវិទាែល់គ្បជាក្សសិក្សរច្ៅជនបទឱ្យទលូាំទលូាយ និងទទួលបានន្ផ្លផ្កា ល អគ្បច្សើរគ្បក្សបច្ដ្ឋយក្សដីសងឃឹម។ 

 

 

 

                                    រដាម្ស្ដ្នដី 

  



  

អារម្ភរថាអារម្ភរថា  

 

  ពាក្សយច្ព្ញនន បអប រឺ “បទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវទិា”។ បអបព្នយលព់្ីរច្បៀបអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទា ច្ែើមបីជយួច្ដ្ឋេះ

គ្សាយបញ្ញា ន្ផ្ ាក្សក្សសិក្សមមរបសក់្សសិក្សរ។ បអប ផ្ទកុ្សនូវព្័ត្៌មានបទដ្ឋា ន និងសាំភ្នរៈសគ្មាប់ច្ោយមស្ដ្នដីផ្សព្វផ្ាយច្ផ្ទរបច្ច េក្សវិទា

ច្នេះច្ៅក្សសិក្សរ។ ច្គលរាំនិត្ននបអប រឺច្ែើមបីផ្សព្វផ្ាយែលឃុ់ាំ គ្សុក្ស និងច្ខត្ដច្ៅទូទាំងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពុជា។ បអប គ្ត្ូវ

បានច្រសរច្សរសគ្មាបច់្ោយមស្ដ្នដីផ្សព្វផ្ាយ អងគក្ខរ ច្គ្ៅរដ្ឋា ភិបាល និងន្ផ្ ាក្សច្ផ្សងៗច្ទៀត្ ន្ែលបាំច្រើក្ខរច្ៅក្សាុង វវិសយ័

អភិវឌ្ឍន៏ក្សសិក្សមម ច្ៅតាមមលូដ្ឋា នច្គ្បើគ្បាស់។ បអប មានលក្សា ៈែូចខាងច្គ្ក្ខមច្នេះ ៖ 

 ោចបត្់ន្បនបាន-បអប ោចយក្សច្ៅអនុវត្ដបានច្ៅគ្របទ់ីក្សន្នលងក្សាុងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពជុា 

 សាមញ្ា-បអប ោចច្គ្បើគ្បាសប់ានច្ដ្ឋយគ្រប់ន្ផ្ ាក្សន្ែលបាំច្រើក្ខរច្ៅតាមមលូដ្ឋា ន  

 ងាយយល-់ងាយគ្សួលក្សាុងក្ខរផ្ដល់នូវព្័ត្៌មានសាំខាន់ៗ 

 បអប គ្ត្ូវបានក្សាំ ត្់ោទិភ្នព្ច្ដ្ឋយន្ផ្អក្សច្ៅតាមបញ្ញា ន្ផ្ ាក្សក្សសិក្សមមសាំខាន់ៗរបស់ក្សសិក្សរតាមរយៈគ្បភព្ជាច្គ្ចើន ែូច

ជា គ្បព្័ន ធគ្រប់គ្រងព្័ត្៌មានរបស់នាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម (FSMIS) ន្ែលផ្ទកុ្សនូវព្ត័្ម៌ានសាំខាន់ៗរបស់ក្សសិក្សរ។ បញ្ញា  

ន្ផ្ ាក្សក្សសិក្សមមរបស់ក្សសិក្សរគ្ត្ូវបានច្រវិភ្នរតាមរយៈក្ខរវិភ្នរគ្បព្័ន ធច្ក្សសគ្ត្-បរិសាែ នថ្នា ក់្សឃុាំ (AEA) ច្ៅទូទាំងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្ស 

ក្សមពុជា។ បអប មានច្ៅតាមសាែ ប័ននានា ែូចខាងច្គ្ក្ខមៈ 

 វវិទាសាែ នគ្សាវគ្ជាវជាត្ ិ  ក្សមមវិ្ីផ្សព្វផ្ាយ 

 គ្កុ្សមក្សសិក្សរ  មាេ ស់ជាំនយួ 

 អងគក្ខរច្គ្ៅរដ្ឋា ភិបាល  ន្ផ្ ាក្សឯក្សជន 

 ទីភ្នា ក់្សងារគ្សាវគ្ជាវអនដរជាត្ ិ  

 បអប គ្ត្វូបានគ្រប់គ្រងច្ដ្ឋយនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមននគ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ។ បអប គ្ត្ូវ

បានសរច្សរច្ដ្ឋយអាក្សឯក្សច្ទសន្ែលមានបទព្ចិ្សា្ន៍ច្ៅក្សាុងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពុជា ។ ែូច្ច ាេះ បអប ផ្ទកុ្សនូវបទព្ិច្សា្ន៍ ល អៗ

សគ្មាបអ់នុវត្ដបច្ច េក្សវិទា។ បអប គ្ត្ូវបានឆ្លងក្ខត្ក់្ខរគ្ត្តួ្ ព្ិនិត្យរបស់គ្កុ្សមក្ខរងារ បអប បនាទ បម់ក្សអនមុ័ត្និងអនុញ្ញា ត្ 

ច្ដ្ឋយគ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ សគ្មាប់ច្គ្បើគ្បាស់ច្ៅតាមមលូដ្ឋា ន។ 
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១. ក្ខរអធិរាយទូនៅ 

 ត្ាំបន់វាលទាំនាបននគ្បច្ទសក្សមពជុា ជាទតីាាំងមយួយ៉ា ងសាំខាន់ គ្បក្សបច្ដ្ឋយែីមានជីជាត្ិន្ែលគ្ត្វូបានចក់្សបាំច្ព្ញ 

ច្ដ្ឋយែីលបបត់ាមរយៈទច្នលច្មរងគ និង បឹងទច្នលសាបនវូរែូវវសាជាច្រៀងរាល់ឆ្ា ាំ។  

 ត្ាំបន់ច្នេះមានែងស់ុីច្ត្គ្បជាជនរស់ច្ៅច្គ្ចើនជាងត្ាំបន់ខពង់រាប ច្ ើយភ្នរច្គ្ចើនជាក្សសិក្សររស់ច្ៅព្ងឹន្ផ្ អក្សសាំខាន់ 

ច្ៅច្លើច្ភ្នរផ្លន្ែលបានមក្សព្ីផ្លិត្ក្សមមក្សសិក្សមម។ 

 ក្ខរងារចិញ្េឹមសត្វៈ ជាន្ផ្ាក្សមយួន្ែលសាំខាន់សែតិ្ក្សាុងចាំច្ណាមក្ខរងារចាំបាច់ របស់គ្បព្នទធក័្សសិក្សមមសមគ្សបច្ៅ 

ត្ាំបន់វាលទាំនាប។ ជាទចូ្ៅ ក្សសិក្សរចិញ្េឹមសត្វជាលក្សា ៈគ្រសួារ ន្ែលក្សាុងមយួគ្រួសារៗ មានចិញ្េឹម គ្ជូក្ស មាន់ ទ និងជា 

ព្ិច្សស ច្គ គ្ក្សបី ន្ែលសាំខាន់ច្គ្បើជាក្សាំលា ាំងអូសទញ  ភជួររាស់ែី និង ែឹក្សជញ្ជនូក្សសិផ្លជាច្រៀងរាល់ឆ្ា ាំ។ ច្បើច្ទេះជា 

ច្ព្លបច េបុបន ាមានក្សសិក្សរខលេះមានលទធភ្នព្ក្សាុងក្ខរគ្បីគ្បាសច់្គ្រឿងយនដក្សសិក្សមមក្សដ ី ក៏្សព្ួក្សគត្់ច្ៅន្ត្គ្ត្ូវក្ខរ ក្សាំលា ាំងច្គ 

គ្ក្សបី ច្ដ្ឋយមិនោចខវេះបាន ។ ច្លើសព្ចី្នេះច្ទៀត្ សត្វក៏្សជាគ្បភព្ចាំ លូគ្រួសារ និងក្ខរបាំច្ព្ញច្ោយច្សចក្សដីគ្ត្ូវក្ខរមាបូ 

ោហារជាចាំបាច់ផ្ងន្ែរ។   

 បច េបុបន ា ក្ខរងារចិញ្េឹមសត្វរបស់ក្សសិក្សរច្ៅត្ាំបន់វាលទាំនាប ក្សាំព្ុងជួបគ្បទេះនូវផ្លលាំបាក្សយ៉ា ងខាល ាំង ព្ីក្សង វេះខាត្ 

ចាំ ីជាព្ិច្សសចាំ សីគ្មាបច់្គ-គ្ក្សបី ។  ច្ៅរែូវវសា ែីទាំនាបគ្បន្ ល៧៥% គ្ត្ូវលិចទឹក្សអស ់ និងក្ខល យជាវាលន្គ្ស 

បាំច្ព្ញច្ៅច្ដ្ឋយែាំណា ាំគ្សូវ  ែីទួលគ្បន្ ល៥% ជានផ្ទែីភូម ិនិងនផ្ ទែី ១៥-១៨% ជាចាំក្ខរែាំណា ាំរួមផ្ស ាំ ឬ ែាំណា ាំ ូបន្ផ្ ល 

ែូចច្នេះច្ៅសល់នផ្ ទែីត្ិចត្ួចណាស់សគ្មាប់ជាវាលចាំ សីត្វ្ មមជាត្ិ។ 

 ច្ដ្ឋយមានក្ខរខវេះខាត្ន្បបច្នេះច្ៅអាំ ងុច្ព្ល ៤-៥ន្ខ ក្សាុងរែូវវសា ត្ាំបន់ខលេះ ក្សសិក្សរគ្ត្ូវចាំណាយច្ព្លែឹក្ស ច្គ-

គ្ក្សបីច្ោយច្ែើរសុីច្មម តាមភលឺន្គ្ស ឬ ច្ចញច្ៅរក្សច្មម ្មមជាត្ ិច្ៅត្ាំបន់ឆ្ា យៗព្ភីូមិច្ដ្ឋយច្គ្បើរយៈច្ព្លមិនត្ិចជាង 

៤-៥ច្មា៉ា ង/នថ ា សគ្មាប់បាំច្ព្ញច្ោយច្សចក្សដីគ្ត្វូក្ខរចាំ ីច្គ-គ្ក្សបី ២-៣ក្សាលន្ត្ប៉ាចុ្ណាណ េះ។ 

 ផ្លលាំបាក្សច្នេះបានជេះឥទធពិ្ល្ាន់្ារែល់ច្ព្លច្វលាបងាបច្ង ាើនផ្ល ច្ព្លច្វលាច្ចញច្ៅរក្សក្សាំនរ៉ៃច្គ្ៅព្ីក្សសិក្សមម និង 

ជាព្ចិ្សសប៉ាេះពាល់ភ្នរច្គ្ចើនែល់ក្ខរងារច្រៀនសូគ្ត្របស់កុ្សមារ ច្្វើច្ោយព្ួក្សច្រច្បាេះបងក់្ខរច្រៀនសូគ្ត្ ឬបងាាំចិត្ដ លក់្សច្គ-

គ្ក្សបី ឈប់ចិញ្េឹម។ 

 រែូវគ្បាាំង ភ្នព្រាាំងសាតួ្មានរយៈច្ព្ល៦ន្ខ ចាំ ីសត្វច្ៅតាមវាល្មមជាត្ិគ្ត្វូច្គ្ក្សៀមសវតិ្ ច្សទើរគ្រប់ទីក្សន្នលង ច្គ-

គ្ក្សបី ទទួលបានភ្នរច្គ្ចើនរ ឺ ចាំច្បើង ឬរល់ជស្ដ្ញ្ញជ ាំង ន្ែលព្ុាំមានជីវជាត្ិគ្រប់គ្គន់ នាាំច្ោយសត្វក្សងវេះោហារូបត្ែមភ សគម 

បាក់្សក្សាំលា ាំង ច្្វើច្ោយព្នាច្ព្លបនដព្ូជ ងាយរងច្គ្គេះច្ដ្ឋយជាំងឺ ោចបងាច្ោយសាល ប់ក្ស៏មាន។ 

 ច្ែើមបីជយួច្ោយសាែ នភ្នព្ននក្ខរចិញ្េឹមសត្វច្ៅត្ាំបន់វាលទាំនាបមានលក្សា ៈល អគ្បច្សើរ និងក្ខត្ប់នែយបាននូវផ្ល 

លាំបាក្សមច្្ាបាយន្ែលល អរ ឺ ក្ខរផ្សព្វផ្ាយនូវបច្ច េក្សច្ទសន្ក្សនច ាចាំ ីសត្វ និងក្ខរដ្ឋាំនូវគ្បច្ភទែាំណា ាំចាំ ីសត្វន្ែលផ្ដល់ 

នូវបរិមា ផ្ល និងរុ ភ្នព្ខពស ់សគ្មាប់ផ្ ដលជ់ាចាំ  ីបាំប៉ាន ឬជាចាំ ីបន្នែមសគ្មាបស់ត្វ។ 

 ច្គ្ៅព្កី្ខរចិញ្េឹមសត្វ គ្សូវជាែាំណា ាំច្សបៀងសាំខាន់ជាងច្រ ន្ែលគ្ត្វូបានផ្លតិ្ច្ ើងជាច្រៀងរាល់ឆ្ា ាំជាទូច្ៅក្សសិក្សរ 

ច្ៅ ត្ាំបន់វាលទាំនាបនាច្ព្លបច េបុបន ា ក្សាំព្ុងអនុវត្ដដ្ឋាំនូវគ្សវូបី គ្បច្ភទ រឺៈ 

  -គ្សូវ្ាន់   

 -គ្សូវក្សណាដ ល  
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 -គ្សូវគ្សាល   

 ក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំគ្សូវក៏្សបានរួមចាំន្ ក្សក្សាុងក្ខរច្ដ្ឋេះគ្សាយផ្លលាំបាក្សច្លើក្ខរងារខវេះខាត្ចាំ សីត្វច្គ្ពាេះគ្សវូច្គ្ៅព្ីក្ខរ 

បាំច្ព្ញច្ោយត្ាំរូវក្ខរច្សបៀងសគ្មាប់មនុសស អនុផ្ល និងក្ខក្សសាំ ល់វា គ្ត្វូបានក្សសិក្សរច្គ្បើគ្បាសជ់ាចាំ ី សត្វ ែូចជា 

ក្សនទក់្សជាព្ិច្សសចាំច្បើងសគ្មាបជ់ាចាំ ីច្គច្ៅរែូវខវេះច្មម ។ 

២. នោលរំណងចងព្រង TIP :  

 ក្ខរចងគ្ក្សងជា TIP មានច្គលបាំ ងសាំខាន់ៗមយួចាំនួនែូចជាៈ 

 -ជាមច្្ាបាយក្សាុងក្ខរចប់ច្ផ្ ដើមននក្ខរផ្សព្វផ្ាយបច្ច េក្សវទិាែាំណា ាំចាំ ីសត្វសមគ្សមព្ីអាក្សបច្ច េក្ស ច្ទស

ផ្សព្វផ្ាយច្ៅក្សសិក្សរ និង ោចជួយច្ោយមានសក្សមមភ្នព្បនដព្ ីក្សសិក្សរ ច្ៅក្សសិក្សរ ែនទច្ទៀត្។ 

 -ផ្ដល់នូវភ្នព្សមគ្សបក្សាុងក្ខរន្ក្សលាំអគ្បព្នធ័ចាំ ីសត្វ ជាព្ចិ្សសចាំ ីច្គគ្ក្សបីចិញ្េមឹជាលក្សា ៈគ្រួសារ 

របស់ក្សសិក្សររស់ច្ៅក្សាុងត្ាំបន់វាលទាំនាប ន្ែលសាែ នភ្នព្នផ្ទែីវាលចាំ ីសត្វ្ មមជាត្ិមានលក្សា ៈត្ូចចច្ង អៀត្ព្ិបាក្សក្សាុងក្ខរ 

ព្គ្ងីក្សផ្លិត្ក្សមមសត្វ។ 

 -ផ្ដល់ជាឯក្សសារបច្ច េក្សច្ទស និងបទព្ិច្សា្ន៍ខលេះៗ សគ្មាបជ់ាក្ខររួមចាំន្ ក្សជាមយួអាក្សផ្សព្វផ្ាយអាក្ស 

បច្ច េក្សច្ទសចាំ សីត្វច្ែើមបីរួមគា ច្ដ្ឋេះគ្សាយក្ខរលាំបាក្សរបសក់្សសិក្សរ ន្ែលក្សាំព្ុងជបួគ្បទេះយ៉ា ង្ាន់្ារច្លើបញ្ញា ក្សងវេះចាំ  ី

សគ្មាបស់ត្វ។ 

 -ចូលរួមចាំន្ ក្សក្សាុងក្ខរជួយច្ោយក្សសិក្សរមានលទធភ្នព្គ្របគ់្គន់ ក្សាុងក្ខរច្គ្បើគ្បាស់្ នធាន្មមជាត្ ិសម 

គ្សបរបស់គត្ច់្ោយមានគ្បសទិធិភ្នព្ និងឈានច្ៅែល់ក្ខរព្គ្ងីក្សផ្លិត្ក្សមមសត្វ។ 

 ច្ដ្ឋយព្ិនិត្យច្ឃើញនូវសាែ នភ្នព្ជាក់្សន្សដងននក្ខរលាំបាក្សក្សាុងែាំច្ ើរក្ខរចិញ្េឹមសត្វ ន្ែលបងាច្ ើងច្ដ្ឋយ ក្ស

ងវេះចាំ ីោហារ ជាព្ចិ្សសសគ្មាប់ច្គ គ្ក្សបី និងផ្លលាំបាក្សន្ែលជេះឥទធពិ្លែល ់ក្សសិក្សរជាអាក្ស ចិញ្េឹមសត្វក្សាំព្ុងជបួ គ្ប

ទេះ។ ច្ដ្ឋយន្ ក្សក្សសិក្សរច្ៅតាមត្ាំបន់វាលទាំនាប ន្ែលភ្នរច្គ្ចើនទទួលរងនូវក្ខរលាំបាក្សច្នេះ ច្គ្ចើនជាងច្រ ែូចជា 

ចាំណាយច្ព្លច្គ្ចើនក្សាុងក្ខរច្ៅរក្សចាំ ីសត្វ បាត្ប់ង់ឱ្ក្ខសក្សាុងក្ខរចូលរួមក្សាុងក្ខរងារសងគម បាត្់បង់ឱ្ក្ខសក្សាុង ក្ខរន្សវង 

រក្សចាំ លូរួបផ្ស ាំព្ីមុខរបរច្ផ្សង និងជាព្ិច្សសកុ្សមារមានក្ខរប៉ាេះពាល់ខាល ាំងែលច់្ព្លច្វលាសកិ្សាែូចជាច្ៅសាលាមិនទន់ 

ច្មា៉ា ងសាំច្រចចិត្ដឈប់ច្រៀនច្ែើមបីបាំច្ព្ញត្ាំរូវក្ខរចិញ្េឹមច្គ គ្ក្សបី។ 

 តាមច្ ត្កុ្ខរ ៍ន្ែលច្ក្សើត្មានក្សាុងសភ្នព្ជាក់្សន្សដងច្ៅត្ាំបន់ជនបទននគ្បច្ទសក្សមពុជាច្យើង ជាព្ិច្សសច្ៅ 

តាមត្ាំបន់វាលទាំនាបច្នាេះ TIP នឹងមានសរច្សរនូវចាំ ចុជាច្គ្ចើនន្ែលោចជយួច្ោយអាក្សោនមានលទធភ្នព្ែក្សគ្សង ់

យក្សច្ៅអនុវត្ដន៍ ច្ ើយទទួលបានច្ជារជយ័ក្សាុងក្ខរដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំចាំ ីសត្វទញយក្សផ្លផ្ដលច់្ោយសត្វ ឬបាំប៉ានសត្វច្ោយ 

ទទួលបានលទធផ្លល អ។  

៣. ក្ខរមណនានំលើក្ខរអនុវរដ រអរ TIP : 

  ជាទចូ្ៅក្ខរងារផ្សព្វផ្ាយច្ោយក្សសិក្សរទទួលយក្សនូវបច្ច េក្សច្ទសដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំចាំ សីត្វ វាព្ិត្ជាមានក្ខរ 

លាំបាក្ស ច្ទេះបីច្ៅត្ាំបន់ន្ែលក្សាំព្ុងជួបគ្បទេះនូវក្សងវេះខាត្ចាំ ោីហារ សគ្មាប់សត្វរបស់គត្ក៏់្សច្ដ្ឋយ។ 
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 ច្ ត្ុក្ខរ ច៍្នេះ ច្ក្សើត្ច្ ើងច្ៅគ្របត់្ាំបន់ន្ែលច្យើងមានក្ខរចប់ច្ផ្ ដើមែាំបងូ ច្គ្ពាេះវាមានក្ខរពាក់្សព្នធ័ច្ៅនិង ទាំ

លាប់ក្សាុងក្ខរចិញ្េឹមសត្វ  ក្សាំរិត្ននក្ខយល់ែឹង និងភ្នព្ច្ជឿជាក់្សច្ៅច្លើបច្ច េក្សវិទារបស់ក្សសិក្សរន្ែលជាមាេ សស់ត្វ។ 

 ច្ែើមបីជាំនេះបាននូវក្ខរលាំបាក្សទាំងអសខ់ាងច្លើ និងឈានច្ៅែល់ភ្នព្ច្ជារជយ័ច្យើងរួរន្ត្អនុវត្ដជាជាំហានៗ 

តាមច្គលក្ខរន្ នាាំ ឬវិ្ីសាស្ដ្សដផ្សព្វផ្ាយែូចខាងច្គ្ក្ខមៈ 

៣.១- ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសត្ាំបនច់្គលច្ៅសគ្មាបដ់្ឋាំែុេះែាំណា ាំចាំ សីត្វ  

ច្ែើមបីច្្វើច្ោយក្ខរងារច្នេះទទលួបានច្ជារជយ័ និងែាំច្ ើរក្ខរច្ៅគ្បក្សបច្ដ្ឋយនិរនដរភ្នព្ ច្យើងចាំបាច់គ្ត្ូវៈ 

- សិក្សាជាែាំបូងនូវទិន ាន័យមានគ្សាប់ន្ែលមានក្ខរពាក់្សព្នធ័  និងក្ខរចិញ្េឹមសត្វ ច្ៅតាមមលូដ្ឋា ន 

- ក្សាំ ត្់បច្ណាដ េះោសនានូវត្ាំបន់ន្ែលរួរក្សាំ ត្យ់ក្សច្្វើជាត្ាំបន់ច្គលច្ៅដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ សីត្វ 

- ច្រៀបចាំរាំរូឯក្សសារគ្សង់ព្ត័្៌មានច្ដ្ឋយចុេះច្ៅព្ិនិត្យ និងគ្បមលូព្ត័្៌មានផ្កទ ល់ច្ៅក្សន្នលងន្ែលច្យើងបាន 

    ក្សាំ ត្់ច្្វើយ៉ា ងច្នេះច្ែើមបីចាស់ថ្នក្សន្នលងន្ែលក្សាំ ត្យ់ក្សវាមានលក្សា ៈសមគ្សបក្សាុងច្ព្លអនុវត្ដរាំច្រាង។ 
- ក្សាំ ត្់បច្ណាដ េះោសនាច្ៅភូមចិ្គលច្ៅន្ែលព្ិនិត្យច្ឃើញថ្នមានលក្សា ៈសមបត្ដិសមគ្សប 

- ក្សាំ ត្់ច្ព្លច្វលាច្ែើមបីច្្វើក្ខរគ្បជុាំភមូិន្ែលបានក្សាំ ត្ប់ច្ណាដ េះោសនាច្ែើមបីបញ្ញជ ក់្សព្ី ច្គលបាំ ង របស់

ក្សមមវិ្ ី និងគ្សង់ច្ឈាម េះក្សសិក្សរន្ែលមានចាំណាប់ោរមម ៍ជាមយួក្សមមវិ្ ី ក្សាំ ត្់ច្ព្លច្វលា ែាំច្ ើរក្ខរ

ជួបជាមយួក្សសិក្សរន្ែលចប់ោរមម ៍ចូលរួម ក្សាុងក្សមមវិ្ីវិនិច ័័យទចូ្ៅច្ដ្ឋយមានក្ខរចូលរួម។ 

៣.២- វវនិចិ ័យ័ទចូ្ៅច្ដ្ឋយមានក្ខរចលូរមួ 

 ក្ខរងារច្នេះច្រចបច់្ផ្ ដើម អនុវត្ដច្គ្ក្ខយច្ព្លមានក្ខរគ្បជុាំភូម ិ២-៣នថា ច្ែើមបីទុក្សច្ព្លច្ោយក្សសិក្សររិត្ 

ព្ិចរណា ព្ិភ្នក្សាមុនច្ព្លសាំច្រចចិត្ដ បនាទ បព់្កី្ខរគ្បជុាំភូមិរួច។ ក្ខរវិនិច ័័យទូច្ៅច្ដ្ឋយមានក្ខរចូលរួមច្រអនុវត្ដ  

មានជាំហាន មយួចាំនួនែូចជាៈ 

- សិក្សា គ្បមលូព្ត័្៌មានពាក់្សព្នធ័ នឹងគ្បព្នធ័ក្សសិក្សមមច្ៅត្ាំបន់ច្គលច្ៅ 

- សិក្សា និងវិភ្នរព្ត័្៌មានពាក់្សព្នធ័ និងក្ខរចិពាេឹ មសត្វច្ៅត្ាំបនច់្គលច្ៅ 

- ក្សាំ ត្់រក្សបញ្ញា សាំខាន់ៗពាក្សព់្នធនឹ័ងក្ខរចិញ្េឹមសត្វ ច្ ើយសាក្សលបងច្ដ្ឋេះគ្សាយច្ដ្ឋយមត្ិអាក្សចូលរួម 

- ចុងបញ្េបប់ងាា ញច្គលបាំ ងជាក់្សលាក់្ស និងក្សមមវត្ែុន្ែលរាំច្រាងនឹងគ្ត្វូអនុវត្ដជាមយួក្សសិក្សរច្ៅច្ព្ល

ខាងមុខ ច្ ើយជាបនដណាត្់ក្សសិក្សរន្ែល មានក្ខរចប់ោរមម  ៍ ច្ែើមបីចូលរួមក្សាុងក្សមមវិ្ីវិនិច ័័យជាក់្ស

លាក់្ស ច្ដ្ឋយមានក្ខរចូលរួម។  

៣.៣-វវនិចិ ័យ័ជាក្សល់ាក្សច់្ដ្ឋយមានក្ខរចលូរមួ  

 ក្ខរងារច្នេះច្្វើច្ ើងច្គ្ក្ខយច្ព្ល១នថ ាបនាទ បព់្ីែាំច្ ើរក្ខរវិនិច ័័យទចូ្ៅច្ដ្ឋយមានក្ខរចូលរួម  

 ែាំច្ ើរក្ខរសក្សមម ភ្នព្រឺៈ 

  -បងាា ញអាំព្ីលក្សាខ ឌសាំខាន់ៗរបស់ក្សមមវិ្ ីសគ្មាប់ែាំច្ ើររាំច្រាង ែល់ក្សសិក្សរច្ែើមបីច្ោយគត្់ងាយក្សាុងក្ខរ 

សាំច្រចចិត្ដចូលរួម ឬ មិនចូលរួម។ 



 4 

  -គ្សង់ច្ឈាម េះក្សសិក្សរន្ែលសាំច្រចចិត្ដចូលរួមច្ ើយមានលក្សាខ ឌវវិន ាិឆ្័័យសមគ្សបែូចជាមានែីមានសត្វសម័គ្រ 

ចិត្ដចូលរួមច្ដ្ឋយមិនមានក្ខរបងាិត្បងាាំ។ 

  -ព្ិនិត្យសាែ នភ្នព្ជាក់្សន្សដងច្ៅទតីាាំងច្គ្គងដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំចាំ សីត្វរបស់ក្សសិក្សរន្ែលបានសម័គ្រចតិ្ដចូលរួម។     

    -ន្ នាាំក្សសិក្សរច្ោយែាំច្ ើរក្ខរក្ខរងារបច្ ដ ើៗ ែូចជាច្គ្ត្ៀមសាំភ្នរៈជាព្ចិ្សសសាំភ្នរៈសគ្មាបច់្្វើរបងក្ខរ 

ពារច្រៀបចាំែីសគ្មាប់ដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ ីសត្វជាច្ែើម។ 

  -ក្សាំ ត្់ច្ព្លច្វលា ចប់ច្ផ្ ដើមែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំចាំ ីសត្វជាមយួក្សសិក្សរច្ោយចាសល់ាស់ ក្សាុង 

ក្សរ ីមានលក្សាខ ឌ រំខានណាមយួនាាំច្ោយមានក្ខរផ្កល សប់ដរូច្ព្លច្វលា គ្ត្ូវផ្ ដល់ែាំ ងឹច្ោយក្សសិក្សរជាចាំបាច់។ 

៣.៤-សក្សមមភ្នព្ច្ព្លអនវុត្ដនែ៍ាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ សីត្វ 

 សក្សមមភ្នព្ច្ៅច្ព្លអនវុត្ដែាំច្ ើរក្ខរមានច្គ្ចើនែូចជាៈ 

 -បងាា ត្់ក្សសិក្សរច្ោយយលព់្ីបច្ច េក្សច្ទសដ្ឋាំែុេះ និងគ្រប់គ្រងែាំណា ាំចាំ ីសត្វ ច្ដ្ឋយច្គ្បើវិ្សីកិ្សាភ្នជ ប់ និង ក្ខរ

អនុវត្ដជក្ស់ន្សដង។ 

 -ែឹក្សនាាំក្សសិក្សរច្ោយមានែាំច្ ើរក្ខរទសសនកិ្សច េសិក្សា ព្តី្ាំបនម់យួច្ៅត្ាំបន់មយួច្ទៀត្ ច្ែើមបីច្ោយ គត្់មាន 

ឱ្ក្ខសព្ិភ្នក្សាផ្កល ស់បដរូក្សាំនិត្ និងបទព្ិច្សា្ន៍រវាងគា  និងគា ។ 

 -បច្ង ាើត្ច្ោយមានក្សមមវិ្ ទីិវាន្គ្សក្សសិក្សរច្ៅច្ព្លរែូវគ្បមូលផ្លច្លើក្សែាំបូង ច្ដ្ឋយមានក្សសកិ្សរន្ែលមិនទន់ 

បានអនុវត្ដ និងក្សសិក្សរក្សាំព្ុងមានែាំច្ ើរក្ខរជាអាក្សចូលរួម។ 

 -ែឹក្សនាាំក្សសិក្សរចូលរួមទីវាន្គ្ស ចុេះព្ីនិត្យន្គ្ស ច្ដ្ឋយទុក្សឱ្ក្ខសច្ោយក្សសិក្សរន្ែលបានអនុវត្ដច្ ើយ ជាអាក្ស 

បងាា ញនូវបទព្ចិ្សា្ន៍ន្ែលខលនួបានច្្វើែល់ក្សសិក្សរថ មីច្ផ្សងច្ទៀត្ ច្ ើយអាក្សសាំរបសាំរួលជាអាក្សជួយ បាំច្ព្ញបន្នែមចាំ ចុ 

ខវេះខាត្។ 

 -សាក្សសួរច្យបល់ច្ៅច្ព្លចុងច្គ្ក្ខយច្ៅែល ់ ក្សសិក្សរចូលរួមអាំព្ីក្ខរសាំច្រចចិត្ដរបសព់្កួ្សច្រច្ៅច្លើបច្ច េក្ស 

វវិទាច្ៅច្ព្លខាងមុខ។ 

 -គ្សង់ច្ឈាម េះ ទីក្សន្នលងរបស់ក្សសិក្សរថ មីគ្បសិនច្បើគត្់មានសាំ មូព្រចង់ចូលរួមជាមយួក្សមមវិ្ ដី្ឋាំែុេះែាំណា ាំចាំ  ី

សត្វច្ែើមបីែាំច្ ើរក្ខរព្គ្ងីក្សសក្សមមភ្នព្ជាបនដច្ទៀត្ច្ដ្ឋយមិនបាច់អនុវត្ដក្ខរងារវិនិឆ្័័យច្ដ្ឋយមានក្ខរចូលរួមច្ទៀត្ 

ច្ ើយ។ 

 ក្ខរអនុវត្ដបានតាមជាំហានែូចបានច្រៀបរាប់ខាងច្លើច្នាេះនិងជយួច្ោយក្ខរងារដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំចាំ ីសត្វគ្បគ្ព្តឹ្ដិ 

ច្ៅគ្បក្សបច្ដ្ឋយភ្នព្ច្ជារជយ័ និងមាននិរនដរភ្នព្ រួមជាមយួក្ខរសាយភ្នយព្ីក្សសិក្សរ ច្ៅក្សសិក្សរ ច្ផ្សងច្ទៀត្ ជាលាំដ្ឋប ់

រួមជាមយួក្ខរងារគ្រប់គ្រង និងគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យបន្នែម។ 

៤. ដំណាចំំណីសរវដ្ឋតំាម្រលង់ដីភូម្ិ 

 មានព្ូជែាំណា ាំចាំ សីត្វជាច្គ្ចើនគ្បច្ភទន្ែលច្យើងោចច្រៀបចាំ ដ្ឋាំវាច្ៅតាមបលង់ែី ភូមិជតិ្ៗផ្ទេះតាមលក្សា ៈ បច្ច េក្ស 

ច្ទសច្ដ្ឋយវាមិនផ្ដល់ផ្លប៉ាេះពាល់អវីទាំងអស់ែលស់វុត្ែិភ្នព្រសច់្ៅរបសច់្យើង។  
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  ច្គ្ៅព្ីផ្ ដលផ់្លជាចាំ ីសត្វែាំណា ាំចាំ ីសត្វគ្បច្ភទខលេះបានផ្ដល់គ្បច្យជន៍ច្ោយច្យើងច្ទៀត្ផ្ង ែូចជាគ្បច្ភទ ច្ល

 គីម ច្ែើមច្ឈើមយួចាំនួន ច្រដ្ឋាំច្ៅតាមគ្ព្ាំែីភូម ិ ច្គ្ពាេះវាោចផ្ដល់ជារបងរស់ន្ែលមានលក្សា ៈរឹងមាាំ និងផ្ ដល់ ជាអសុ

សគ្មាបច់្គ្បើជាថ្នមព្លែុត្ចាំអនិោហារគ្បចាំនថ ាបានច្ដ្ឋយមនិចាំណាយគ្បាក់្ស និងច្ព្លច្វលាន្សវងរក្សវា។  

 គ្បច្ភទែាំណា ាំចាំ សីត្វខលេះច្ទៀត្ច្គ្ៅព្ីផ្ ដល់នូវត្ាំរូវក្ខរចាំ ីន្ែលមានរុ ភ្នព្ែល់សត្វ វាោចជួយន្ក្សន្គ្ប រុ ភ្នព្ 

ែីភូមិច្ោយមានលក្សា ៈល អគ្បច្សើរន្ថមច្ទៀត្ ឬគ្បច្ភទខលេះច្ទៀត្វាជយួក្សាុងក្ខរទប់សាា ត្ ់ ក្ខរ ូរច្គ្ចេះ ែីច្ទៀត្ផ្ង 

គ្បសិនច្បើច្យើងដ្ឋាំែុេះ និងច្គ្បើគ្បាស់វាបានគ្ត្មឹគ្ត្វូតាមលក្សា ៈបច្ច េក្សច្ទស ។ 

៤.១- ច្គលក្ខរ គ៍្រេឹះននក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ សីត្វតាមបលង់ែីភូម ិ

  ែីភូមិជាទទីួលន្ែលមានសុវត្ែភិ្នព្ ធានាែលក់្ខររស់ច្ៅរបសម់នុសស និងសត្វែូចជាមិនលិចទកឹ្សមិនមាន ក្ខរ 

យយពី្សីត្វបាំផ្កល ញច្ផ្សងៗ និងជាព្ចិ្សសជាក្សន្នលងភ្នរច្គ្ចើនមានគ្បភព្ទឹក្សោចច្គ្សាចគ្សព្ែាំណា ាំបានជាងច្នេះច្ៅច្ទៀត្ 

ែីមានជីជាត្ិល អច្ ើយមាេ ស់មានលទធភ្នព្ក្សាុងក្ខរគ្រប់គ្រងបានែិត្ែល ់ ។ លក្សា ៈទាំងអស់ច្នេះវាអាំច្ណាយផ្លណាស ់

សគ្មាបក់្ខរងារដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំចាំ ីសត្វ។  

      សគ្មាប់គ្បច្ទសក្សមពុជាច្យើង ែាំណា ាំចាំ ីសត្វដ្ឋាំតាមគ្រួសារ ច្ៅែីភូមិមានច្គលក្ខរ ៍សាំខាន់ ២ចាំ ចុៈ  
  ច្គលក្ខរ ៍ផ្សព្វផ្ាយ នងិ ច្ផ្ ទរបច្ច េក្សវទិា ែលក់្សសកិ្សរ 

  -ផ្សព្វផ្ាយអាំព្ីែាំណា ាំចាំ សីត្វច្ៅែាំណាក់្សក្ខលែាំបូង ច្ែើមបីច្ោយក្សសិក្សរបានសាគ ល់ព្ីគ្បរភទ ែាំណា ាំចាំ  ី

សត្វ និង យល់ែឹងព្ីសារៈសាំខាន់របស់វា។  
  -ងាយក្សាុងក្ខរបងាា ញច្ោយក្សសិក្សរែនទមានទាំនាក់្សទាំនង ទទលួយក្ស និងមានក្ខរន្ក្សលាំអរចាំ ីសត្វ 

  -ច្ោយក្សសិក្សរច្ចេះច្រៀបចាំដ្ឋាំ និង ច្ចេះច្គ្បើគ្បាស់ែាំណា ាំចាំ ីសត្វបានសមគ្សបតាមលក្សា ៈជវីសាស្ដ្សដ 

  -ក្សសិក្សរមានលក្សា ៈងាយគ្សលួ និងមានច្ព្លច្វលាគ្រប់គ្គន់ក្សាុងក្ខរសច្ងាត្តាមដ្ឋនច្លើក្ខរវិឌ្ឍន៍ 

របស់គ្បច្ភទ ែាំណា ាំចាំ ីសត្វនិមយួៗ។ 

  -ច្ោយក្សសិក្សរមានចិត្ដក្សាុងក្ខរព្គ្ងីក្សែាំណា ាំចាំ សីត្វច្ដ្ឋយខលនួឯង តាមរយៈក្ខរយល់ែឹងរបស់គត្ ់។ 

  ច្គលក្ខរ ស៍មគ្សបក្សាុងក្ខរផ្ដល់ច្ោយសត្វ សុ ីនងិ សាំរលួក្ខរលាំបាក្សែលក់្សសកិ្សរ 

  -ច្ោយក្សសិក្សរមាន ចាំ ីសត្វច្ៅជិត្ផ្ ទេះសាំរួល និងក្ខត្ប់នែយក្ខរខាត្បង់ច្ព្លច្វលាច្គ្ចើនក្សាុង ក្ខរន្សវងរក្ស 

ចាំ ីសគ្មាប់សត្វ។ 

  - ក្ខត្់បនែយែលក់្ខរលាំបាក្សរបស់កុ្សមារ ក្សាុងក្ខរែឹក្សសត្វច្ោយសុ ី ច្ៅឃ្វវ លសត្វ ឬន្សវងរក្សចាំ ីសត្វ 

  -សគ្មាប់ក្ខត្ ់និង ផ្ដល់ជាចាំ បីាំប៉ាន  ចាំ ីបន្នែម និង ចាំ ីសគ្មាប់ច្ោយសត្វសុីច្ៅរែូវភជួររាស់ខាល ាំង។ 

៤.២- ែាំណា ាំចាំ សីត្វ ដ្ឋាំសគ្មាប់ក់្ខរក្ខត្ ់ផ្ដលច់្ោយសត្វ 

 ច្រោចច្គ្បើគ្បាសគ់្បព្នធ័ដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំចាំ ីសត្វសគ្មាប់គ្ចូត្ក្ខត្់ និងែឹក្សជញ្ជនូផ្ ដល់ច្ោយសត្វែល់ក្សន្នលងចិញ្េឹមច្ទេះ 

ក្សាុងទាំរង់ចិញ្េឹមជាលក្សា ៈឧសស ក្សមម ឬលក្សា ៈគ្រួសារក្សដី។ ច្ៅក្សមពជុាច្យើងក្ខរច្រៀបចាំបច្ង ាើត្ច្ោយមានក្ខរដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំ 

ចាំ ីសត្វតាមគ្បព្័ន ធក្ខត្់ផ្ ដល់ច្ោយសត្វសុីជាលក្សា ៈគ្រសួារ សគ្មាបត់្ាំបន់វាលទាំនាបវាមាន លក្សា ៈសមគ្សបណាស ់

ច្គ្ពាេះត្ាំបន់ទាំនាបមិនសូវមាននផ្ទែីទួល្ាំទលូាយែូចច្ៅត្ាំបន់ខពង់រាបច្ ើយ។  
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 សក្សមមភ្នព្ច្នេះបានអនុវត្ដរួចមក្សច្ ើយច្ៅគ្សុក្សព្ញ្ញា ន្គ្ក្សក្ស គ្សុក្សត្បូងឃមុាំ គ្សុក្សក្សាំព្ង់ច្សៀម និង គ្សុក្សនគ្ព្ឈរ នន

ច្ខត្ដក្សាំព្ង់ចម ន្ែលគ្ត្ូវបានក្សសិក្សរចូលរួមច្ដ្ឋយយក្សចិត្ដទុក្សដ្ឋក់្ស និងផ្ ដល់នូវក្ខរគាំគ្ទយ៉ា ងខាល ាំង។ 

  សារៈគ្បច្យជន៍ៈ គ្បព្័ន ធែាំណា ាំចាំ ីសត្វតាមន្បបក្ខត្់ផ្ ដលច់្នេះមានលក្សា ៈព្ចិ្សស និងភ្នព្ចាំបាច់របស់ វា

មយួចាំនួនែូចជាៈ 
  -ជួយច្ោយក្សសិក្សរជាមាេ ស់ចាំក្ខរែាំណា ាំចាំ ីសត្វមានក្ខរគ្របគ់្រងល អ និងចប់ោរមម ៍ខាល ាំងច្ៅច្លើ ចាំក្ខរ 

ែាំណា ាំចាំ ីសត្វរបស់គត្់។ 

  -ជួយច្ោយក្សសិក្សរមានចាំ ីសគ្មាប់សត្វរបស់គត្់គ្រប់រែូវ ក្សាុងច្នាេះោចច្គ្បើគ្បាស់ជាចាំ ីបន្នែមចាំ  ី

បាំប៉ាន ឬសគ្មាប់ផ្ស ាំជាមយួអនុផ្លក្សសិក្សមម ជាចាំ បីស្ដ្ង គប ់ច្ោយច្គ-គ្ក្សបីច្ៅរែូវគ្បាាំង។ 

  -ោចអនុវត្ដច្ៅបានច្ៅត្ាំបន់វាលទាំនាបន្ែលមាននផ្ទែីទលួសគ្មាប់ដ្ឋាំែុេះត្ូច ឬ ដ្ឋាំបានច្ៅតាមែីបលង់ផ្ ទេះ 

  -ជួយច្ោយែាំណា ាំចាំ សីត្វមានច្សែរភ្នព្ និងែុេះលូត្លាស ់ល អជាងក្ខរដ្ឋាំ ន្លងច្ោយសត្វចូលសុីច្សរើ 

  -ដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ ីសត្វក្សាុង១សារ ោចគ្បមូលផ្លបានច្គ្ចើនច្លើក្ស និង ែុេះលូត្លាស់បានច្គ្ចើនឆ្ា ាំ  ច្ ើយសម 

គ្សបតាមលក្សា ៈបច្ច េក្សច្ទស។ 

 

  ចាំ ចុសាំខាន់ៗក្សាុងក្ខរគ្រប់គ្រងែាំណា ាំចាំ ីសត្វ តាមលក្សា ៈក្ខត្ផ់្ ដលច់្ោយសត្វ 

ច្ែើមបីច្ោយែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ ីសត្វតាមរច្បៀបក្ខត្់និងផ្ ដល់ច្ោយសត្វទទលួបានច្ជារជយ័ អាក្សដ្ឋាំរួរន្ត្ យល់ែឹង

នូវចាំ ចុសាំខាន់មយួចាំនួនែូចជាៈ 
  -ច្ត្ើច្យើងគ្ត្វូក្ខត្់ែាំណា ាំចាំ ីសត្វគ្បច្ភទនីមយួៗយ៉ា ងែូចច្មដច ច្ែើមបីច្ោយវាលតូ្លាសប់ានល អ 

  -ចច្នាល េះច្ព្លននក្ខរក្ខត្ ់ច្ៅតាមគ្បច្ភទព្ូជែាំណា ាំចាំ សីត្វនីមយួៗ ច្ត្ើប៉ាុ៉ុ់នាម ននថ ាក្ខត្់មដង ? 

  -ក្ខត្់ែាំណា ាំចាំ សីត្វរច្បៀណាន្ែលសមគ្សប ច្ែើមបីទទួលបាននូវផ្លច្គ្ចើន និងរុ ភ្នព្ខពស ់

  - ោយុក្ខលននក្ខរក្ខត្ត់ាមគ្បច្ភទរបស់ែាំណា ាំចាំ សីត្វ 

  -ក្សាំព្សន់នក្ខរក្ខត្់តាមគ្បច្ភទរបស់ែាំណា ាំចាំ សីត្វ 

  -ក្សាំរិត្បាត្់បង់ននជជីាត្ិែី រួមជាមយួក្សាំរិត្ជីជាត្ ិន្ែលគ្ត្វូបាំច្ព្ញច្ោយែីវិញគ្បចាំឆ្ា ាំ 

  -បច្ច េក្សច្ទសននក្ខរច្រៀបចាំបលងដ់្ឋាំែាំណា ាំចាំ ីសត្វ ច្ៅតាមលាំដ្ឋប់គ្បច្ភទននព្ូជនមីយួៗ។ 

 ច្គ្ៅព្ីចាំ ចុទាំងអស់ខាងច្លើ ក៏្សច្ៅមានក្ខរងារមួយចាំនួនែូចជា ក្ខរគ្រប់គ្រងន្ថរក្សា ក្ខរព្គ្ងីក្សនផ្ ទែីដ្ឋាំែុេះ 

បន្នែម ត្ាំរូវតាមបរិមា សត្វ ។ ន្ែលក្ខរងារទាំងអស់ច្នេះវានឹងជយួរួមចាំន្ ក្សច្្វើច្ោយទទួលបានច្ជារជយ័។ 

 

៤.៣- ក្ខរន្បងន្ចក្សលាំដ្ឋបន់នគ្បច្ភទព្ជូែាំណា ាំចាំ សីត្វ 

  ជាទចូ្ៅែាំណា ាំចាំ ីសត្វន្ែលមានគ្សាប់ច្ៅក្សាុងគ្សុក្ស និង ែាំណា ាំចាំ ីសត្វន្ែលបាននាាំចូលព្បីរច្ទសដ្ឋាំច្ៅ

ក្សាុងគ្បច្ទសក្សមពុជាច្យើងនាច្ព្លបច េបុបន ាច្នេះ គ្ត្ូវបានច្រន្បងន្ចក្សវាជាលាំដ្ឋបថ់្នា ក់្សែូចខាងច្គ្ក្ខមៈ 
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ែាំណា ាំចាំ សីត្វ    

 

 

 

                   ព្ព្កួ្សច្មម                                         ព្ព្កួ្សច្ល គីម             ព្ព្ួក្សច្ល គីមច្ែើមច្ឈើ     

  

  

   ច្ែើមទប   ច្ែើមម្យម       ច្ែើមខពស់          ព្ព្ួក្សច្ែើមវា             ព្ព្កួ្សច្ែើមឈរ      ព្ួក្សច្ែើមច្ឈើ្ាំៗ 

 

 

ច្ឈាម េះគ្បច្ភទព្ជូែាំណា ាំចាំ សីត្វសាំខាន់ៗ ន្ែលបានែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំច្ៅក្សមពជុា 

 

 ព្ព្ួក្សច្មម   (Grass) ព្ព្ួក្សច្ល គីមច្ែើមច្ឈើ 

(Treelegume) 

ព្ព្ួក្សច្ល គីម ( Legume) 

មុលឡាត្ ូ ( Mulato) ក្សនធាំច្ថត្         ( Leucaena) សាដ យ  ូ១៨៤    ( Stylo-184) 

មា៉ា រា៉ៃ ន់ឌ្ ូ   ( Marandu) រលីរើសុីែា       ( Gliricidia) សាដ យ ូោមាតា (Stylo Hamata) 

ហាគមបា    (Gamba) គ្ទីចន់ធារា៉ៃ     ( Trychantra) ែិសមិន្សុ       ( Desmenthus) 

បាសុីលសី  ( Basilisk) មន             ( Malbary) ច្សាា ទួក្ស  (Aeschynomene amricana) 

បា៉ាសាព លូម  (Paspalum) ក្ខច្លៀនគ្តា  ( Callindra) ក្ខលូប៉ា ូ         (Calopo) 

ច្មម  គចី្ន  (Ginea grass) អងាគ ែី          ( Sesbania) ោរាក់្សឈីព្ីនទល ់( Arachis pintoi) 

ច្មម ែាំរើ     ( Elephant grass)   

ឃីងគ្ក្ខស ( King grass)   

 

 ច្បើច្យើងព្ិនិត្យជាទូច្ៅច្យើងច្ឃើញថ្ន មានគ្បច្ភទែាំណា ាំចាំ សីត្វច្គ្ចើនជាង២០គ្បច្ភទ ន្ែលគ្ត្វូបានច្រនាាំចូល ព្ី

គ្បច្ទសែនទ ច្ ើយមយួចាំនួនមានែុេះគ្សាប់ច្ៅក្សាុងគ្បច្ទសក្សមពុជាច្យើងជាលក្សា ៈ្មមជាត្។ិ 

 ព្ូជមយួចាំនួនគ្ត្វូបានបាត្ច់្ៅវញិច្ដ្ឋយក្ខរមិនទទួលយក្សព្សីាំណាក់្ស ក្សសិក្សរច្ដ្ឋយគត្់បានរិត្ច្ៅែលប់រិមា  

រុ ភ្នព្ និង លក្សា ៈសមគ្សបក្សាុងក្ខរែុេះលូត្លាស ់ឬបនាាំច្ៅនិងោក្ខសធាត្ុក្សាុងគ្សុក្ស។ បច េបុបន ាច្ឃើញមានន្ត្ ជាង

១០ព្ូជប៉ាុ៉ុ់ច្ណាណ េះ ន្ែលក្សសិក្សរក្សាំព្ុងែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំ ច្ដ្ឋយច្ឃើញថ្នវាមានគ្បច្យជន ៏សគ្មាបស់ត្វរបស់គត្់។ 
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៤.៤- លក្សា ៈទចូ្ៅរបសគ់្បច្ភទព្ជូែាំណា ាំចាំ សីត្វសាំខាន់ៗ មយួចាំននួ 

  ក្ស-គ្ក្សមុច្មម   ( Grass ) 

     

  មុលឡាត្ ូ ( Mulato )  

  មុលឡាត្ ូ  ច្ឈាម េះច្ព្ញរ ឺ Brachiaria hibrid CV Mulato ជាព្ូជបងាា ត្់រវាង Ruziziensis X 

Brachiaria brizantha វាជាគ្បច្ភទច្មម កូ្សនក្ខត្ម់ិនោចផ្លិត្គ្គបប់ានច្ទសគ្មាប់ក្ខរដ្ឋាំច្ៅ គ្បច្ទសក្សមពុជាច្យើង។  

  ច្មម ច្នេះដ្ឋាំ សគ្មាប់ផ្ ដលជ់ាចាំ ីច្គ-គ្ក្សបី ច្ចៀម ព្ន្ព្ វាសែិត្ច្ៅក្សាុងគ្កុ្សមមានក្សាំព្ស់ច់្ែើមម្យម លក្សា ៈ 

ព្ិច្សសរបស ់ Mulato រឺៈ 
  -មុលឡាត្ូបាននាាំគ្គប់ចូលមក្សក្សមពុជាក្សាុងឆ្ា ាំ ២០០៣ ច្ដ្ឋយ CIAT-LLSP 

  -ជាគ្បច្ភទច្មម ន្ែលមានលក្សា ៈ្ន់គ្ទាំបាំផ្តុ្ ច្ៅរែូវច្ៅដ  និងសមគ្សបនឹងក្ខរក្ខត្ផ់្ ដល់ច្ោយសត្វ 

  -រុ ភ្នព្របស់វាល អជាងព្ព្ួក្សច្មម ែនទច្ទៀត្ 

  -ច្មម គ្បច្ភទច្នេះោចផ្លតិ្គ្គប់បានច្ៅ ក្សាុងត្ាំបន់ន្ែលមានរយៈក្សាំព្សខ់ពស ់ែូចជា គ្បច្ទសឡាវ 

-បច េបុបន ាក្ខរព្គ្ងីក្សក្ខរដ្ឋាំែុេះបានច្ដ្ឋយសារក្ខរបាំន្បក្សច្ែើមដ្ឋាំច្ៅរែូវវសាមានទឹក្សច្គ្សាចគ្រប់

គ្គន ់

  -ក្ខរដ្ឋាំវាគ្ត្ូវក្ខរគ្បច្ភទែីន្ែលមានជីជាត្ិសមល មម ច្ ើយវាគ្ត្ូវក្ខរជីបន្នែម ច្ែើមបីលូត្លាស់ល អ 

  -ច្ែើមខល ីមានសលឹក្សច្គ្ចើនច្ ើយទន់ និង មានច្រាមច្គ្ចើន  សត្វចូលចិត្ដសុ ី

  -វាជាគ្បច្ភទច្មម ន្ែលមានលទធភ្នព្ន្បក្សរុមព្ ាំ និងសាំបូរន្ខាងោចបាំន្បក្សដ្ឋាំបាន ។ 
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      ព្ូជច្មម  មុលឡាត្ ូ ( Mulato ) 

   មា៉ា រាន់ឌ្ ូ ( Marandu ) 

 មា៉ា រាន់ឌ្ ូ ( Bracchiaria brizantha ) ជាគ្បច្ភទច្មម  សគ្មាប់ផ្ ដល់ជាចាំ ីច្ោយច្គ គ្ក្សបី ច្ព្ញវយ័

មានគ្បភព្ច្ែើមច្ៅគ្បច្ទសសុមីបាច្វ (Zimbabwe) ច្ ើយគ្ត្ូវបាននាាំគ្គប់ចូលមក្សគ្បច្ទសក្សមពុជា ច្ៅក្សាុងឆ្ា ាំ ២០០៣ 

ច្ដ្ឋយ CIAT-LLSP និងគ្ត្វូបានដ្ឋាំច្ៅគ្សុក្សនគ្ព្ឈរ ត្បូងឃមុាំ ក្សាំព្ងច់្សៀម ព្ញាន្គ្ក្សក្ស។ 

 មា៉ា រា៉ៃ ឌ្ូជាគ្បច្ភទច្មម ន្ែលមានក្សាំព្ស់ច្ែើមម្យម ច្ ើយមានលក្សា ៈព្ិច្សសមយួចាំនួនែូចជាៈ 

 -ជាគ្បច្ភទច្មម ន្ែលោចែុេះលតូ្លាសល់ អ ច្ៅច្លើែីន្ែលមានជីជាត្ ិជាក់្សន្សដងក្សាុងក្ខរដ្ឋាំច្ៅច្លើគ្បច្ភទែី 

គ្ក្ស ម (គ្កុ្សមែីឡាបានច្សៀក្ស) វាែុេះលូត្លាសល់ អបាំផ្តុ្ ច្ ើយដ្ឋាំច្ៅច្លើែីឥែាច្ ម្  គ្កុ្សមែីក្សាំព្ង់ច្សៀម ក្សាំរិត្ែុេះល អបង គរួ និង

ច្ោយផ្លម្យមច្ព្លដ្ឋាំច្ៅច្លើគ្កុ្សមែីក្សាលច្ពា្ ិនិងែីគ្បទេះឡាង។ 

  -មា៉ា រាន់ឌ្ូមានក្ខរ្ន់គ្ទាំច្ៅនិងរែូវគ្បាាំងគ្បហាក់្សគ្បន្ ល និងមុលឡាត្ ូន្ែរ 

  - មា៉ា រាន់ឌ្ូមានច្ែើម សលឹក្ស ន្វងជាង មុលឡាត្ ូច្ ើយច្ៅជុាំវិញន្រមសលឹក្ស មានសាា មជរៗ  

  -ច្រោចដ្ឋាំវាច្ដ្ឋយគ្គប ់និង ច្ដ្ឋយបាំន្បក្សច្ែើម ដ្ឋាំនូវរែូវវសាច្ ើយវាមានក្ខរែុេះលូត្លាសល់ អ 

  - ច្មម គ្បច្ភទច្នេះវាមានលក្សា ៈសមគ្សបច្ៅនិងក្ខរដ្ឋាំក្ខត្់ផ្ ដល់ជាចាំ ីសត្វ 

 តាមលទធផ្លគ្សាវគ្ជាវរបសអ់ាក្សឯក្សច្ទសន្ផ្ាក្សែាំណា ាំចាំ សីត្វបងាា ញថ្នសលឹក្សរបស់វាច្ៅោយុ២សបាដ   ៍

មានក្សាំហាប់ោសូត្ (N) ២,៥% និង សារធាត្ុសាតួ្ន្ែលរលាយបាន9 DM digestibility)៧៥% ច្ ើយវា និងថយចុេះ 

ជាងច្នេះច្ៅច្ព្ល វាមានោយុច្លើសព្ចី្នេះ (R.M. Jones(Editors) ១៩៩២ )។ 
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ព្ូជច្មម  មា៉ា រាន់ឌ្ ូ ( Marandu ) 

 ហាគមបា  ( Gamba ) 

 ជាគ្បច្ភទច្មម  ន្ែលសែិត្ក្សាុងគ្កុ្សម  ោគ្ត្ូប៉ា ូ គនុ ហាាយនូស (Andropogon gayanus ) ព្ូជច្នេះច្របាននាាំយក្ស 

គ្គប់មក្សដ្ឋាំច្ៅច្ខត្ដក្សាំព្ង់ចមក្សាុង័ាន ាំ២០០៣ ច្ដ្ឋយរាំច្រាង LLSP-CIAT វាជាគ្បច្ភទច្មម សគ្មាប់ផ្ ដល់ច្ោយ ច្គ គ្ក្សប ី

ច្ចៀម ព្ន្ព្គ្របវ់យ័ ។ វាជាច្មម ន្ែលមានច្ែើម និងសលឹក្សត្ូចន្វងមានច្រាមច្គ្ចើនច្ ើយទន់ ជាទចូ្ៅតាមក្ខរវាយ ត្នមលព្ី

ក្សសិក្សរន្ែលបានដ្ឋាំបញ្ញជ ក់្សថ្ន សត្វ ច្គ គ្ក្សបី ចូលចិត្ដច្មម ច្នេះជាងច្រ ច្បើច្គ្បៀបច្្ៀប និងច្ព្លន្ែលវា ច្ៅខេីែូចគា ។ 

លក្សា ៈព្ិច្សសរបស ់ហាគមបា រឺៈ 

   -វាមានលទធភ្នព្ ែុេះលូត្លាសច់្ៅច្លើែីគ្រប់គ្បច្ភទ រួមទាំងែី ោសុីត្ ន្ែលមិនសវូសាំបូរជីជាត្ ិ

   -មានភ្នព្្ន់គ្ទាំនិងភ្នព្រាាំងសាតួ្រយៈច្ព្លន្វង ច្ ើយនិងោក្ខសធាត្ុច្ៅដ  

   -ក្ខរដ្ឋាំច្ៅក្សាុងគ្បច្ទសក្សមពុជាច្យើង វាមានសមត្ែភ្នព្ផ្លតិ្គ្គប់ព្ជូបានល អបងគរួ ប៉ាុន្ន ដគ្គប់របស ់ វា

ច្ព្លទុាំងាយវនិងគ្ជេុះច្ចញព្ទីង មានក្ខរលាំបាក្សក្សាុងក្ខរគ្បមូលទុក្ស។ 

   -ច្រោចដ្ឋាំវាច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្គប ់ឬ ដ្ឋាំច្ដ្ឋយរំន្លក្សច្ែើមច្ៅរែូវសាក៏្សបាន ច្ ើយវាសមគ្សបច្ៅ និងក្ខ

ដ្ឋាំសគ្មាប់ក្ខត្់ផ្ ដលច់្ោយសត្វ។ 

   -វាជាគ្បច្ភទច្មម ន្ែលមានក្សាំរិត្ែុេះលូត្លាសល់ អបង គរួ  

   -លក្សា ៈអន់របស់វារ ឺ ឆ្ប់ច្ ើងច្ែើម និងមានផ្កា ច្គ្ចើន និងរុមពរបស់វាឆ្ប់ច្ថ្នា ល គ្ត្វូក្ខររំន្លក្សដ្ឋាំ 

ញឹក្សញាប់ជាងគ្បច្ភទច្មម ែនទច្ទៀត្។ 

 ហាគមបា ជាម្យមក្សាុងសលឹក្សរបស់វា មានក្សាំរិត្ជាត្ិោស ូត្ ២,៥% ច្ ើយនិងក្សាំរិត្សារធាត្ុសាតួ្រលាយ ( DM 

digestibility ) ៦០%ច្ព្លវាច្ៅខេ ីច្ៅក្សាុងរែូវវសា ច្ ើយក្សាំរិត្ច្នេះនឹងថយចុេះច្ៅច្ព្លច្ែើមវា ចស់ជាព្ចិ្សស ច្ៅរែូ

វគ្បាាំង (R.M. Jones(Editors) ១៩៩២ )។   
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      ព្ជូច្មម  ហាគមបា  ( Gamba ) 

  បាសុីលសី  ( Basilisk ) 

 ច្មម បាសុលីីស ឬសិចញាល់គ្ក្ខសជាគ្បច្ភទច្មម ន្ែលមានច្ែើមទប វាសមគ្សបច្ៅ និងក្ខរដ្ឋាំសគ្មាប ់

ន្លងច្គ-គ្ក្សបី ច្ោយចូលសុ ីនិង ោចដ្ឋាំសគ្មាប់គ្ចតូ្ក្ខត្់ផ្ ដលច់្ោយសត្វសុចី្ៅតាមផ្ទេះបានផ្ងន្ែរ។ 

 ច្មម បាសុលីីសបាននាាំចូលមក្សដ្ឋាំច្ៅក្សមពុជាច្ៅក្សាុងឆ្ា ាំ ២០០៣ ច្ៅក្សាុងច្ខត្ដក្សាំព្ង់ចម ព្ិនិត្យជាទូច្ៅ វាជា

គ្បច្ភទច្មម ន្ែលមានលទធភ្នព្ែុេះលូត្លាស់ច្ៅច្លើែីច្សទើរន្ត្គ្រប់គ្បច្ភទ រួមទាំងែីន្ែលមិនសាំបូរជីជាត្ិផ្ងន្ែរ លក្សា ៈ

ព្ិច្សសរបស់បាសុីលសីរឺៈ 

  -ជាគ្បច្ភទច្មម ន្ែលមានោយកុ្ខលន្វងបងគរួ ោច្ន់គ្ទាំនឹងរែូវគ្បាាំងច្ៅគ្សុក្សច្យើងបាន 

  -វាមានក្ខរែុេះលូត្លាស់ល អ ច្ ើយគ្ក្ខសច់្ែើមត្ូចឆ្ម រ សលឹក្សទន់ល មម សត្វចូលចិត្ដសុ ី   

  -ច្រោចដ្ឋាំវាបានច្ដ្ឋយគ្គប់ក្សាុងក្សាំរិត្ ៤-៦រគ្ក្ស/ តិា ជាំច្ៅក្សប់គ្គប ់២ ស.ម 

  -ក្ខរដ្ឋាំច្ដ្ឋយបាំន្បក្សច្ែើម មានក្ខរ ែុេះលូត្ លាស់ច្លឿន និងងាយគ្សសួន្ថរក្សាជាងដ្ឋាំច្ដ្ឋយគ្គប់ 

  -បាសុីលសីភ្នរច្គ្ចើនវាែួលច្ៅរែូវវសា ច្ ើយក្ខរែួលច្នេះបណាដ លច្ោយរលយួសលឹក្សមយួចាំនួនន្ែលជា 

ច្ ត្ុនាាំច្ោយសត្វមិនសូវសុ ីែូចច្នេះច្ៅរែូវវសា ច្យើងរួរឧសា ក៍្ខត្់វាច្ជៀសវាងក្ខរែួល។ 

 តាមក្ខរសច្ងាត្ជាទចូ្ៅច្មម គ្បច្ភទច្នេះវាចបច់្ផ្ ដើមផ្ ដល់ផ្លទបច្ៅឆ្ា ាំទី៣-ឆ្ា ាំទ៤ី ែូចច្នេះច្យើងរួរន្ត្ 

ច្រៀបចាំសទងូវាច្ ើងវិញ ច្ដ្ឋយច្គ្បើរល់ចស់របស់វា ច្ៅរែូវវសាច្ទើបជាក្ខរល អ។ 

 បាសុីលសីវាផ្លតិ្គ្គបម់ិនបានល អច្ទ ចាំច្ពាេះព្ជូន្ែលច្យើងក្សាំព្ុងែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំច្ៅក្សាុងគ្បច្ទសច្យើង។ ែូច

ច្នេះជាឱ្ក្ខសក្សាុងក្ខរព្គ្ងីក្សបនដរឺ ក្ខរបាំន្បក្សច្ែើមន្ែលជាមច្្ាបាយគ្បច្សើរបាំផ្ុត្។ 
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                                           ព្ូជច្មម  បាសុីលសី  ( Basilisk ) 

 បា៉ាសាព លមូ  ( Paspalum ) 

      ច្មម បា៉ាសសាព លមូ មានច្គ្ចើនគ្បច្ភទែូចជា  បា៉ាសាព លមូ ឌ្ឡីាតាទមូ (Paspalum dilatatum) បា៉ាសាព លមូ  ុ

តាទមូ (Paspalumnotatum) បា៉ាសាព លមូឌ្សីទកិ្សជមូ (Paspalumdistichum) នងិបា៉ាសាព លមូអគ្តាទមូ ( Paspalum 

atratum ) ន្ែលបាននាាំយក្សមក្សដ្ឋាំច្ៅក្សាុងច្ខត្ដក្សាំព្ង់ចម ក្សាុងឆ្ា ាំ២០០៤ ច្ដ្ឋយរាំច្រាង LLSP-CIAT។ 

  ព្ព្កួ្សច្មម គ្បច្ភទច្នេះច្រោចដ្ឋាំវាបានច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្គប ់៣-៥ Kg / ha ឬច្រោចច្គ្បើច្ែើមវា សគ្មាបរ់នំ្លក្សដ្ឋាំ ក្ស៏

បាន ច្ ើយមានលក្សា ៈងាយគ្សលួជាងក្ខរដ្ឋាំគ្គប។់ លក្សា ៈព្ចិ្សសរបសច់្មម គ្បច្ភទច្នេះរៈឺ 
 -ជាគ្បច្ភទច្មម ន្ែលមានក្សាំព្សច់្ែើមម្យមច្ដ្ឋយវាសមគ្សបនងឹក្ខរដ្ឋាំច្ៅត្ាំបនទ់មនាបក្សណាដ ល ននគ្បច្ទសក្សមពជុា

ច្យើង ។ 

  -ជាក្ខរល អ ច្រដ្ឋាំវាច្ៅក្សន្នលងន្ែលទប ច្ ើយមានែក្សទ់កឹ្សត្ចិត្ចួក្សាុងរយៈច្ព្លខល ី(១-២នថ ា) 

  -ច្មម ច្នេះវាគ្ត្វូក្ខរក្សាំរតិ្ទកឹ្សច្គ្សាចគ្សព្ខពសជ់ាងគ្បច្ភទច្មម ច្ផ្សងៗច្ទៀត្ ច្ទើបែុេះលតូ្លាសល់ អ 

  -វាមានក្ខរែុេះលតូ្លាសច់្លឿនច្ៅរែូវវសាន្ត្វាមនិសវូសមគ្សបច្ៅ នងិ រែូវគ្បាាំងន្ែលមានរយៈច្ព្ល រាាំង

សាតួ្ន្វងែូចច្ៅក្សមពជុាច្យើង ន្ែលមានរែូវគ្បាាំងរ តូ្ែលច់្ៅ ៦ន្ខ។  

  -ព្ព្កួ្សបា៉ាសាព លមូ ភ្នរច្គ្ចើនោចែុេះលតូ្លាសប់ានច្ៅច្លើ ែីខសត្ជ់ជីាត្ ិនងិែីោសុតី្ផ្ងន្ែរ 

  -ច្មម ច្នេះសាំបរូសលកឹ្ស ច្ ើយសលកឹ្សវាទនល់ អច្ៅោយ៤ុ៥-៦០នថ ា សលកឹ្សន្គ្បជារងឹច្លឿនច្ៅតាមោយ ុជាទ ូច្ៅព្កួ្ស

បា៉ាសាព លមូ មានក្សាំរតិ្ោសតូ្ច្ៅក្សាុងសលកឹ្ស០,៨-២%ក្សាំរតិ្ននសាធាត្រុលាយ ៣៩%-៦០%ច្ ើយមានក្ខរ ន្គ្ប គ្បលួច្ៅតាម

ោយរុបសវ់ា នងិច្ៅ តាមគ្បច្ភទែីច្ៅក្សន្នលងដ្ឋាំ    ( R.M.Jones (Editors)1992 )     

បា៉ាសាព លមូ ជាគ្បច្ភទចាំ សីគ្មាប ់ច្គ គ្ក្សប ី ច្ចៀម ព្ន្ព្ ច្ ើយផ្ដលន់វូក្ខរលតូ្លាសប់ងគរួ ។ 
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ព្ូជច្មម  បា៉ាសាព លូម  ( Paspalum ) 

 ច្មម  គចី្ន  (Guinea grass) 

 ច្មម  គចី្ន  ច្ឈាម េះច្ព្ញរបស់វារឺ បា៉ា នីរូមមា៉ា ក់្សសុមីូម ( Panicum maximum ) ជាគ្បច្ភទច្មម ចាំ សីគ្មាប ់

ច្គ គ្ក្សបី ច្ចៀម ព្ន្ព្ ច្សេះន្ែលមានរុ ភ្នព្ល អ ។ ច្មម ច្នេះគ្ត្ូវបាននាាំចូលែាំបូងច្រមក្សក្សាុងគ្បច្ទសក្សមពុជា  អាំ ុង ឆ្ា ាំ

១៩៨៦ ច្ដ្ឋយនាយក្សដ្ឋា នផ្លតិ្ក្សមមនិងបសពុ្ាបាល ដ្ឋាំសគ្មាប់ផ្ ដល់ច្ោយច្គព្ូជច្ៅសាែ នីយ ៍ចិញ្េឹមច្គភាាំតាច្ ៉ា  ន្ត្មិន

ទន់មានក្ខរផ្សព្វផ្ាយែល់ក្សសិក្សរច្ៅច្ ើយ។ ជាបនាទ ប់រាំច្រាង CAAEPkñúg អាំ ងុឆ្ា ាំ ១៩៩៨ និងបានច្្វើ 

ក្ខរ ផ្សព្វផ្ាយព្ជូជាច្លើក្សែាំបងូែល់ក្សសិក្សរ ។ បច េបុបន ាព្ូជច្នេះ គ្ត្ូវបាននាាំចូលមក្សបនដច្ទៀត្ច្ដ្ឋយ  CIAT -LLSP និង 

គ្ត្ូវបានដ្ឋាំផ្សព្វផ្ាយតាមគ្រសួារក្សសិក្សរក្សាុងច្ខត្ដក្សាំព្ង់ចម។ 

 បា៉ា នីរូមមា៉ា ក់្សសុមីូមជាច្មម ន្ែលមានច្ែើមខពសស់មគ្សបណាសស់គ្មាបក់្ខរក្ខត្់ និង ែឹក្សជញ្ជនូផ្ ដល់ច្ោយសត្វ 

សុីីច្ៅក្សន្នលងចិញ្េមឹលក្សា ៈព្ិច្សសរបស់ច្មម គ្បច្ភទច្នេះរឺៈ 
   -វាមានទាំរង់ច្ែើមគ្បហាក់្សគ្បន្ លនិងគ្សវូ ន្ត្រល់របស់វាមានព្ ស៌ាវ យ  

   -ជាគ្បច្ភទច្មម ន្ែលសាំបូរសលឹក្ស និងមានក្ខរែុេះលូត្លាស់ន្បក្សរមុព្ ាំក្សាុងលក្សាខ ឌសមគ្សប 

   -វាោចដ្ឋាំបានច្ៅច្លើែីន្ែលមានជីជាត្ ិខពស ់និងម្យម ច្ ើយវាលូត្លាស់បានល អ 

   -ច្មម គ្បច្ភទច្នេះច្រោចដ្ឋាំវាបានច្ដ្ឋយគ្គប់ និង ព្ិច្សសក្ខរបាំន្បក្សច្ែើមដ្ឋាំ វាលូត្លាសច់្លឿន 

   -ចាំច្ពាេះក្ខរដ្ឋាំច្ៅត្ាំបន់វាលទាំនាបននគ្បច្ទសក្សមពជុាច្យើងច្មម ច្នេះផ្ ដល់ផ្លគ្គប់ល អ ប៉ាុន្ន ដព្បិាក្សក្សាុង ក្ខរ

គ្បមូលច្គ្ពាេះគ្គប់របស់វាត្ូច និងងាយក្សាុងក្ខរគ្ជុេះច្ចញព្ទីងរបស់វា។ 

   -បា៉ា នីរូមមា៉ា ក់្សសុមីូម មានក្ខរែុេះលូត្លាស់ច្លឿនជាងគ្បច្ភទច្មម ែនទច្ៅរែូវវសា ន្ត្ក្សាំរិត្នន ក្ខរ

្ន ់និង ភ្នព្រាាំងសាតួ្ម្យម ជាទចូ្ៅវាឆ្ប់គ្សច្ពានសលឹក្សច្ៅរែូវគ្បាាំងច្ៅដ ខាល ាំង។  

  បា៉ា នីរូមមា៉ា ក់្សសុមីូម ច្ព្លសលឹក្សវាច្ៅខេីវាមានក្សាំរិត្ោសូត្ ( N ) ជុាំវិញ ២% ច្ ើយក្សាំរិត្ននសារធាត្ុរលាយ  

(Digestibilities) ចបព់្ ី៥៨%-៦៤% ( Mannetje and R.M. Jones(Editors)1992). 
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     ព្ូជច្មម   គីនី  (Guinea grass) 

 ច្មម ែាំរើ ( Elephan grass) 

 ច្មម ែាំរើជាច្មម មយួគ្បច្ភទន្ែលសែតិ្ច្ៅក្សាុងគ្ក្សមុ ច្នពារ  (  Napier grass ) ច្ ើយក្សជ៏ាចាំ សីគ្មាប ់

ព្ព្កួ្សសត្វទាំពារច្អៀង សាំខានប់ាំផ្តុ្រចឺ្គ គ្ក្សប ី នងិច្ព្លខលេះច្ែើមន្ែលខេីៗ ច្រោចយក្សវាផ្ដល់់ជ់ាចាំ បីន្នែមសគ្មាបគ់្ជកូ្ស នងិ

មានផ់្ងន្ែរ ។ច្មម ែាំរើជាគ្បច្ភទច្មម ន្ែលមានច្ែើមខពសស់មគ្សបច្ៅ នងិក្ខរក្ខត្ន់ងិផ្ ដលែ់លស់ត្វនងិជាព្ចិ្សស ច្មម ច្នេះ

ផ្ ដលន់វូរ ុភ្នព្ នងិ បរមិានផ្លខពស ់លក្សា ៈខលេះៗរបសវ់ាមានៈ 
 -ជាច្មម ចាំ សីត្វមានរ ុភ្នព្ ន្ែលជាទចូ្ៅវាមានសារធាត្ោុស តូ្ ( N)ក្សាុងសលកឹ្សខេ ី២-៤%ច្ ើយ ក្សាំរតិ្

ននសមាសធាត្នុ្ែលោចរលាយបានព្ ី(DM digestibility) ៧០-៧៥% ន្ែលោចចត្ទ់កុ្សថ្នជាក្សាំរតិ្ចាំ នី្ែល មានោ

ហារបូត្ែមភខពសស់គ្មាបក់្ខរលតូ្លាសរ់បសស់ត្វ ន្ត្ក្សាំរតិ្ននសារធាត្ទុាំងច្នេះ នងឹថយចេុះយ៉ា ងច្លឿនពាក្សព់ាន ់ច្ៅនងឹ ោយុ

វាចស ់(Mannetje and R.M. Jones(Editors)1992).  

 -ជាគ្បច្ភទច្មម ន្ែលមានច្ែើម្ាំ សលកឹ្សទនល់ អ នងិមានជាត្និ្ផ្ អមច្ៅន្ផ្ាក្សប ដូលននច្ែើមរបសវ់ា ច្ព្ល វាមាន

ោយ ុ៤៥-៦០នថ ា បនាទ បព់្ដី្ឋាំ ។ 

 -ជាគ្បច្ភទែាំណា ាំចាំ សីត្វន្ែលមានលទធភ្នព្គ្របគ់្គនក់្សាុងក្ខរែុេះច្ៅច្សទើន្ត្គ្របគ់្បច្ភទែ ីតាមក្ខរ អនវុត្ដ

ជាក្សន់្សដង ច្ឃើញវាែុេះបានល អច្ៅច្លើគ្បច្ភទែលីាយខាច ់នងិ ែ ីលាបត់ាមែងទច្នល។ 

 -ែាំណា ាំចាំ សីត្វគ្បច្ភទច្នេះ ច្រដ្ឋាំវាច្ដ្ឋយច្ែើមច្ ើយវាងាយនងិែុេះលតូ្លាសវ់ាជាគ្បច្ភទែាំណា ាំន្ែល ន្បក្ស

ន្ខាងល អ ជាព្ចិ្សសច្គ្ក្ខយច្ព្លក្ខត្ច់្លើក្សទ១ី ន្ខាងរបសវ់ា ន្បក្សព្២ី០-៣០ច្ែើមក្សាុង១រមុព។ 

 គ្បក្ខរន្ែលររួចងចាំ ច្ែើមបចី្ោយរ ុភ្នព្របសវ់ាធានាក្សាុងក្ខរក្ខត្ផ់្ ដលប់ានល អ ច្យើងចាំបាចគ់្ត្វូ បន្នែមនវូ

ជែីលែ់ាំណា ាំច្ោយបានច្រៀងរាលឆ់្ា ាំជាព្ចិ្សសជលីាមក្សសត្វច្ ើយជាងច្នេះច្ៅច្ទៀត្ រចឺ្យើងគ្ត្វូក្ខត្វ់ាផ្ដល ់ជាចាំ សីត្វ មនិ

គ្ត្វូទកុ្សវាច្ោយច្ ើងច្ែើមខពសច់្គ្ពាេះច្ែើមវារងឹច្ៅច្ព្លចសស់ត្វមនិសវូសុ ី។  
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ព្ូជច្មម  ែាំរើ ( Elephan grass) 

 ខ-ព្ព្កួ្សច្ល គមី ( Legumes ) 

   ព្ូជ សាដ យ  ូ១៨៤ (Styio-184) 

 ព្ជូសាដ យ  ូ ជាគ្បច្ភទែាំណា ាំចាំ សីត្វន្ែលសែតិ្ក្សាុងគ្បច្ភទច្ល គមី ឬោចច្ៅបានថ្នជាព្ព្កួ្សឃ្វសជាត្អិាំ បសូ

ន្ ដក្ស។ ែាំណា ាំគ្បច្ភទច្នេះច្រដ្ឋាំសគ្មាបក់្ខត្ផ់្ ដលច់្ោយសត្វសុរីមួមាន សត្វទាំពារច្អៀងទចូ្ៅ នងិ ជាចាំ សីាំខាន ់សគ្មាប់

គ្ជកូ្ស មាន ់នងិគ្ត្ផី្ងន្ែរ។ 

  ព្ជូច្នេះក្សាុងអាំ ងុឆ្ា ាំ ១៩៨៦បាននាាំមក្សដ្ឋាំច្ៅសាែ នយីច៍ញិ្េមឹច្គព្ជូភាាំតាច្ ៉ា  ន្ែលច្គ្បើសគ្មាបជ់ាចាំ ចី្គ មនិ ន្មន

ជាលក្សា ៈផ្សព្វផ្ាយព្ជូច្ទ។ 

  ក្សាុងអាំ ងុ ឆ្ា ាំ១៩៩៧-១៩៩៨ គ្ត្វូបានន្ នាាំច្ោយច្គ្បើ នងិ ផ្សព្វផ្ាយែលក់្សសកិ្សរ ច្ៅតាមបណាដ ច្ខត្ដក្សាុង 

គ្បច្ទសមនុច្រ ច្ដ្ឋយរាំច្រាង CAAEP ស ក្ខរ ជ៍ាមយួនាយក្សក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសកិ្សមម នងិនាយក្សដ្ឋា នផ្លតិ្ ក្សមម នងិ

បសពុ្ាបាល ។  

  -សាដ យ ចូ្យើងោចដ្ឋាំវាច្ៅច្សទើន្ត្គ្របគ់្បច្ភទែី ែូចជាែីមានជជីាត្លិ អ ម្យម នងិ ែីមនិសវូសាំបជូ ីជាត្ ិ

ន្ត្វាមនិគ្ត្វូក្ខរនវូគ្បច្ភទែីន្ែលមានជាត្ោិសុតី្ខពស។់ 

  -ចាំ សីត្វគ្បច្ភទច្នេះច្រដ្ឋាំវាបានល អច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្គប ់ ច្ ើយគ្គបវ់ាគ្ត្វូក្ខរដ្ឋសែ់ាំច្ ក្សច្ដ្ឋយច្គ្បើទកឹ្ស ច្ៅដ  

៨០ o
C គ្សេុះវារយៈច្ព្ល ៣-៥នាទ ីច្ ើយសាំែិលវាច្គ្ក្ខមមលបច់្ោយសាតួ្ច្ទើបែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំ ។ 

  -ច្រោចដ្ឋាំសាដ យ បូានច្ដ្ឋយសាបច្ព្ញនផ្ទចាំក្ខរ ដ្ឋាំជាជរួឆ្ល សជ់ាមយួច្មម  ឬដ្ឋាំច្ៅចច្នាល េះែាំណា ាំ ។  

  -ច្រោចក្ខត្វ់ាផ្ដលច់្ោយសត្វសុគី្សស់ៗ  នងិក្សោ៏ចហាលសលកឹ្សវាផ្លតិ្ ជាច្មៅក្សនទក្ស ់ផ្ដលច់្ោយសត្វ 

  -សាដ យ ជូាចាំ នី្ែលច្រចត្ទ់កុ្សជាចាំ ផី្ ដលជ់ាត្គិ្បចូ្ត្អុនីខពសែ់លស់ត្វ ទាំពារច្អៀង នងិគ្ជកូ្ស  

  -សាដ យ ជូាទចូ្ៅ វាមានក្សាំរតិ្ជាត្ោិស តូ្  ( N )  ១,៥-៣%  ច្ ើយក្សាំរតិ្សារធាត្សុាតួ្ន្ែលរលាយ 

(DM digestibility)៦០-៧០% ច្ព្លន្ែលសលកឹ្សវាច្ៅខេ ី។ ក្សាំរតិ្ច្នេះនងិមានក្ខរន្គ្បគ្បលួច្ៅតាមោយ ុនងិែីក្សន្នលង ដ្ឋាំ  

( PlantResources  of South Asia  1992 ) ។ 
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     ព្ជូ សាដ យ  ូ (Styio-184) 

 ឌ្ីសមិន្សុ  (  Desmanthus ) 

 ឌ្សីមនិ្សុ ជារកុ្សាជាត្សិែតិ្ ព្ព្កួ្សច្ល គមីអាំបរូសន្ ដក្ស ច្ ើយព្ជូច្នេះន្ នាាំ  នងិ ផ្សព្វផ្ាយច្ៅតាមបណាដ ច្ខត្ត នន

គ្បច្ទសក្សមពជុាតាមរយៈរាំច្រាង CAAEP ស ក្ខរជាមយួនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយអាំ ងុឆ្ា M ១៩៩៧-១៩៩៨ បច េបុបន ាព្ជូ

ច្នេះបានបនសលទ់កុ្សច្ៅក្សាុងច្ខត្ដក្សាំព្ង់ចម បាត្ែ់ាំបង ក្សាំព្ត្ ក្សាុងចាំននួត្ចិត្ចួ។ 

 ចាំ សីត្វមយួគ្បច្ភទច្នេះច្រចត្ច់លូជាចាំ ផី្ ដលន់វូជាត្គិ្បចូ្ត្អុនីខពស ់ន្ែលច្គ្បើសគ្មាបល់ាយជាមយួ ច្មម ផ្ ដល ់ 

ច្ោយច្គ គ្ក្សប ី ច្សេះ ច្ចៀម ជាព្ចិ្សសព្ន្ព្ ។  
  លក្សា ៈព្ចិ្សសរបសវ់ាៈ 

   -ដ្ឋាំវាច្ដ្ឋយគ្គប ់ ន្ត្គ្គបវ់ាមានសាំបក្សគ្ក្ខស ់   ែូច្ច ាេះមនុដ្ឋាំគ្ត្វូគ្សេុះ នងិទកឹ្សច្ៅដ ែូចគ្គប ់សាដ យ  ូ

១៨៤ន្ែរ។ 

   - ច្ៅក្សមពជុាច្ឃើញថ្ន វាោចែុេះលតូ្លាសល់ អច្លើគ្បច្ភទែីគ្ក្ស ម ែី ឥែាច្ ម្   នងិគ្បច្ភទែីលបប ់តាមែង

ទច្នលច្មរងគផ្ងន្ែរ ។ 

   -ឌ្សីមនិ្សុ សមគ្សបនងិគ្បច្ភទែាំណា ាំចាំ សីត្វសគ្មាបក់្ខត្ផ់្ ដលច់្ោយសត្វ  

   -ែាំណា ាំចាំ សីត្វច្នេះដ្ឋាំច្ៅគ្បច្ទសក្សមពជុាវាផ្លតិ្គ្គបប់ានល អច្ ើយគ្គបវ់ា្ាំងាយគ្បមលូទកុ្ស 

   -ឌ្សីមនិ្សុមានក្សាំរតិ្ោសតូ្ ( N )ខពស ់ ច្ៅសលកឹ្សរបសវ់ាមានរ តូ្ែលច់្ៅ ៣,៦%វាជាចាំ  ីផ្ដល ់នវូ

សារធាត្ចុញិ្េមឹខពសស់គ្មាបស់ត្វ ( PlantResources  of South Asia  1992 ). 

   -ឌ្សីមនិ្សុច្ែើមវារងឹគ្បសនិច្បើច្យើងព្នាច្ព្លគ្បមលូផ្ល សលកឹ្សវាថយចេុះ ន្មក្សចស់ៗ ច្ក្សើនច្ ើង 

ែូចច្នេះវាមានផ្លលាំបាក្សែលក់្ខររលំាយោហាររបសស់ត្វ។ 

  -ច្រោចច្គ្បើសលកឹ្សគ្សស់ៗ សគ្មាបផ់្ ដលច់្ោយសត្វ ឬោចហាលវាច្ ើយក្សនិវាជាច្មៅចាំ សីត្វ ។ 

 បច េបុបន ាែាំណា ាំចាំ សីត្វគ្បច្ភទច្នេះ ព្ុាំសវូមានដ្ឋាំច្ទ ច្គ្ពាេះព្ជូរបសវ់ាមានចាំននួត្ចិ ច្ ើយក្ខរផ្សព្វផ្ាយ ច្ៅែល់

ក្សសកិ្សរ ក្សព៏្ុាំទនប់ានែាំច្ ើរក្ខរបានល អច្ៅច្ ើយ។ 
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      ព្ជូ ឌ្សីមនិ្សុ  (  Desmanthus ) 

 រ-ព្ព្កួ្សល គមីច្ែើមច្ឈើ ( Tree Legum ) 

  ក្សនធច្ថត្ ( Leucaena ) 
  ក្សនធាំច្ថត្មានគ្បច្ភទព្ជូខសុៗ គា ជាច្គ្ចើនន្ត្វាសែិត្ក្សាុងគ្រួសារន្ត្មយួ ច្ ើយគ្ត្ូវបានច្រចត្ថ់្នា ក់្សជាែាំណា ាំ 

ចាំ ីសត្វ ន្ែលសែិត្ក្សាុងព្ព្ួក្សច្ល គមីច្ែើមច្ឈើ ។ រុក្សាជាត្ិគ្បច្ភទច្នេះក្សសិក្សរទាំលាប់ដ្ឋាំច្្វើជារបងច្ៅជុាំវិញ ែី ភូម ិឬ ែីចាំ

ក្ខរ ច្ ើយសលឹក្សខេីៗ ច្រច្គ្បើច្្វើជាបន្នលគ្សស់សគ្មាប់មនុសស។ 

 បច េបុបន ាច្ដ្ឋយមានក្ខរន្ក្សន្គ្បគ្បព្នធ័ចាំ ីសត្វ ក្សនធាំច្ថត្គ្ត្ូវបានច្រចត្ទ់ុក្សជាែាំណា ាំចាំ ីសត្វន្ែលមាន លក្សា

 ៈល អគ្បច្សើរ ជាព្ិច្សសសគ្មាប់សត្វគ្ក្សព្េះថត្ មានច្គ គ្ក្សបី ព្ន្ព្ជាច្ែើម។ ចាំច្ពាេះសត្វគ្ជកូ្សច្រោចផ្ដល់ច្ោយ វាសុីក្សាុង

ក្សាំរិត្ត្ិចត្ួច ច្គ្ពាេះសលឹក្សក្សនធាំច្ថត្មានជាត្ពិ្ុលមា៉ា ង ច្ឈាម េះ មី សូុីន ( Minosine ) ោចច្្វើច្ោយមានក្ខរ ព្ុល ឬបងា

បញ្ញា ែលព់្ព្ួក្សសត្វគ្ក្សព្េះច្ទល (Werner W.Stür and Peter M.Horne ). 

 លក្សា ៈព្ិច្សសរបស់ក្សនធាំច្ថត្ៈ 

  -ជាគ្បច្ភទែាំណា ាំចាំ សីត្វន្ែលោចដ្ឋាំច្ដ្ឋយគ្គប់ ផ្កទ ល ់ឬដ្ឋាំច្ដ្ឋយកូ្សនប ដុ េះ 

  -ជាគ្បច្ភទែាំណា ាំចាំ សីត្វន្ែលមានោយុក្ខលន្វង មានក្សាំព្សច់្ែើមខពស ់និងទាំ ាំច្ែើម្ាំ 

  -ជាគ្បច្ភទែាំណា ាំន្ែលមានសលឹក្សព្ ៌នបត្ងខេីជានិច េ គ្រប់រែូវ ឬមានរយៈច្ព្លគ្ជុេះសលឹក្សខល ី

  -វាមានលក្សា ៈព្ិច្សសមា៉ា ង រឺសលឹក្សវាខេជីានិច េគ្បសិនច្បើច្យើងក្ខត្់ន្មក្សរបស់វាបានគ្ត្មឹគ្ត្វូ 

  -វាមានក្ខរែុេះលូត្លាស់ល អច្ៅច្លើគ្បច្ភទែីន្ីី់ែលមានជីជាត្ ិនិង មិនែុេះច្ៅច្លើែីជា ាំទឹក្ស ែីោសុីត្  

  -ក្ខរដ្ឋាំក្សនធាំច្ថត្ច្ៅក្សមុងគ្បច្ទសក្សមពុជាច្យើងរ ឺសមគ្សបនឹងោក្ខសធាត្ ុទឹក្ស ែីច្ ើយវាែុេះបានល អ  

  -ចាំច្ពាេះព្ជូន្ែលបានដ្ឋាំក្សាុងគ្សកុ្ស និងព្ូជនាាំចូលមយួចាំនួនែូចជា K584 និង K636vamanlT ធីភ្នព្ ក្សាុង

ក្ខរផ្លិត្គ្គបព់្បូានល អ  ព្ូជ K584 និង K636vaplitsøwkបានច្គ្ចើនជាងព្ូជក្សាុងគ្សុក្ស ន្ត្ផ្លិត្គ្គប់បានត្ិច។ 

  -ជាគ្បច្ភទចាំ ីល អសគ្មាបស់ត្វ មានក្សាំរិត្ោសូត្ក្សាុងសលឹក្សព្៣ី-៤%សារធាត្ុរលាយ៦០-៧០% ។ 
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    កូ្សនក្សនធាំច្ថត្ប ដុ េះ              ដ្ឋាំកូ្សនក្សនធាំច្ថត្                          ក្សនធាំច្ថត្ក្សាំព្ុងលូត្លាស ់

 

 រលីរើសុីែា ( Gliricidia )  

 រលីរើសុីែា ជាព្ូជច្ល គីមច្ែើមច្ឈើមួយគ្បច្ភទ ក្សាុងចាំច្ណាមគ្បច្ភទែនទៗច្ទៀត្ន្ែលផ្ដលស់លកឹ្សច្គ្ចើន សគ្មាប់ជា 

ចាំ ី សត្វទចូ្ៅ សលឹក្សវាសមគ្សបច្ៅនិងចាំ សីគ្មាប ់ព្ន្ព្ ច្ចៀម និង ោចច្្វើជាចាំ ីច្គគ្ក្សបី ច្ ើយវាមិនល អច្ទ សគ្មាប់

ក្ខរផ្ដល់ច្ោយព្ព្ួក្សសត្វគ្ក្សព្េះច្ទល។ 

 លក្សា ៈព្ិច្សសរបស់រលីរើសុីែាៈ 

  -ច្រោចដ្ឋាំវាបានច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្គប់ និងជាក្ខរងាយគ្សួលរ ឺ ក្ខរដ្ឋាំច្ដ្ឋយច្ែើមប ដុ េះមានក្ខរែុេះលូត្លាស ់

ច្លឿនជាងក្ខរដ្ឋាំច្ដ្ឋយគ្គប់។ 

  -រលីរើសុីែាោចែុេះលូត្លាស់បានគ្រប់រែូវ ព្ចិ្សសរែូវគ្បាាំងវាមានសលឹក្សខេីល អច្បើច្យើងក្ខត្់វាបានគ្ត្ឹមគ្ត្ូវ 

  -វាោចែុេះលូត្លាស់បានច្ៅច្លើែីន្ែលមានជីជាត្លិ អ និង ម្យម  

  -សលឹក្សរបស់វាជា្មមតាមានក្សលិនគ្ក្សព្ុលឈួលៗ ជាច្ ត្ុនាាំច្ោយសត្វមិនចង់សុចី្ព្លក្ខត្ម់ក្សភ្នល មៗ ន្ត្ 

ច្យើងោចក្ខត្់ច្ ើយហាលនថាមយួគ្សពាប់ច្ទើបផ្ ដលច់្ោយសត្វសុជីាក្ខរល អ។ 

  -ច្រោចផ្ដល់រលីរើសុីែាលាយជាមយួច្មម ឬចាំច្បើងផ្ ដល់ជាចាំ ចី្គច្ៅរែូវគ្បាាំងក្សាុងក្សាំរិត្ ១/៣ ច្ែើមបីជា ក្ខរ 

បច្គ្ងៀនសត្វច្ោយសុីផ្ង និង ច្ែើមបីច្ោយសត្វទទលួបាននូវោហារូបត្ែមភ តាមរយៈសលឹក្សគ្សសផ់្ងន្ែរ។ 

  -សលឹក្សខេីរបស់រលីរើសុីែាជាទូច្ៅមានក្សាំរិត្ោស ូត្ ( N ) ព្៣ី-៥% ច្ ើយសារធាត្សុាតួ្ន្ែលរលាយវាសែតិ្ 

ច្ៅចច្នាល េះ ព្ ី៤៨-៧៧%  (Werner W.Stür and Peter M.Horne ). 

ែូចច្នេះរលីរើសុីែា ជាគ្បច្ភទែាំណា ាំចាំ ីសត្វល អបង គរួ ច្ ើយក៏្សជាគ្បច្ភទែាំណា ាំចាំ ីន្ែលោចផ្គត្់ផ្ គងស់ត្វច្ៅរែូវគ្បាាំង ន្ែល 

ខវេះខាត្ចាំ ីច្នាេះបានល អគ្បច្សើផ្ងន្ែរ។ 
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រលីរើសុីែា ( Gliricidia ) 

៥.ក្ខរដ្ឋដំំណាចំំណីសរវ 

 ច្ែើមបីភ្នព្ច្ជារជយ័ក្សាុងក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ ីសត្វ មានក្សតាដ ជាច្គ្ចើនន្ែលសាំរួលច្ោយច្យើងឈានច្ៅែល់ច្គលច្ៅ 

មយួយ៉ា ងព្តិ្គ្បាក្សែ ក្សតាដ ទាំងច្នាេះមានៈ ក្ខរច្រៀបចាំទតីាាំងក្ខរច្រៀបចាំព្ជូច្ព្លច្វលា ននក្ខរចប់ច្ផ្ ដើមក្ខរយល់ែឹងព្ី

បច្ច េក្សច្ទសដ្ឋាំែុេះ និង ក្ខរច្រៀបចាំសាំភ្នរៈដ្ឋាំែុេះ ច្ ើយក្សតាដ សាំខាន់មួយច្ទៀត្របឺច្ច េក្សច្ទសក្សាុងក្ខរន្ថទាំ។ 

៥.១-ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសទតីាាំងច្ែើមបដី្ឋាំ 

 ក្ស-ក្ខរក្សាំ ត្ត់្ាំបនន់្ែលគ្ត្វូចបច់្ផ្ ដើមដ្ឋាំែុេះ  

 គ្បព្នធ័ននក្ខរចិញ្េឹមសត្វតាមន្បបលក្សា ៈគ្រសួារច្ៅគ្បច្ទសក្សមពុជាជបួគ្បទេះនូវផ្លលាំបាក្សខសុៗ គា  រឺ  

ត្ាំបន់ខលេះ លក្សា ៈទតីាាំងក្សាុងក្ខរចិញ្េឹម្ាំទលូាយ  ច្ ើយសាំបូរច្ៅច្ដ្ឋយ្នធានចាំ ីសត្វជាលក្សា ៈ្មមជាត្ិែូច ច្នេះផ្ល

លាំបាក្សរបសព់្ួក្សច្ររឺក្សង វេះក្ខរយល់ែឹងច្ៅច្លើក្ខរក្សាំ ត្អ់ាំព្រីុ ភ្នព្ចាំ សីគ្មាបស់ត្វ ន្ត្ច្រព្ុាំមានបញ្ញា  ក្សាុង ក្ខរខវេះខាត្

បរិមា ចាំ ីច្ ើយ។  ត្ាំបន់ន្ែលមានែូចក្សរ ីខាងច្លើច្នេះភ្នរច្គ្ចើនច្ក្សើត្មានច្ៅត្ាំបន់  ខពង់រាបន្ែលមាន ជួរភាាំ និង

ត្ាំបន់នគ្ព្មយួចាំនួនននភ្នរឥសានដននគ្បច្ទសក្សមាជុា ។ 

  ក្សរ ីចាំបាច់ក្សាុងក្ខរជួយព្ួក្សច្រក្សាុងសាែ នភ្នព្ន្បបច្នេះសាំខាន់រឺៈ 

 -ន្ នាាំច្ោយច្របានសាគ ល ់អាំព្អីវីជា្នធានចាំ ីសត្វមានច្ៅក្សាុងត្ាំបន់ន្ែលច្ររស់ច្ៅ 

 -ជួយច្ោយព្ួក្សច្រច្ចេះន្ក្សនច ា ច្គ្បើគ្បាស់វាច្ោយបានសមគ្សប និងច្ោយអស់លទធភ្នព្ន្ែលគត្់មាន 

 -ជួយន្ក្សទាំលាប់បនដិចមដងៗយ៉ា ងណាច្ោយគត្់មានលទធភ្នព្គ្រប់គ្គន់ក្សាុងក្ខរព្គ្ងីក្សផ្លតិ្ក្សមមសត្វ 

ច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្បាស់្នធាន្មមជាត្ិរបស់គត្់ច្ោយរង់វងស ច្ជៀសវាងបានក្ខរខូចខាត្នូវបរិសាែ នចាំ ី្មមជាត្ិ ។ 

 ត្ាំបន់ន្ែលមានលក្សា ៈែូចខាងច្លើច្នេះគ្បសិនច្បើច្យើងបាំផុ្សច្ោយមានក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ សីត្វច្នាេះភ្នព្ច្ជារជយ័

មានត្ិចត្ួចណាសច់្ ើយភ្នព្បរាជយ័មានលក្សា ៈ្ាំច្្ងជាង។  
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 ែូចច្នេះត្ាំបន់ន្ែលច្យើងចប់ច្ផ្ ដើមរួរន្ត្ ជាក្សន្នលងន្ែលជួបគ្បទេះនូវផ្លលាំបាក្សែូចជា ៖ 

  -ជាត្ាំបន់ន្ែលចិញ្េឹមសត្វច្គ្ចើនច្ ើយមានបញ្ញា លាំបាក្សជាមយួនិងចាំ ីសត្វ ខវេះចាំ ទីូច្ៅក្សាុងរែូវគ្បាាំង 

  -ជាត្ាំបន់ន្ែលមាននផ្ទែីសគ្មាប់វាលច្មម ចាំ ីសត្វ្ មមជាត្ិត្ចិ  

  -ជាត្ាំបន់ន្ែលសាំបូរច្ៅច្ដ្ឋយវាលទាំនាប សគ្មាបដ់្ឋាំែាំណា ាំ ឬវាលន្គ្ស 

  -ជាត្ាំបន់ន្ែលក្សសិក្សរមាេ សស់ត្វភ្នរច្គ្ចើន ច្ចញច្ៅរក្សចាំ ីសគ្មាប់សត្វរបស់គត្់ច្ៅត្ាំបន់ឆ្ា យៗ ឬមិន 

មានក្សាំលា ាំងព្លក្សមមគ្រប់គ្គន់ក្សាុងក្ខររក្សចាំ ីសត្វ។ 

 សរុបច្សចក្សដចី្ៅច្យើងរួរចប់ច្ផ្ ដើមបាំផ្សុ ឬផ្សព្វផ្ាយច្ោយមានក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ ីសត្វ ច្ៅត្ាំបន់ន្ែលច្យើង សិក្សា  

ច្ឃើញថ្ន មានក្ខរបាត្់បង ់នូវត្ុលយភ្នព្រវាងចាំនួនសត្វ និងបរិមា ចាំ ីន្ែលគ្ត្ូវផ្ ដល់ច្ោយសត្វ ច្ ើយ ជា ព្ចិ្សស ក្សាុង

ច្ព្លបច េបុបន ា ក្សាំព្ុងច្ក្សើត្មានក្ខរលាំបាក្សយ៉ា ង្ាន់្ារ ច្ៅត្ាំបន់មួយចាំនួនននវាលទាំនាបច្គ្ពាេះត្ាំបន់ច្នេះមានក្ខរព្គ្ងីក្ស ក្ខរ

ដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំក្សសិក្សមមច្គ្ចើន ក្ខរព្គ្ងីក្សនផ្ ទែីដ្ឋាំែុេះក្ខន់ន្ត្្ាំច្្ងែូច ច្នេះវាលច្មម គ្ត្វូរួមត្ូច ព្ិបាក្សក្សាុងែាំច្ ើរក្ខរ ចិញ្េឹមសត្វ 

ជាព្ចិ្សស ក្ខរចិញ្េឹម ច្គ គ្ក្សប។ី 

 ខ-ក្ខរក្សាំ ត្ល់ក្សា ៈែសីគ្មាបដ់្ឋាំែាំណា ាំចាំ សីត្វ 

 ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសបលង់ែីសគ្មាប់ដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ ីសត្វបានសមគ្សប វាជាន្ផ្ាក្សមយួជយួច្ោយែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំ

ចាំ ីសត្វ មានលទធផ្លល អ ។ ច្រោចក្សាំ ត្យ់ក្សនូវក្សន្នលងដ្ឋាំបានច្គ្ចើនសណាា ន ែូចជា បលង់ែី ភូម ិមានែីមុខនិង ែីច្គ្ក្ខយ

ផ្ទេះ ែីចាំក្ខរជិត្ ឬ ឆ្ា យដ្ឋចព់្ផី្ ទេះច្ ើយោចគ្រប់គ្រងបាន ឬ ែីចច្នាល េះរងចាំក្ខរែាំណា ាំ ូបន្ផ្ ល ន្ែលច្ែើមរបស់វា ច្ៅត្ូចៗ 

និងោច ជាែីទួល ច្ៅតាមវាលន្គ្ស ។ ច្ទេះជាែីសែិត្ក្សាុងសាែ នភ្នព្ណាក៏្សច្ដ្ឋយន្ត្ច្យើងរួន្ត្ច្គ្ជើសច្រើសនូវែីតាមច្គល

ក្ខរ ៍បច្ច េក្សច្ទស ែូចខាងច្គ្ក្ខមៈ 

  -ជាែីទួលមិនលិចទឹក្ស រយៈច្ព្លយូរ ឬជាែីន្ែលមិនជា ាំទឹក្សជាគ្បចាំ 

  - ជាែីន្ែលែាំណា ាំមានលទធភ្នព្ទទួលព្នលឺគ្រប់គ្គន់ ច្ែើមបីែុេះលតូ្លាស ់

  - មិនន្មនជាែីវាលច្មម ្មមជាត្ិរួមសគ្មាប់ន្លងច្គ គ្ក្សបីច្ោយសុ ីច្ដ្ឋយគម នក្ខរគ្រប់គ្រង 

  -ជាែីន្ែលមិនមានក្ខរផ្កល សប់ដរូមុខែាំណា ាំរយៈច្ព្លខល ីច្រៀងរាលឆ់្ា ាំ   

  -នផ្ ទែីន្ែលសាំច្រចដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ សីត្វ គ្ត្វូមានក្ខរចូលរួមសាំច្រចព្ីក្សសិក្សរជាមាេ ស់ច្ដ្ឋយស្ដ្សម័រចតិ្ដ 

  ជាបទព្ិច្សា្ន៍ក្សាុងក្ខរអនុវត្ដន៍ជាក់្សន្សដង ច្យើងច្ឃើញថ្នមានែីមួយចាំនួនែូចជា ែីន្ែលក្សសិក្សរ ធាល ប់ច្គ្ពាេះ 

គ្សូវ ដ្ឋាំច្ពាត្ ឬន្ថរក្សាច្មម ក្សាុងគ្សុក្សសគ្មាប់ជាចាំ ីច្គ គ្ក្សបី ែីធាល ច្ៅជុាំវិញគ្ទងុសត្វ និងែីន្ែលទាំច្នរមិនសវូមានក្ខរ 

ច្គ្បើគ្បាស់ឬដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំ សុទធន្ត្ជាទតីាាំងន្ែលល អសគ្មាប់ក្ខរចប់ច្ផ្ ដើមែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ សីត្វ ច្ដ្ឋយមានក្ខរចូល រួម

ព្ីក្សសិក្សរ ក៏្សែូចជាទីតាាំងែ៏ល អសគ្មាប់ែាំច្ ើរក្ខរផ្សព្វផ្ាយច្ោយក្សសិក្សរមានក្ខរយល់ែឹង និង ឈានច្ៅែល់ក្ខរ ន្ក្សន្គ្ប

ទាំរង់គ្បព្នធ័ចាំ សីត្វ។ 
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 រ-ក្ខរច្រៀបែចី្ែើមបដី្ឋាំែាំណា ាំចាំ សីត្វ 

 ក្ខច្រៀបចាំែីវាជាែាំណាក់្សក្ខលមយួក្សាុងក្ខរចប់ច្ផ្ ដើមដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំចាំ ីសត្វ ក្ខរងារច្នេះច្រន្ចក្សជាបីែាំណាក់្ស 

ក្ខលរួមមានៈ 

  -ក្ខរច្្វើរបងក្ខរពារចាំក្ខរែាំណា ាំចាំ ីសត្វមុនច្ព្លដ្ឋាំ 

  -ក្ខរភជួរដ្ឋស់ែី មុនច្ព្លដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ ីសត្វ 

  -ក្ខរច្រៀបចាំែីសាំច្រចច្ៅច្ព្លែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ ីសត្វ 

 ឆ្លងក្ខត្់ែាំណាក់្សក្ខលទាំងបីខាងច្លើ ច្នាេះនឹងជយួច្ោយែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំមានភ្នព្ងាយគ្សួលមានសុវត្ែិភ្នព្ែល់ែាំណា ាំ 

ចាំ ីសត្វជាន្ផ្ាក្សមយួន្ែលជយួច្ោយែាំណា ាំចាំ ីសត្វមានក្ខរលូត្លាស់បានល អ និងច្ ើយុវាបានជួយសាំរួលែល់ែាំច្ ើរក្ខរ 

គ្រប់គ្រងច្គ្ក្ខយច្ព្លដ្ឋាំ។    

 ក្ខរច្្វើរបងក្ខរពារ 

 ច្ែើមបីច្ជៀសវាងបាននូវក្ខរខូចខាត្ែាំណា ាំចាំ សីត្វច្គ្ក្ខយច្ព្លដ្ឋាំែុេះ  និង  ច្ែើមបីច្ោយក្ខរទទួលផ្លព្ីែាំណា ាំ  

បានសមគ្សប តាមោយកុ្ខលរបស់វា ក្ខច្្វើរបងក្ខរពារែាំណា ាំចាំ ីសត្វន្ែលសគ្មាប់ក្ខត្ ់ និងផ្ ដល់ច្ោយ សត្វជាមុន វា

មានសារៈសាំខាន់ែូចជាៈ 

  -ក្ខរពារបានព្ីក្ខរបាំផ្កល ញរបស ់ វងូសត្វច្ៅរែូវគ្បាាំងន្ែលក្សសកិ្សរភ្នរច្គ្ចើនន្លងសត្វច្ោយច្ែើរសុីច្សរើ

  -បច្ងាើននូវក្ខរងារគ្របគ់្រង និង ច្្វើច្ោយក្សសិក្សរយល់ក្ខន់ន្ត្ចាសព់្ីសារៈសាំខាន់ននែាំណា ាំចាំ ីសត្វ  

  -វាសមគ្សបច្ៅនិងគ្បព្នធ័ចិញ្េមឹសត្វជាលក្សា ៈគ្រួសារពាក់្សក្សណាដ លន្លងពាក់្សក្សណាដ លបងឃាំង  

  -ព្ិច្សសវាជយួច្ោយក្សសិក្សរទទួលបានច្ជារជយ័ក្សាុងែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំចាំ ីសត្វ។ 

 ជាទចូ្ៅរបងគ្ត្វូបានច្រៀបចាំច្ៅតាមសាែ នភ្នព្ ជីវភ្នព្ និងលទធភ្នព្ន្ែលក្សសិក្សរោចច្្វើច្ៅបាន ច្ដ្ឋយច្គ្បើ គ្បាស់

នូវ្នធានក្សាុងភូម ិ ច្ែើមបីច្ជៀសវាងក្ខរចាំណាយ្ាំច្្ង និងបងាផ្លលាំបាក្ស ឬប៉ាេះពាល់ែលជ់ីវភ្នព្របស់ក្សសិក្សរ សាំភ្នរៈ

ទាំងច្នេះរួមមានៈ 

  -បច្ងាគ លរបង ោចច្គ្បើក្សូនច្ឈើ រល់ឬសសីគ្សុក្ស ន្ែលមានគ្បន្វង១,៧-២ន្ម៉ាគ្ត្ 

  -របារោចច្គ្ជើសច្រើសយក្សច្ែើមឬសសីន្មក្សច្ឈើត្ូចៗ ឬ សាំរេះបនាល ច្ផ្សងៗនលយ៉ា ងណាវាយជារបា ច្ោយ  

បានក្សាំព្ស់១,៣-១,៥ម។ 

  -គ្បសិនច្បើច្គ្បើក្សូនច្ឈើឬ ឬសសីជារបាច្យើងោចវាយក្សាុងចច្នាល េះ០,៣ម ព្ីរបាមយួច្ៅរបាមយួ 

  -របងគ្ត្ូវមានក្ខរគ្ត្តួ្ព្ិនិត្យជាគ្បចាំច្ែើមបីច្ជៀសវាងមានក្ខរបាំផ្កល ញព្ីក្សតាដ ខាងច្គ្ៅ   

 ក្ខរភជួរដ្ឋស់ែី 

 ក្ខរភជួរដ្ឋស់ែីច្រចបច់្ផ្ ដើមភ្នរច្គ្ចើនច្ៅច្ព្លន្ែលមានច្ភលៀងធាល ក់្ស ច្ែើមឆ្ា ាំក្សាំរិត្ទឹក្សច្ភលៀង បានច្គ្សាចគ្សព្ 

ច្ជារជាាំែី  កូ្សនច្មម ចនគ្ងចប់ច្ផ្ ដើមែុេះ ច្ ើយែីមានសភ្នព្ច្ ើមល មមនិងភជួរបាន។  

   សារៈគ្បច្យជន៍ក្សាុងក្ខរងារដ្ឋស់ែីរឺៈ 

  -ជួយក្សាុងក្ខរន្ក្សទាំរង់ែីព្ីហាប់ន្ ន ច្ោយមានសភ្នព្្ូរល អ 

  -ភជួរច្ែើមបីហាលែី ឬសាំលាបព់្ព្កួ្សច្មម ចនគ្ងច្ព្លវាចបច់្ផ្ ដើមែុេះច្លើក្សែាំបូង 
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  - ងាយគ្សលួក្សាុងក្ខរបាំន្បក្សលាំអិត្ច្ព្លច្រៀបចាំែីសាំច្រច និង សាំរួលែល់ក្ខរក្សប់គ្គប់ែាំណា ាំចាំ ីសត្វ 

  -ក្ខរភជួរដ្ឋស់ែីច្ែើមបីជយួច្ោយទឹក្សច្ភលៀងងាយគ្ជាបចូលច្ៅក្សាុងគ្សទប់ែិន្ផ្ ាក្សខាងច្គ្ក្ខមបានសព្វល អ 

  -បានបងាប់ច្មម  និង ក្សាំច្ទចក្សាំទ ីឬជីលាមក្សសត្វច្ៅន្ផ្ាក្សននគ្សទប់ែីដ្ឋាំែុេះច្ែើមបីច្ោយវារលយួផុ្យ បច្ងាើន 

រុ ភ្នព្ែី។ 

  ែូចច្នេះក្ខរភជួរដ្ឋស់ែីចាំបាច់ច្្វើច្ ើង រយេះច្ព្លយ៉ា ងត្ិច១០នថ ា មុនក្ខរច្រៀបចាំែីសាំច្រច។ 

 ក្ខរច្រៀបចាំែសីាំច្រចច្ៅច្ព្លែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ សីត្វ 

 ក្ខរច្រៀបចាំែីសាំច្រចរឺជាែាំណាក់្សក្ខលចុងច្គ្ក្ខយននក្ខរច្រៀបចាំែីសក្សមមភ្នព្សាំខាន់ៗន្ែលគ្ត្ូវែាំច្ ើរ 

 ក្ខរមានៈ 

  -ភជួរន្គ្បគ្ត្ ប់ែី ន្ែលបាន ដ្ឋស់រួចព្ីមុនមក្ស ច្ោយបានសព្វល អ  

  -រាស់បាំន្បក្សែីោចមប៍ាំណាស ់ព្គ្ងាបវាច្ោយច្សមើល អ និងច្រើសច្មម  ន្ែលច្ៅច្សសសល់ច្ោយសាអ ត្ 

  -ឆ្ូត្រនលងសគ្មាបប់ងារូទឺក្ស បងាា ទុក្សបងារូច្ៅច្ព្លមានច្ភលៀងធាល ក់្សច្គ្ចើនច្ជៀវាងមានែក់្សទឹក្សក្សាុងចាំក្ខរ  

  -ន្បងន្ចក្សនផ្ទែីជាជួរត្ាំរូវតាមចាំនួនននគ្បច្ភទគ្គបព់្ូជ ច្្វើច្ោយចាសថ់្ន ច្ត្ើមយួគ្បច្ភទព្ជូមាន ប៉ាុនាម ន

ជួរ (ច្្វើយ៉ា ងច្នេះក្សាុងក្សរ ីច្យើងដ្ឋាំជាជួរឆ្ល សព់្ូជ)។ 

  -ឆ្ូត្ចងអរូច្ដ្ឋយច្គ្បើចបជុាំរេះក្សាុងជុាំច្ៅ ០,០៣ម ច្ោយគ្ត្ង់ល អច្ៅតាមជួរន្ែលបាននលលក្សរួចមក្សច្ ើយ 

ច្ែើមបីជាក្សន្នលងក្សប់គ្គបដ់្ឋាំ។ 

 ក្សាុងក្សរ ីច្យើងចង់ច្គ្បើជលីាមក្សសត្វឬជីក្សាំប៉ាសុសគ្មាប់ជាជីគ្ទប់បាត្ោចដ្ឋក់្សវាច្ៅច្ព្លន្ែលច្យើងចបច់្ផ្ ដើម 

រាស់បាំន្បក្សែី ច្គ្ពាេះច្ៅច្ព្លច្នាេះជីមានក្ខរគ្ចបល់បានសព្វល អ និងវាក្សប់ចូលច្ៅក្សាុងជាំច្ៅែីដ្ឋាំែុេះ ច្ ើយវារក្សា រុ ភ្នព្

ជីបានល អជាងក្ខរដ្ឋក់្សច្ៅន្ផ្ាក្សខាងច្លើនននផ្ ទែី។ 

 ក្ខរច្រៀបចាំែី ជាទចូ្ៅច្យើងរួរន្ត្ច្្វើច្ោយសមគ្សបច្ៅ នឹង លក្សា ៈរបសស់ណាា នែីច្ដ្ឋយនលយ៉ា ងណារក្សា  

បាននូវ លក្សា ៈបរិសាែ ន និងទាំរង់លក្សា ៈរបស់ែី  ច្ដ្ឋយសមគ្សបតាមលក្សា ៈបច្ច េក្សច្ទស ក្សាុងក្ខរច្គ្បើគ្បាស់ែី។ 
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ច្រៀបចាំមុនច្ព្លដ្ឋាំ 

៥.២-ក្ខរច្រៀបចាំព្ជូែាំណា ាំចាំ សីត្វច្ែើមបដី្ឋាំ 

 ព្ូជជាក្សតាដ សាំខាន់ក្សាុងក្ខរក្សាំ ត្់នូវភ្នព្ច្ជារជយ័ក្សាុងែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំែុេះចាំ ីសត្វ ។ ច្ែើមបីសាំច្រចច្ោយបាននូវ 

ែាំច្ ើរក្ខរច្នេះច្យើងចាំបាច់ គ្ត្ូវយល់ែឹងនូវក្ខរងារមួយចាំនួនែូចជា ក្ខរច្គ្ជើសច្រើស និងច្គ្បើគ្បាសព់្ូជ រច្បៀបព្ិនិត្យ រុ 

ភ្នព្ព្ូជ លក្សា ៈជីវសាស្ដ្សដរបស់គ្បច្ភទព្ូជ រច្បៀបសាក្សលបងគ្គបព់្ូជ និងបរិមា គ្គបព់្ូជន្ែលគ្ត្វូដ្ឋាំ។ 

  ក្ស-ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសព្ជូ ែាំណា ាំចាំ សីត្វ ច្ែើមបដី្ឋាំ 

 ច្យើងច្ឃើញថ្នមានគ្បច្ភទននែាំណា ាំចាំ ីសត្វ ច្គ្ចើនខសុៗគា  ច្ ើយទាំរង់លក្សា ៈត្ាំបន់ដ្ឋាំែុេះ និងចាំ ង ់ចាំ លូ ចិត្ដ

របស់អាក្សដ្ឋាំក៏្សខុសៗគា  ។ 

 ច្ ត្ុច្នេះ ច្ែើមបីត្ាំរូវច្ៅច្លើលក្សា ៈទាំងអស់ច្ោយបានសមគ្សបចាំបាច់ច្ោយច្យើងយល់ែឹងព្ីរច្បៀប ច្គ្ជើស 

ច្រើសព្ូជ។ 

     វាមានលក្សា ៈមួយចាំនួនន្ែលជយួច្ោយច្យើងច្គ្ជើសច្រើសែាំណា ាំចាំ ីសត្វមក្សដ្ឋាំបានសមគ្សប + 

  -ច្គ្ជើសច្រើសតាមវិ្ីសាស្ដ្សដដ្ឋាំែុេះ និង ត្ាំរូវក្ខរច្គ្បើគ្បាស ់ 

  -ច្គ្ជើសច្រើសតាមោក្ខសធាត្ ុនិង គ្បច្ភទែីន្ែលគ្ត្ូវដ្ឋាំ   

  -ច្គ្ជើសច្រើសតាមទាំរងន់នក្ខរែុេះលូត្លាស់របស់ែាំណា ាំចាំ សីត្វ  

  -ច្គ្ជើសច្រើសតាមចាំ ង់ចាំ លូចិត្ដ និងសារៈគ្បច្យជន៍  
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ឧទ រ ៍   

ច្រើសតាមវិ្ សីាស្ដ្សដដ្ឋាំែេុះ 

នងិត្ាំរវូក្ខរច្គ្បើគ្បាស ់

ច្រើសតាមោក្ខសធាត្ ុ

នងិ គ្បច្ភទែគី្ត្វូដ្ឋាំ 

ច្រើសតាមទាំរងន់នក្ខរលតូ្ 

លាសរ់បសែ់ាំណា ាំចាំនសីត្វ 

ច្រើសតាមចាំ ងច់ាំ លូចតិ្ដ 

របសអ់ាក្សដ្ឋាំែាំណា ាំ ចាំនសីត្វ 
គ្បច្ភទព្ជូែាំណា ាំ 

-ដ្ឋាំសគ្មាប់ក្ខត្់ផ្ ដល់    

  ច្ោយសត្វសុី 

-ដ្ឋាំច្ៅត្ាំបន់រែូវ 

  គ្បាាំងន្វង 
-គ្បច្ភទក្សាំព្ស់ច្ែើមខពស់ 

-ងាយគ្សួលគ្ចូត្ក្ខត្់ និង្ន់ 

គ្ទាំក្ខរគ្ចូត្ ច្ែើមនិងសលឹក្សទន់ល អ 

មានក្ខរលូត្លាស់ច្លឿន 

បាសុីលីស 

-ដ្ឋាំជាបលង់សគ្មាប់ន្លង 

សត្វច្ោយសុី 

-ដ្ឋាំច្ៅត្ាំបន់រែូវ 

គ្បាាំងខលី 

 

-គ្បច្ភទក្សាំព្ស់ច្ែើមម្យម 

ទប វរឹងមាាំ ្នគ្ទាំក្ខរសុី 

ច្គ្ចើនរបស់សត្វ 

-ផ្ដល់ទិន ាផ្លខពស់ ទុល លី 

-ដ្ឋាំជារបងរស់ 
-ដ្ឋាំច្ៅត្ាំបន់ោក្ខស 

ធាត្ុគ្ត្ូព្ិក្សច្សើម 

-គ្បច្ភទច្ល គីមច្ែើមច្ឈើ 

ោចដ្ឋាំច្ដ្ឋយច្ែើម ្ន់គ្ទាំ 

ក្ខរគ្ចូត្ក្ខត្់  

-រុ ភ្នព្ចាំ ីល អសគ្មាប់សត្វ រលីរើសុីែា 

-ដ្ឋាំន្ក្សលាំអរែី 
-ដ្ឋាំច្ៅច្លើែីមានក្ខរ 

ថយចុេះជីជាត្ិ 
-គ្បច្ភទច្ល គីម -សត្វចូលចិត្ដសុី សាដ យ ូ 

-ដ្ឋាំទប់សាា ត្់ ូរច្គ្ចេះែី 

-ដ្ឋាំច្លើគ្បច្ភទែី មាន

ជី ជាត្ិល មម  

ែីចាំច្ណាត្ 

-គ្បច្ភទច្ល គីមច្ែើមច្ឈើ  
-ងាយន្ថរក្សាមិនមានក្ខរ 

បាំផ្កល ញព្ីក្សតាដ ចនគ្ង 
ក្សនធាំច្ថត្ 

-ដ្ឋាំជាចាំ ីបន្នែមែល់សត្វ -ដ្ឋាំច្លើែីោសុីត្ល មម -ច្ែើមឈរគ្ត្ង់ មិនែួល -ក្ខត្់ច្ ើយឆ្ប់លាស់ច្ ើងវិញ បា៉ាសាព លូម 

  

ខ-តារាង ក្សាំ ត្ស់ាំគលក់្ខរច្គ្បើគ្បាសព់្ជូ 

 

ច្ឈាម េះព្ជូ ដ្ឋាំច្ដ្ឋយគ្គបផ់្កទ ល ់ បាំន្បក្សរល ់ ដ្ឋាំច្ដ្ឋយគ្គបប់ ដុ េះ ដ្ឋាំច្ដ្ឋយច្គ្បើច្ែើម 

ព្ព្កួ្សច្មា  

ហាគមបា    (Gamba) - - - - 

បាសុលីសី (Basilis) - - - - 

មា៉ា រា៉ៃ នឌ់្9ូីាីំ  រានែុប - - - - 

មលុឡាត្ ូ(Mulato) - - - - 

បា៉ាសាព លមូ  (Paspalum) - - - - 

 គនី ី(Guinea) - - - - 

រសូុគី្ក្ខស (Ruziziensis) - - - - 

ឃីងគ្គស ់(King grass) - - - - 
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ច្មម ែាំរើ (Elaphan grass) - - - - 

ព្ព្កួ្សច្ល គមី 

គ្ទចីនគ់្តាទរយចហាន 

ត្រាប 
- - - - 

មន  (Mulbary) - - - - 

ក្សនធច្ថត្ 9ច្ ីចុច្នាប - - - - 

រលីរើសុតី្ែា (Gliricidia) - - - - 

សាដ យ  ូ(Stylo) - - - - 

ឌ្សីមនិ្សុ - - - - 

 

  ដ្ឋាំបានល អ - ោចដ្ឋាំបាន  -មនិោចដ្ឋាំបាន 

 រ-ក្ខរយលែ់ងឹព្គី្គបព់្ជូែាំណា ាំចាំ សីត្វ 

 គ្គបព់្ូជភ្នរច្គ្ចើនជាគ្បភព្ច្ែើមនន ក្ខរបងាបច្ង ាើត្ជាគ្បច្ភទព្ូជែាំណា ាំចាំ ីសត្វ ន្ែលមានព្ព្ួក្សច្មម សែតិ្ក្សាុង 

អាំបូរគ្ក្ខមមីច្  និង  ព្ព្ួក្សឃ្វសជាត្ ិអាំបូរសន្ ដក្ស ឬ រុក្សាជាត្ិន្ែលមានច្ែើមែងែូចជាច្ែើមច្ឈើ ច្ព្ញច្លញព្ួក្សទាំង 

ច្នេះភ្នរច្គ្ចើនែុេះលតូ្លាសត់ាមរយៈគ្គប់។ 

 រ ុភ្នព្គ្គបព់្ជូៈ 

 ក្ខរព្ិនិត្យព្រីុ ភ្នព្គ្គបព់្ូជវាជាក្ខរងារចាំបាច់មុនច្ព្លែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំ ច្គ្ពាេះថ្នច្បើច្យើងច្គ្បើគ្បាស់នូវគ្គប ់

ព្ូជន្ែលព្ុាំមានរុ ភ្នព្ច្នាេះវានាាំច្ោយច្យើងមាន ក្ខរខាត្បង ់ ថវិក្ខច្ព្លច្វលាក្សាំលា ាំងព្លក្សមមខូចខាត្នូវរាំច្រាងក្ខរ 

ន្ែលច្យើងគ្ត្វូអនុវត្ដ ជាព្ិច្សសច្បើច្យើងអនុវត្ដជាមយួក្សសិក្សរវាច្្វើច្ោយព្ួក្សគត្់បាត្់បងជ់ាំច្នឿទុក្ស ចិត្ដ ច្លើបច្ច េក្សវទិា 

ន្ែលច្យើងក្សាំព្ុងផ្សព្វផ្ាយ។ 

  ច្ែើមបីច្ជៀសវាងបាននូវគ្បក្ខរច្នេះ ច្យើងជាអាក្សបច្ច េក្សច្ទសគ្ត្ូវច្ចេះព្ីរច្បៀបព្ីនិត្យរុ ភ្នព្ព្ូជៈ 

  -ែាំបូងបងអស់គ្ត្ូវព្ិនិត្យព្ីរច្បៀបទុក្សដ្ឋក្ស់គ្គប់ព្ជូែាំណា ាំចាំ ីសត្វថ្នគ្ត្ឹមគ្ត្ូវតាម 

បច្ច េក្សច្ទស ឬច្ទ 

  -ព្ិនិត្យព្ីរច្បៀបវិចខេបថ់្ន មានក្សាំរិត្ជិត្ល អ ក្ខរពារបានព្ីខយល ់ព្ពី្នលឺន្ែរឬច្ទ 

  -គ្ត្ូវសាក្សសួរច្ោយបានែឹងអាំព្ីោយកុ្ខលព្ជូច្គ្ពាេះវាពាក់្សព្នធ័ច្ៅ និង សួក្សាំ ត្់ច្គ្បើគ្បាស់ 

និង មិនទន់ែល់ក្សាំ ត្ច់្គ្បើ។ 

  -ព្ិនិត្យរាល់សាែ នភ្នព្ព្ូជ សាតួ្ល អ ទាំរង់គ្គប់ច្សមើល អ ព្ ៌សាំបុរព្ូជ និងទាំងន់ព្ូជផ្ងន្ែរ 

  -ចាំច្ពាេះព្ជូន្ែលមានែាំច្ ក្សគ្គប់ ឬសាំបក្សគ្គប់គ្ក្ខសគ់្ត្វូែឹងចាសថ់្នបានដ្ឋស់ែាំច្ ក្សគ្គប់ 
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រច្បៀបវិចខេប់គ្គបព់្ជូ 

 ែាំច្ ក្សគ្គបព់្ជូ 

  ជា្មមតា គ្គបព់្ូជវាមានក្សាំ ត្់ច្ព្លចប់ច្ផ្ ដើមច្គ្បើគ្បាស់របស់វា  ច្គ្ពាេះវាមានច្ព្លច្វលាែាំច្ ក្សគ្គប់ៈ 

  -ព្ព្ួក្សច្មម ភ្នរច្គ្ចើន ែាំច្ ក្សគ្គប់ សែិត្ក្សាុងអាំ ងុច្ព្ល ៣-៦ ន្ខបនាទ បព់្ីគ្បមូលផ្ល 

  -ព្ព្ួក្សច្ល គមី ន្ែលមានសាំបក្សគ្គប់គ្ក្ខស់ែាំច្ ក្សគ្គប ់ព្ ី៦-៨ន្ខបនាទ បព់្ីគ្បមូលផ្ល 

  គ្គបព់្ូជន្ែលមានសាំបក្សគ្គបគ់្ក្ខស់មានភ្នរច្គ្ចើនជាព្ព្ួក្សច្ល គមីមានែូចជា ឌ្ីសមិន្សុ9ឌ្ច្ស 

 មច្នត្ សុប  ក្សនធាំច្ថត្ សាដ យលូ ។  

 ច្ែើមបីដ្ឋស់ែាំច្ ក្សគ្គបព់្ជូទាំងច្នេះច្រមានវិ្ ីច្គ្ចើនែូចជាៈ 

  -ច្ក្ខស ឬ ខាត្់សាំបក្សគ្គបច់្ោយច្សដើង 

  - គ្តាាំគ្គប់ក្សាុងទឹក្សគ្ត្ជាក់្សរយៈច្ព្ល ១-២នថ ា ច្ ើយគ្សងផ់្កអ បរ់យៈច្ព្ល២៤ច្មា៉ា ង 

  -គ្ជលក់្សគ្គប់ច្ៅក្សាុងសូលយុសយុងោសុតី្ 

  -គ្សុេះគ្គបព់្ជូក្សាុងទឺក្សច្ៅដ ដ្ឋាំព្ុេះ ២-៥វវិនាទ ីច្ ើយដ្ឋក់្សក្សាុងទឹក្សគ្ត្ជាក់្សរ តូ្ែល់អស់ក្សាំច្ៅ 

  -គ្សុេះគ្គបព់្ជូក្សាុងទឹក្សច្ៅដ  ៨០អងាច្ស រយៈច្ព្ល៥-១០នាទ ីច្ ើយដ្ឋក់្សក្សាុងទឹក្សគ្ត្ជាក់្សែលអ់ស់ក្សាំច្ៅ 

  - គ្គប់ន្ែលបានដ្ឋស់ែាំច្ ក្សច្ ើយគ្ត្ូវច្្វើក្ខរសាំងួត្ច្ដ្ឋយខយល់ច្គ្ក្ខមមលប់លុេះគ្តាសាតួ្ល អ 

  -គ្គប់ន្ែលបានដ្ឋស់ែាំច្ ក្ស និងសាំងតួ្ច្ ើយ គ្ត្ូវច្គ្បើច្ោយអស់ក្សាុងអាំ ុងច្ព្លព្១ី-១០នថ ា 

 វវិ្ីន្ែលល អ និងងាយគ្សលួអនុវត្ដក្សាុងច្ព្លដ្ឋស់ែាំច្ ក្សគ្គបព់្ូជែាំណា ាំចាំ ីសត្វ រឺក្ខរច្គ្បើ ទឹក្ស ច្ៅដ  ច្គ្ពាេះ 

 វាច្គ្បើច្ព្លខល ីនិងផ្ ដល់គ្បសទិធិភ្នព្ខពស់ក្សាុងែាំច្ ើរក្ខរអនុវត្ដន៍។ 
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ឃ/ក្ខរសាក្សលបង ែាំ េុះគ្គបព់្ជូែាំណា ាំចាំ សីត្វ 

 ជាទចូ្ៅក្សាុងក្ខរច្គ្បើគ្បាស់គ្គបព់្ូជែាំណា ាំចាំ ីសត្វច្ទេះជាគ្គបទ់ាំងច្នាេះមានគ្បភព្មក្សព្ីណាក៏្សច្ដ្ឋយច្យើង 

ចាំបាច់គ្ត្ូវច្្វើក្ខរសាក្សលបងែាំ េុះគ្គប់។  

 វវិ្ីក្សាុងក្ខរច្្វើច្ត្សដែាំ េុះគ្គបម់ានព្ីរសាំខាន់រឺៈ 

  ១-ក្ខរសាក្សែាំ េុះគ្គប់លក្សា ៈទូច្ៅ (អច្នច្រាល Emergence test  ) 

  ២-ក្ខរសាក្សលបងែាំ េុះគ្គប់ជាក់្សលាក់្ស (Specific Emergence Test ) 

 ក្ខរសាក្សលបងទាំងព្ីរច្នេះអនុវត្ដសក្សមមភ្នព្គ្បហាក់្សគ្បន្ លគា  ន្ត្វាមានច្គលបាំ ងខុសគា ខលេះៗ ច្ ើយ 

សារៈសាំខាន់របស់វា រួមមយួ រឺ ចង់ែឹងអាំព្ីភ្នររយននែាំ េុះគ្គប់។ 

 ក្ខរសាក្សលបងែាំ េុះគ្គបជ់ាលក្សា ៈទចូ្ៅ ( General Emergence Test  )  

 ជាែាំច្ ើរក្ខរច្្វើក្ខរសាក្សលបងរុ ភ្នព្ែាំ េុះគ្គបព់្ូជ ជាលក្សា ៈទចូ្ៅ ច្ដ្ឋយមិនរតិ្ព្ីគ្បច្ភទែីឬបរិយ 

ក្ខសជាក់្សលាក់្សច្ៅក្សន្នលងណាមយួ ន្ត្រតិ្ច្ៅច្លើលក្សាខ័ គ្បក្សបន្ែលែាំណា ាំចាំ ីសត្វោចរសប់ាន  វវិ្ីអនុវត្ដរ ឺ÷ 
  -ច្រៀបចាំគ្បអប់ប ដុ េះ ទាំ  ៊ំ ១៥ សម  X ២៥ សម  

  -ដ្ឋក់្សគ្ក្សដ្ឋសច់្សដើង ឬែីខាច់ មត្់ក្សាំរាស ់៥ សម ព្ីបាត្គ្បអប ់

  -បាញ់ទឹក្សច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្បដ្ឋប់បាញ់ទឹក្សត្ូច ច្ផ្សើមក្សាុងក្សាំរិត្ ៥០-៦០% 

  -ចប់យក្សច្ដ្ឋយនចែនយ នូវគ្គប់ព្ជូន្ែលចង់ប ដុ េះ ១០០គ្គប់  

  -ែាំច្រៀបគ្គប់ព្ជូព្ីច្លើគ្ក្សដ្ឋស់ច្សើមឬ ឆ្តូ្ែីក្សាុងគ្បអប់ជាំច្ៅ០,៥សមដ្ឋក់្សគ្គបច់្ ើយលប់ែីច្ៅវិញ 

  -ក្សាុងមួយគ្បអប់ច្្វើយ៉ា ងណាច្ោយបាន ១០ជួរ ច្ ើយមយូជរួ ១០គ្គប ់សរុប ១០០គ្គប ់

  -សរច្សរផ្កល ក្ស ក្សត្់គ្តាព្ ីច្ឈាម េះព្ូជ  គ្បភព្ព្ជូ ច្លខ  ូនថ ា ន្ខ ឆ្ា ាំច្្វើច្ត្សដ បិទព្ចី្លើរាំរបគ្បអប់ 

  -សរច្សរច្ឈាម េះអាក្សច្្វើព្ិច្សា្ន៍ ច្ ើយយក្សច្ៅទុក្សច្ៅក្សន្នលងន្ែលមានសុវត្ែិភ្នព្ 

  -ចប់ច្ផ្ ដើមរាប់ែាំ េុះគ្គបច់្ៅនថ ា១៥ បនាទ ប់ចាំច្ពាេះច្មម  និង ១០នថ ា់សគ្មាបព់្ព្ួក្សឃ្វសជាត្ ិ

            -មិនគ្ត្វូយក្សគ្បអប់ន្ែលបានដ្ឋក់្សគ្គបព់្ូជច្្វើច្ត្សដច្ៅច្ោយគ្ត្វូព្នលឺនថ ាផ្កទ ល ់

  -មិនគ្ត្ូវយក្សទឹក្សមា៉ា សុីនមក្សច្គ្បើក្សាុងក្ខរប ដុ េះ សាក្ស 

    -ផ្ដល់ទឹក្សបន្នែមច្ដ្ឋយគ្បងុគ្បយត័្ា គ្បសិនច្បើព្ិនិត្យច្ឃើញថ្នសាំច្ ើមក្សាុងគ្បអប់សាតួ្  

 ក្ខរសាក្សលបងែាំ េុះគ្គបជ់ាក្សល់ាក្ស ់(Specific Emergence test )  

 រឺជាក្ខរសាក្សលបងគ្គបព់្ជូជាមយួនឹង ែីឬបរិយក្ខសច្ៅត្ាំបន់ឬក្សន្នលងន្ែលគ្ត្វូដ្ឋាំ  ក្ខរច្្វើយ៉ា ងច្នេះវា មាន 

លក្សា ៈគ្បាក្សែគ្បជាថ្នគ្បច្ភទព្ូជន្ែលបានសាក្សច្នេះវាោចឬ មិនោចដ្ឋាំបានច្ៅច្លើែីន្ែលច្យើងចង់ដ្ឋាំច្គ្ពាេះលទធផ្ល 

ែាំ េុះបានមក្សព្ីក្ខរសាក្សលបង វាោចបញ្ញជ ក់្សគ្បាបច់្យើងយ៉ា ងជាក់្សលាក់្ស។ 

 វវិ្ីអនុវត្ដមានលក្សា ៈែូចខាងច្គ្ក្ខមៈ 

  - ច្រៀបចាំគ្បអប់ប ដុ េះ ទាំ ាំ- ១៥ សម  X ២៥ សម  

  - ដ្ឋក់្សែីចាំក្ខរន្ែលគ្ត្ូវដ្ឋាំ ក្សាំរាស ់៥-៦សមព្ីបាត្គ្បអប ់

  - បាញ់ទឹក្សច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្បដ្ឋប់បាញ់ទឹក្សត្ូច ច្ផ្សើមក្សាុងក្សាំរិត្ ៦០-៧០% 

  - ចប់យក្សច្ដ្ឋយនចែនយ នូវគ្គប់ព្ជូន្ែលចង់ប ដុ េះ ១០០គ្គប់  



 28 

  - ឆ្ូត្ជាចងអរូជាំច្ៅ ០,៥សម ច្ោយបាន ១០ជួរក្សាុង១គ្បអប់ច្ ើយដ្ឋក្ស់គ្គបព់្ូជចលូ១០០គ្គប់ 

  - លប់គ្គបព់្ជូច្ដ្ឋយច្គ្បើនែនិងសងាត្់វាច្្វើយងណាច្ោយគ្គប់ព្ជូប៉ាេះជាប់និងែី 

  - សរច្សរផ្កល ក្ស ក្សត្់គ្តាព្ ីច្ឈាម េះព្ជូ  គ្បភព្ព្ូជ ច្លខ  ូនថ ា ន្ខ ឆ្ា ាំច្្វើច្ត្សដ បទិព្ីច្លើរាំរបគ្បអប ់

  - សរច្សរច្ឈាម េះអាក្សច្្វើព្ិច្សា្ន៍ ច្ ើយយក្សច្ៅទុក្សច្ៅក្សន្នលងន្ែលមានសុវត្ែិភ្នព្ 

  - ចប់ច្ផ្ ដើមរាប់ែាំ េុះគ្គប់ច្ៅនថ ា១៥បនាទ ប ់ចាំច្ពាេះច្មម  និង ១០នថ ា់សគ្មាបព់្ព្ួក្សច្ល គមី 

 ង/ក្សាំរតិ្ក្សាំ ត្ែ់ាំ េុះគ្គបព់្ជូ 

 គ្គបព់្ូជបនាទ បព់្ចី្្វើក្ខរប ដុ េះសាក្ស   ច្យើងបានែឹងព្ីលទធផ្លរបស់វា  ច្នាេះច្យើងោចសាំច្រចចិត្ដក្សាុងក្ខរច្គ្បើ  

គ្បាស់បានល អ។ជាទូច្ៅតាមក្ខរគ្សាវគ្ជាវរបសអ់ាក្សបច្ច េក្សច្ទសច្រក្សាំ ត្់ច្ៅច្លើក្សាំរិត្ន្ែលោចច្គ្បើបាន និងមិនោច ច្គ្បើ

បានោគ្សយ័ច្ៅតាម គ្បច្ភទព្ូជ និង អគ្តាែាំ េុះគ្គប់របសវ់ា ។ 

  ព្ព្កួ្សច្មម  (Grass ) 

  - ក្សាំរិត្ែាំ េុះច្គ្ចើនជាង ២០%ច្យើងច្គ្បើគ្បាស់វាបានល អ 

  -គ្គប់ព្ជូសែតិ្ក្សាុងែាំច្ ក្សគ្គបច់្ ើយមានែាំ េុះត្ិចជាង២០%រក្សាទុក្ស៣-៦ន្ខច្ ើយច្្វើច្ត្សដ ច្បើ 

  ែុេះល អោចដ្ឋាំវាបាន។ 

  - ែាំ េុះគ្គប់ត្ិចជាង ២០%រុ ភ្នព្គ្គប់អន់មិនគ្ត្វូច្គ្បើគ្បាស់វាច្ ើយ ប៉ាុន្ន ដច្បើចង់ច្គ្បើគ្បាស់វា 

ទល់ន្ត្អាក្ស បច្ងាើនក្សាំរិត្ននក្ខរច្គ្ពាេះ ឬរក្សព្ូជថ មីមក្សជាំនសួ។ 

  ព្ព្កួ្សច្ល គមី (Legume ) 

  -គ្គប់មានរុ ភ្នព្ល អ ក្សាំរិត្ែាំ េុះច្គ្ចើនជាង ៤០%ក្ខរដ្ឋាំមានក្ខរែុេះលូត្លាសល់ អ 

  - ក្សាំរិត្ែាំ េុះគ្គប់ច្គ្ចើនជាង ៤០% ន្ត្វាមានសាំបក្សគ្គប់គ្ក្ខស ់វរឹង គ្ត្ូវដ្ឋស់ែាំច្ ក្សគ្គប ់

  - ែាំ េុះគ្គប់ត្ិចជាង ៤០% ព្និិត្យច្ឃើញរ ុភ្នព្គ្គបអ់ន់មនិោចច្គ្បើបាន ។ ច្បើចងច់្គ្បើគ្បាស ់ព្ជូ 

ច្នេះ ច្នាេះអាក្សគ្ត្ូវបច្ង ាើនបរិមា  ក្សាំរិត្ច្គ្ពាេះ ឬ រក្សព្ូជថ មីជាំនសួ។ 
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សាក្សលបងែាំ េុះគ្គបព់្ជូ 

៥.៣-គ្បត្ទិនិដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំចាំ សីត្វ 

 ជាទចូ្ៅច្ព្លច្វលាក្សាុងក្ខរដ្ឋាំែុេះចាំ ីសត្វភ្នរច្គ្ចើនចប់ច្ផ្ ដើមច្ៅរែូវវសា ន្ត្ត្ាំបន់ខលេះមានែាំច្ ើរក្ខរចប់ព្ ីចុងរែូ

វគ្បាាំង ក្សាុងអាំ ុងន្ខ កុ្សមភៈ ច្ៅ ចាំច្ពាេះត្ាំបន់ន្ែលមានទឹក្សច្គ្សាចគ្សព្គ្រប់គ្គន់។ 

ល.រ សក្សមមភ្នព្អនុវត្ដ មក្ស

រា 
កុ្សមភៈ 

មិ

នា 

ច្ម

សា 

ឧស

ភ្ន 

មិថុ

នា 

ក្ស

ក្សាដ្ឋ 
សីហា ក្សញ្ញា  ត្លុា 

វវិឆ្័ិ

ក្ខ 
្ា ូ

១ 

ព្កួ្សច្មម ដ្ឋាំច្ដ្ឋយគ្គប ់

ច្រៀបចាំែី             

ែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំ             

ន្ថទាំាំ និង គ្បមូលផ្ល             

២ 

ព្ព្កួ្សច្មម ដ្ឋាំច្ដ្ឋយច្ែើម 

ច្រៀបចាំែី             

ែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំ             

ន្ថទាំ និង គ្បមូលផ្ល             

៣ 
ព្ួី កួ្សច្ល គមីដ្ឋាំច្ដ្ឋយគ្រប ់

ច្រៀបចាំែី             
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ែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំ             

ន្ថទាំ និង គ្បមូលផ្ល             

៤ 

ព្កួ្សច្ល គមីច្ែើមច្ឈើ ដ្ឋាំច្ដ្ឋយគ្គប ់

ប ដុ េះគ្គប់             

ែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំ             

ន្ថទាំ គ្បមូលផ្ល             

៥ 

ព្កួ្សច្ល គមីច្ែើមច្ឈើ ដ្ឋាំច្ដ្ឋយគ្គប ់

ប ដុ េះក្សូន             

ែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំ             

ន្ថទាំាំ និងគ្បមូលផ្ល             

 .ច្ព្លច្វលាែាំច្ ើរក្ខរសក្សមមភ្នព្ននក្ខរដ្ឋាំែុេះច្នេះមានក្ខរន្គ្បគ្បួល ោគ្សយ័ច្ៅនឹង របបទឹក្សច្ភលៀង ទីក្សន្នលងដ្ឋាំែុេះ 

និងគ្បភព្ទឹក្សច្គ្សាចគ្សព្ ។  

 ៥.៤-បច្ច េក្សច្ទសក្សាុងក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ សីត្វ 

 ក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ ីសត្វ ជាសាំខាន់ច្រអនុវត្ដតាម ៤ រច្បៀប ន្ែលរច្បៀបនីមយួៗន្គ្បគ្បួលច្ៅតាមគ្បច្ភទព្ជូ និង 

ច្ៅតាមលក្សា ៈជីវសាស្ដ្សដរបស់វា វវិ្ីទាំងច្នាេះមានៈ វវិ្ីដ្ឋាំច្ដ្ឋយគ្គប់ផ្កទ ល ់ដ្ឋាំច្ដ្ឋយបាំន្បក្សរល ់ដ្ឋាំច្ដ្ឋយកូ្សន ប ដុ េះ 

វវិ្ីដ្ឋាំច្ដ្ឋយច្ែើម ឬន្មក្សប ដុ េះ ។ 

 ក្ស-វវិ្ ដី្ឋាំច្ដ្ឋយគ្គបផ់្កទ ល ់

 វវិ្ីច្នេះភ្នរច្គ្ចើនច្រអនុវត្ដ ច្ៅច្លើព្ួក្សច្មម  និង ច្ល គមីមយួចាំនួនន្ែលមានគ្រប់ត្ូចៗ និងមានសាំបក្សគ្គប ់ច្សដើងៗ 

ន្ែលមានលក្សា ៈងាយគ្សួលែុេះ និងមានលទធភ្នព្បតឺ្សាំច្ ើមព្ីែី ច្ែើមបីែុេះព្នលក្សបានល អ។ 

 ព្ព្ួក្សច្មម ច្សទើរន្ត្គ្រប់គ្បច្ភទព្ជូ ច្រោចដ្ឋាំវាបានច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្គប់ផ្កទ ល ់ ច្លើក្សន្លងន្ត្ គ្កុ្សមច្នពារ ែូចជា ឃី

ងគ្ក្ខស  ច្មម ែាំរើ ន្ែលច្យើងដ្ឋាំវាច្ដ្ឋយច្គ្បើច្ែើម។ ច្គ្ៅព្ ីច្មម មានព្ព្ួក្សច្ល គីម ែូចជា សាដ យ  ូឌ្ីសមិន្សុ និងព្ព្ួក្ស

ច្ល គីមច្ែើមវល លិមយួចាំនួនច្ទៀត្ន្ែលោចដ្ឋាំវាច្ដ្ឋយគ្គប់ែូចជាព្ព្ួក្សច្មម ន្ែរ(ច្មើលតារាងទាំព្រ័ទី២២)។  

 បច្ច េក្សច្ទសដ្ឋាំច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្គបម់ានៈ 

  -ច្រៀបចាំែីច្ោយ មត្់ល អ រាបច្សមើ និងច្្វើក្ខរសាំោត្ច្មម ចនគ្ង ច្ចញច្ោយសាអ ត្់មុនច្ព្លដ្ឋាំ 

  -ឆ្ូត្ែីច្ដ្ឋយច្គ្បើចប ច្្វើជាចងអរូ ជុាំច្ៅ ៣ ស.ម - ៣,៥ស.ម ច្ោយគ្ត្ង់ល អ សគ្មាប់ដ្ឋក់្សគ្គប់ដ្ឋាំ 

  -ដ្ឋក់្សគ្គប់ដ្ឋាំតាមចងអរូឆ្ូត្រួច ក្សប់ែីក្សាុងជុាំច្ៅ១,៥ស.ម - ២ ស.ម ច្ ើយបងាា បច់្ោយគ្គបប់៉ាេះនិងែី 

  -ក្សរ ីដ្ឋាំជាជួរ ទុក្សចច្នាល េះព្ីជួរមយួច្ៅជួរមយួ ៣៥-៤០ស.ម ច្្វើយ៉ា ងច្នេះងាយគ្រប់គ្រងសាំោត្ច្មម  

  -ក្ខរដ្ឋាំោចច្រាយច្ដ្ឋយនែ ឬ ច្គ្បើក្សាំប៉ាុងច្ចេះរនធ ដ្ឋក់្សគ្គប់ចូលច្ ើយច្គេះទាំលាក់្សគ្គប ់តាមចងអរូជួរ 

  - បរិមា គ្គប់ន្ែលន្ែលច្គ្បើ ៤-៥រគ្ក្ស/ តិាចាំច្ពាេះគ្គប់ន្ែលមានែាំ េុះព្ ី២០-៣០% 
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  -ច្បើដ្ឋាំជាលក្សា ៈសាប ច្យើងចាំបាច់ច្គរព្តាមបទដ្ឋា នបច្ច េក្សច្ទសក្សាុងក្ខរច្គ្បើគ្គបរ់ ឺ៤-៥រគ្ក្សក្សាុង មួយ

 ិក្សតា 

 

 

 

 

 

 

 

           

 ដ្ឋាំគ្គបព់្ជូច្ដ្ឋយច្គ្បើក្សាំប៉ាុងច្គេះ                                            ដ្ឋាំគ្គបព់្ជូ ច្រាយច្ដ្ឋយនែ 

  

ខ-ក្ខរដ្ឋាំច្ដ្ឋយច្គ្បើច្ែើមបាំន្បក្ស 

 ក្ខរបាំន្បក្សច្ែើមែាំណា ាំចាំ សីត្វច្ែើមបីដ្ឋាំភ្នរច្គ្ចើនច្រអនុវត្ដបានន្ត្ច្ៅច្លើ ព្ព្ួក្សច្មម ចាំ សីត្វ ន្ែលមាន ក្សាំព្ស ់

ច្ែើម ទប និងក្សាំព្ស ់ច្ែើមម្យម ។ ចាំច្ពាេះព្ួក្សច្មម មានក្សាំព្សច់្ែើមខពស ់ព្ួក្សច្ល គីម និងច្ល គីច្ែើមច្ឈើ គ្បច្ភទ ខលេះច្យើង

ោចបាំន្បក្សវា ដ្ឋាំបានន្ត្វាព្ុាំសវូទទួលលទធផ្លល អ ច្ ើយជួនច្ព្លខលេះែុេះលតូ្លាស ់ ន្ត្មានសភ្នព្យតឺ្យ៉ា វព្ិបាក្សក្សាុងក្ខរ

ន្ថទាំច្ោយលូត្លាស់ល អនាាំច្ោយមានក្ខរចាំណាយច្ព្លច្វលាយូរ(ច្មើលតារាងក្សាំ ត្់សាំគលក់្ខរច្គ្បើគ្បាសព់្ូជខាងច្លើ)

។ 

  ក្ខរបាំន្បក្សច្មម ចាំ សីត្វច្រអនុវត្ដនូវ វវើ្ីសាស្ដ្សដែូចខាងច្គ្ក្ខមៈ 

  -ចម់ច្ផ្ ដើមែាំច្ ើរក្ខរអនុវត្ដសក្សមមភ្នព្បាំន្បក្សច្មម ចាំ សីត្វច្ៅច្ព្លន្ែលមានច្ភលៀងធាល ក់្សច្ជារជាាំល អ 

  -ច្រោចបាំន្បក្ស វានូវរែូវមិនមានច្ភលៀងគ្រប់គ្គន់ក៏្សបានគ្បសិនច្បើមានគ្បភព្ទឹក្សច្គ្សាចគ្សព្គ្ត្ឹមគ្ត្ូវ 

  -ច្រៀបចាំែីច្ៅក្សន្នលងដ្ឋាំន្ែលគ្ត្ូវដ្ឋាំច្ោយ មត្់ល អ ច្ ើយច្រើសសាំោត្ច្មម ចនគ្ងច្ចញច្ោយសាអ ត្ 

  -បាំន្បក្សកូ្សនកូ្សនច្មម មយួចាំនួនច្ចញព្ីរមុពរបស់វា ច្ព្លវាមានោយុចបព់្ ី៣០-៦០ នថ ាបនាទ បព្ដី្ឋាំ 

  -ច្គ្ជើសច្រើសកូ្សនច្មម ន្ែលមានច្ែើមថ លេុះល អមានក្សាំព្ស់ទបល មមច្ៅក្សាុងរុមព (មិនខពស់ច្ព្ក្សច្ៅក្សាុងរុមព) 

  -ក្ខត្់សលឹក្សក្សាុងក្សាំរិត្ ២/៣ច្ចញ ច្ែើមបីច្ោយវាមានសភ្នព្រឹងមាាំច្ៅច្ព្លដ្ឋាំ និងលូត្លាស់បានល អ 

  -ចាំច្ពាេះក្ខរែឹក្សជញ្ជនូច្ៅដ្ឋាំច្ៅែាំបន់ឆ្ា យគ្ត្ូវរំុកូ្សនព្ជូច្មម ន្ែលរំន្លក្សច្ដ្ឋយគ្ក្សដ្ឋសច់្ផ្សើមទកឹ្ស ច្ ើយ គ្ចក្ស

ចូច្សាងផ្កល សស់ទិក្សបទិច្ោយជតិ្។ 

  -សរច្សរផ្កល ក្ស ក្សត្់គ្តាព្ ីច្ឈាម េះព្ូជ ទីក្សន្នលងផ្ ដលព់្ូជ អាក្សផ្ដសព់្ជូ ទីក្សន្នលងច្ផ្ ាើច្ៅ មុនច្ព្លែឹក្សជញ្ជនូ ឬច្ផ្ញើរ

ច្ៅក្សន្នលងដ្ឋាំច្ផ្សងច្ទៀត្ ។ 

  -ក្ខរច្រៀបចាំវិចខេប់ន្បបច្នេះមិនគ្ត្ូវទុក្សច្ោយច្លើព្ីរយៈច្ព្ល៥នថ ា 
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  -ក្ខរដ្ឋាំ គ្ត្ូវច្រៀបចាំជាជួរ ច្ដ្ឋយទុក្សចច្នាល េះជួរ ៤០ស.ម ចច្នាល េះរុមព ១,៥ - ២ស.ម 

  -ច្ព្លដ្ឋាំគ្ត្ូវក្សប់រល ់ក្សាុងជាំច្ៅ ៣ - ៤ស.មច្ៅក្សាុងែីច្ ើយសងាត្់ែីច្ោយន្ នល អច្ជៀសវាងក្ខែួល។ 

  

 

 

      រច្បៀបវិចខេប់កូ្សនព្ជូ                                         រច្បៀបដ្ឋាំច្ដ្ឋយច្គ្បើក្សូនព្ជូរំន្លក្ស 

 

រ-ក្ខរដ្ឋាំណា ាំចាំ សីត្វច្ដ្ឋយក្សនូប ដុ េះ 

   វវិ្ីដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ សីត្វច្ដ្ឋយកូ្សនប ដុ ីុីេះភ្នរច្គ្ចើនច្រអនុវត្ដន៍ច្ៅច្លើព្ួក្សច្ល គមីច្ែើមច្ឈើ ន្ែលគ្គប់វាមាន 

សាំបក្សគ្ក្ខសព់្ិបាក្សក្សាុងក្ខរែុេះគ្បសិនច្បើច្យើងដ្ឋាំផ្កទ លច់្ដ្ឋយមនិប ដុ ីុីេះគ្គប់វាជាមុន។    វវិ្ីប ដុ េះច្រោចអនុវត្ដបាន

តាមព្ីររច្បៀប រឺក្ខរប ដុ េះគ្គប់ច្ដ្ឋយច្គ្បើថង់ប ដុ េះ និងក្ខរប ដុ េះច្ដ្ឋយថ្នា ល ប ដុ េះ។  

 ចាំច្ពាេះែីសគ្មាប់ប ដុ េះគ្ត្វូច្រៀបចាំជាលាយមាន ៦០% ែី១៥% ក្សាំប៉ាុសដ១៥% អងាា មព្ុក្សៗឬោចម៍រណានិង 

១០%ជាលាមក្សច្គច្គ្រៀមគ្ចបល់ចូលគា ច្ោយសព្វល អច្ទើបែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋក់្សគ្គប់ប ដុ េះ ។  

 សគ្មាបក់្ខប ដ្ ដេះក្សាុងថង់ ដ្ឋក់្សគ្គប់ ១-២គ្គប់/១ថង ់ច្បើប ដុ េះច្ដ្ឋយថ្នា លច្គរព្តាមបទដ្ឋា ន ៣០០ច្ៅ ៤០០

គ្គប់ក្សាុងនផ្ ទែី១ន្ម៉ាគ្ត្ក្ខច្រ៉ៃ  ។  

 ច្រោចដ្ឋាំកូ្សនែាំណា ាំចាំ សីត្វ ច្ៅជុាំវិញផ្ទេះ ជុាំវិញរបងចាំក្ខរែាំណា ាំ ច្បើដ្ឋាំជាលក្សា ៈចាំរុេះគ្ត្ូវច្រៀបវាច្ៅន្ផ្ាក្ស ខាង

បងអសន់នចាំក្ខរ ច្គ្ពាេះព្ជូែាំណា ាំចាំ ីសត្វន្ែលច្រនិយមប ដុ េះកូ្សនច្ែើមបីដ្ឋាំ ភ្នរច្គ្ចើនមានច្ែើម្ាំច្បើដ្ឋាំវាច្ៅ ក្សណាដ ល វានឹង

ផ្ដល់ផ្លប៉ាេះពាល់ែល់ែាំណា ាំន្ែលមានច្ែើមទប។  

  បច្ច េក្សច្ទសក្សាុងក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ ីសត្វច្ដ្ឋយកូ្សនប ដុ េះរួមមានៈ 

  -កូ្សនប ដុ េះចប់ច្ផ្ ដើមយក្សច្ៅដ្ឋាំច្ៅច្ព្លវាមានោយុចបព់្ ី៤៥-៦០នថ ាបនាដ បព់្ីប ដុ េះ 

  -ជាក្ខរល អចាំច្ពាេះក្ខរែក្សកូ្សនន្ែលបានសាបច្ដ្ឋយថ្នា លែក្សវាច្ៅច្ព្លមានច្ភលៀងធាល ក់្សភ្នល មច្បើគម ន ច្ភលៀង 

រួរច្គ្សាចទឹក្សវាច្ោយបានច្ជារ ច្ ើយទុក្សវារយៈច្ព្ល២៤ច្មា៉ា ងច្ទើបែក្សជាក្ខរល អច្គ្ពាេះែី្ងូាយែក្ស។ 

  -ក្ខត្់សលឹក្ស និងចុងគ្ត្យួច្ចញច្ដ្ឋយច្គ្បើក្សូនក្ខាំបតិ្មតុ្ ច្ ើយច្ជៀសវាងក្ខរក្ខច់ច្ដ្ឋយនែ 
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  -ជុាំរេះសាំោត្ែី ច្ៅក្សន្នលងន្ែលគ្ត្ូវដ្ឋាំ ជីក្សរច្ដដ មានអងាត្់ផ្ េតិ្១០-១៥ស.ម ជុាំច្ៅ២០-៣០ ស.ម 

  -បាែីន្ផ្ ាក្សខាងច្លើក្សាំរាស់គ្បន្ ល៥ស.មទុក្សមយួក្សន្នលងសគ្មាប់ក្សប់រល់កូ្សនែាំណា ាំច្គ្ពាេះវាជាែីជីជាត្ ិ

  -ដ្ឋក់្សជីក្សាំប៉ាសុដ ឬ ជលីាមក្សសត្វចូលច្ៅក្សាុងរច្ដដ គ្បមា ១/៣ននែីន្ែលគ្ត្វូក្សប់រល់ែាំណា ាីំច្ ើយ 

គ្ចបល់វាច្ោយសព្វល អ ជាមយួែីន្ែលបានបាទុក្ស។ 

  - ច្រៀបចាំរច្ដដ បានល អ ដ្ឋក់្សកូ្សនែាំណា ាំចាំ ីសត្វចូលច្ៅក្សាុងរច្ដដ  នលយ៉ា ងណាកុ្សាំច្ោយបទចុងឬស ច្បើ

ជាកូ្សនប ដុ េះច្ដ្ឋយថង់គ្ត្វូក្ខត្យ់ក្សថង់ម ដុ េះច្ចញមុនច្ព្លក្សប់រល់វា  ក្ខរក្សប់រល់គ្ត្វូជាន់បងាា បច់្ោយន្ ន។ 

  -គ្របរល់ែាំណា ាំច្ដ្ឋយច្គ្បើចាំច្បើងឬក្សាំច្ទចក្សាំទសីាំរាមច្ោយបានជិត្ល អ ច្ែើមបីរក្សាសាំច្ ើមែី។ 

  -ច្គ្សាចទឹក្សច្ោយបានច្ជារ១០០%  រយៈច្ព្ល ៤-៥នថ ាបនាទ ប់ព្នីថ ាដ្ឋាំ។ 

 ព្ាយមសាំោត្ច្មម ចនគ្ងជុាំវញិរល់ែាំណា ាំច្ោយបានសាអ ត្ ច្ព្លែាំណា ាំច្ៅត្ូច  ឬ ក្ខរែុេះលូត្លាសម់ិនទន់ 

បាន ល អ រយៈច្ព្ល៧-១០នថ ាបនាទ បព់្ដី្ឋាំ កូ្សនែាំណា ាំចាំ ីសត្វ វានឹងចប់ច្ផ្ ដើមែុេះព្នលក្សសលឺក្សច្ៅតាមន្ភាក្សរបស់វា។  

៤៥-៦៥នថ ាបនាទ បព់្ីែុេះសលឹក្ស ច្យើងោចចប់ច្ផ្ ដើមគ្បមលូផ្លវាក្សាុងក្សាំរិត្ត្ិចត្ួចបាន។ 

  

ឃ-វវិ្ ដី្ឋាំច្ដ្ឋយច្ែើម ឬ ន្មក្សប ដុ េះ 

 ែាំណា ាំចាំ ីសត្វច្គ្ចើនគ្បច្ភទ មានលទធភ្នព្ក្សាុងក្ខរែុេះលូត្លាស់ជាច្ែើមថ មីបាន ច្ដ្ឋយសារន្មក្ស ឬ ច្ែើមរបស ់វា

តាមរយៈក្ខរដ្ឋាំផ្កទ ល់និងតាមក្ខរប ដុ េះន្មក្ស។ គ្បច្ភទែាំណា ាំចាំ ីសត្វទាំងច្នាេះរួមមានគ្កុ្សមច្មម ច្នពារ (Napier) 

ែូចជា ច្មម ែាំរើ ច្មម ឃីងគ្ក្ខស ព្ួក្សច្ល គមីច្ែើមច្ឈើមយួចាំនួនមាន រលីរើសុីែា មន គ្ទីីីចន់គ្តា រួមជាមយួគ្បច្ភទ មួយ

ចាំនួនច្ទៀត្។ រច្បៀបដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ ីសត្វគ្បច្ភទច្នេះ គ្ត្វូក្ខរច្រៀបចាំជាលក្សា ៈបច្ច េក្សច្ទសច្ផ្សងៗ គា ែូចជាៈ 

 ព្កួ្សច្មម ច្នពារ 

  -ច្រៀបចាំែីច្ោយបានសអatehIy ជីក្សរច្ដដ ទាំ ាំ១៥ ស.ម - ២០ស.ម ជាំច្ៅ ២០-២៥ ស.ម 

  -ច្រៀបចាំ ចច្នាល េះជួរ ៤០-៥០ស.ម ចច្នាល េះរុមព ៤០ ស.ម 

  -លាយជលីាមក្សសត្វ ឬជីក្សាំប៉ាសុដ ក្សាុងក្សាំរិត្ ១/៣ជាមយួែី ច្ដ្ឋយគ្ចបល់ច្ោយបានសព្វល អក្សាុងរច្ដដ  

  -ច្គ្ជើសច្រើសច្ែើមច្មម ន្ែលមានលក្សា ៈរឹងមាាំល អ ច្ ើយជាច្ែើមន្ែលច្ៅខេលី មមច្ែើមបីប ដុ េះ 

  -ព្ិនិត្យចាំ ចុែាំ េុះ(ន្ភាក្ស)របស់វាមិនខាវ ក់្ស ឬមិនរបក្សច្ទើបជាក្ខរល អច្ ើយច្ព្លដ្ឋាំគ្ត្ូវដ្ឋក់្សន្ភាក្សវា ច្ោ

យច្ៅន្ផ្ាក្សខាងច្លើ ឬ ន្ផ្ ាក្សចាំច្ ៀង ន្ត្គ្ត្ូវច្ជៀសវាងដ្ឋក់្សច្ៅន្ផ្ាក្សខាងច្គ្ក្ខម។ 

  -ក្ខត្់ច្ែើមវាជាក្សង់ៗ គ្បន្វងព្៣ី០-៣៥ ស.ម ច្ ើយនលយ៉ា ងណាច្ោយជាប៣់ថ្នា ាំង/១ក្សង ់

  -ដ្ឋក់្សច្ែើមដ្ឋាំ១-២ក្សង/់១រច្ដដ  ច្ដ្ឋយច្រៀបក្សាុងទាំច្រត្មុាំ ៤៥ ែឺច្គ្រ និងលប់ែីសងាត្់ច្ោយន្ នល អ 

  -គ្របរច្ដដ ន្ែលដ្ឋាំរួចច្ដ្ឋយរល់ជស្ដ្ញ្ញេ ាំង ចាំច្បើង ឬសាំរាម ច្ ើយច្គ្សាចទឺក្សច្ោយច្ជាក្ស៤-៥នថ ា 

 ក្ខរដ្ឋាំន្បបច្នេះក្សាុងក្សរ ីន្ថទាំបានល អវានឹងចប់ច្ផ្ ដើមែុេះព្នលក្សច្ៅច្ព្លវាមានោយ ុ៧-១០នថ ា បនាទ បច់្ ើយ ផ្ដល់

ផ្លច្ៅច្ព្លវាមានោយ ុ៣០-៦០នថ ាបនាទ បព់្ដី្ឋាំ  ច្យើងោចក្ខត្់វាផ្ដលច់្ោយសត្វបានជាបនដបនាទ ប់។ 
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ព្កួ្សច្ល គមីច្ែើមច្ឈើ 

 ចាំច្ពាេះព្ួក្សមន គ្ទីចន់គ្តា រលីរើសុីែា ន្ែលជាព្ួក្សច្ែើមច្ឈើច្ល គីមច្រោចដ្ឋាំវាបានែូចគា ច្ៅ នឹងច្មម ច្នពារ ន្ែរ

ន្ត្ក្ខរែុេះលូត្លាស់របស់វា មិនសូវបានល អ ច្ ត្ុច្នេះ ច្ែើមបីច្ោយវាមានែាំច្ ើរក្ខរល អចាំបាច់គ្ត្ូវក្ខរផ្ាាំន្មក្ស របស់វាច្ោ

យែុេះព្នលក្សជាមុនសិន ច្ទើបដ្ឋាំ  រច្បៀបននក្ខរដ្ឋាំវារួមមានៈ 

  -ក្ខត្់ន្មក្សព្ជូ ណាន្ែលច្ៅខេលី មម (សាំគលស់ាំបក្សវាមានព្ ន៌បត្ងចស)់ជាក្សង់ៗគ្បន្វង ២០-២៥

ស.ម ច្ដ្ឋយច្្វើយ៉ា ងណាកុ្សាំច្ោយរបក្សសាំបក្សក្សាុងច្ព្លក្ខត្ ់ឬ ច្ព្លែឹក្សជញ្េនូ។ 

  -លាយែីជាមយួជីក្សាំប៉ាសុដ ឬជលីាមក្សសត្វក្សាំរិត្១/៣ ច្ ើយគ្ចបល់វាចូលគា ច្ោយសព្វល អីគ្ចក្សចូល 

ច្សាងប ដុ េះ។ 

  -ដ្ឋក់្សច្ែើមព្ូជប ដុ េះក្សាុងច្សាង រយៈច្ព្ល ១០-១៥នថ ា បនាទ បម់ក្សយក្សវាច្ៅដ្ឋាំ 

  -មុនច្ព្លដ្ឋក់្សកូ្សនែាំណា ាំចាំ ីសត្វដ្ឋាំគ្ត្ូវក្ខត្យ់ក្សច្សាងប ដុ េះច្ចញ ច្ែើមបីច្ោយឬសវាលតូ្បានល អ និង 

ច្្វើក្ខរបងាា ប់ែីច្ោយបានន្ នល អ។ 

  -គ្របរល់កូ្សនែាំណា ាំច្ដ្ឋយចាំច្បើង ប ឬក្សាំច្ទចសាំរាម ច្ ើយច្គ្សាចទឹក្សវាច្ោយច្ជារល អីរយៈច្ព្ល  

៤-៥នថ ាបនាទ បព់្ដី្ឋាំ។ 

  -ក្ខរដ្ឋាំច្រៀបចាំ ចច្នាល េះជួរ ២,៥-៣ម ចច្នាល េះច្ែើម ២-២,៥ម 

 ច្គ្ក្ខយច្ព្លដ្ឋាំរយៈច្ព្ល  ៤៥-៦០នថ ា ែាំណា ាំ និង ែុេះសលឹក្សច្ព្ញច្លញ ច្នាេះច្យើងោច ចប់ច្ផ្ ដើមគ្បមូលផ្ល វា

ក្សាុងក្សាំរិត្៣០-៤០% ច្ ើយនិងោចគ្បមូលផ្លជាច្លើក្សបនដបនាទ ប់ច្ទៀត្ ច្ៅច្ព្លសលឹក្សវាែុេះលតូ្លាសច់្ព្ញច្លញ។ 

 ក្ខរគ្បមូលលផ្លគ្ត្ូវមានក្ខរគ្បុងគ្បយត័្ាច្ជៀសវាង ក្ខរក្ខច់ច្ដ្ឋយនែ  ក្ខរក្ខត្ច់្ដ្ឋយក្ខាំបតិ្ មិនសូវមុត្ ឬ

ក្ខរទញច្ោយរន្ ក្សសាំបក្ស ន្ែលជាគ្បក្ខរនាាំច្ោយែាំណា ាំចាំ ីសត្វមានក្ខរែុេះលូត្លាសយ់តឺ្ ឬោចមានក្ខរខូចខាត្

ទាំងគ្សុងក៏្សមាន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ចាំ ចុែាំ េុះ របស់ច្មម ព្ួក្ស ច្នពារ                               រច្បៀបប ដុ េះន្មក្សព្ូជ 
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 ង/ក្ខរច្រៀបចាំបលងដ់្ឋាំែាំណា ាំចាំ សីត្វ 

 ែាំណា ាំចាំ ីសត្វច្រោច ច្រៀបចាំដ្ឋាំបានច្គ្ចើនរច្បៀប វាោគ្ស័យច្ៅនឹង ជច្គ្មើសឬចាំ ង់ចាំ លូចិត្ដរបស់អាក្សដ្ឋាំ 

ន្ត្ជាលក្សា ៈបច្ច េក្សច្ទស រួមជាមយួនិងបទព្ចិ្សា្ន៍របស់ក្សសិក្សរ ក្ខរដ្ឋាំគ្ត្វូបានច្រៀបចាំច្ ើងតាមបីរច្បៀបរឺៈ 

  -ក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ ីសត្វន្ត្មយួគ្បច្ភទព្ជូ 

  -ក្ខរដ្ឋាំជាបលងល់ក្សា ៈចាំរុេះព្ូជ 

  -ក្ខរដ្ឋាំជាលក្សា ៈជួរឆ្ល សព់្ូជ 

     ចាំច្ពាេះបច្ច េក្សច្ទសដ្ឋាំ មានលក្សា ៈគ្បហាក់្សគ្បន្ លគា  ន្ត្វាមានក្ខរខុសគា  ច្ៅច្លើ បច្ច េក្សច្ទសច្រៀបចាំ ន្បង ន្ចក្សបល

ង់ដ្ឋាំែុេះ វវិ្ីននក្ខរច្គ្បើគ្បាសព់្ជូ និងច្ព្លខលេះគ្ត្វូក្ខរមានរច្បៀបគ្រប់គ្រង ចត្់ន្ចងខសុៗគា ផ្ងន្ែរ។ 

 9 ក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ សីត្វន្ត្មយួគ្បច្ភទព្ជូ 

 ក្សសិក្សរ ឬអាក្សដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ ីសត្វោចច្គ្ជើសយក្សនូវវិ្ដី្ឋាំែាំណា ាំចាំ ីសត្វន្ត្មយួមុខរត្ច់្ៅក្សាុងចាំក្ខរចាំ ីសត្វ 

មយួបលង ់ ច្ដ្ឋយច្រោចដ្ឋាំ ជាលក្សា ៈចាំក្ខរច្មម  ចាំក្ខរព្ួក្សច្ល គមី ឬដ្ឋាំច្ល គីមច្ែើមច្ឈើ។ ក្ខរបច្ងាើត្ច្ោយមាន ចាំក្ខរ

ែាំណា ាំន្បបច្នេះភ្នរច្គ្ចើនជាក្ខរដ្ឋាំន្ែលបាំច្ព្ញច្ោយលក្សា ៈែូចខាច្គ្ក្ខមៈ 

  -ដ្ឋាំជច្គ្មើសតាមព្ូជន្ែលច្រច្ព្ញចិត្ដ ែូចជា ែុេះលូត្លាស់ច្លឿន រុមព្ ាំល អ បរិមា ផ្លច្គ្ចើន  

  -ដ្ឋាំបាំច្ព្ញតាមត្ាំរូវក្ខរច្គ្បើគ្បាស ់ឬត្ាំរូវច្ៅតាមគ្បច្ភទសត្វន្ែលច្រចិញ្េឹម ែូចជា អាក្សចិញ្េឹមព្ន្ព្ ច្រ

គ្ត្ូវក្ខរដ្ឋាំព្ួក្សច្ល គមីច្ែើមច្ឈើ គ្បច្ភទ រលីរើសុីែាច្គ្ចើនសរាាំបយ់ក្សសលឹក្សផ្ ដល់ជាចាំ ីវា។ 

  -ដ្ឋាំត្ាំរូវច្ៅតាមសាែ នភ្នព្ជីជាត្ិែី ោក្ខសធាត្ ុត្ាំបន់ន្ែលមានលក្សា ៈអាំច្ណាយផ្លច្ោយ    

ឧទ រ ៍ ច្ៅត្ាំបនជ់ួមាត្ទ់ច្នល ច្ដ្ឋយសារទឹក្សជាំនន់ច្ៅរែូវវសា ក្សសិក្សរភ្នរច្គ្ចើននិយមដ្ឋាំនូវព្ួក្សច្មម  ច្នពា ច្គ្ពាេះវា

មានច្ែើមខពស ់ច្ ើយវាធានាបានច្ៅនឹងក្ខរលិចទឹក្សល អជាងគ្បច្ភទច្មម ែនទច្ទៀត្។ 

 ច្ៅមានលក្សា ៈច្ផ្សងៗច្ទៀត្ជាច្គ្ចើនន្ែលត្ាំរូវច្ោយក្សសិក្សរច្គ្ជើសច្រើសយក្សនូវវិ្ដី្ឋាំែាំណា ាំចាំ ីសត្វន្ត្ មយួ

មុខ ឬមយួគ្បច្ភទព្ូជ។ 
 

 ក្ខរដ្ឋាំជាលក្សា ៈចាំរេុះព្ជូ 

 ក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ ីសត្វជាលក្សា ៈចាំរុេះព្ូជ វាជាវិ្ដី្ឋាំែុេះមយួគ្បច្ភទន្ែលោចចត្ទ់ុក្សថ្នសមគ្សមច្ៅ នឹង លក្សា

 ៈបច្ច េក្សច្ទសច្គ្ពាេះវាបានបាំច្ព្ញត្ាំរូវក្ខរគ្បច្ភទចាំ ីសគ្មាប់សត្វ និងបានច្រៀបចាំែាំណា ាំចាំ ីសត្វ គ្ត្ឹមគ្ត្វូ ច្ៅ តាម 

លក្សា ៈជីវសាស្ដ្សដរបស់វា ក្ខរងារច្រៀបចាំរឺៈ 

  -ច្រៀបចាំបលង់ែីមយួច្ោយសមគ្សប និងក្ខរដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំចាំ ីសត្វ 

  -ព្ិនិត្យសាែ នភ្នព្ែី និងច្្វើក្ខរន្បងន្ចក្សវាជាកូ្សនបលងត់្ូចៗ ច្ៅក្សាុងបលង់្ាំ 

  -ច្រៀបចាំែីច្ៅតាមសាែ នភ្នព្ និងត្ាំរូវក្ខររបសព់្ូជច្ែើមបីច្ោយែាំណា ាំនីមួយៗងាយគ្សួលក្សាុងក្ខរែុេះ លូត្

លាស់បានល អ។ 

  -ដ្ឋាំគ្បច្ភទែាំណា ាំចាំ ីសត្វច្ៅតាមបលង់ន្ែលបានច្រៀបចាំច្ ើយនិងច្ៅតាមគ្បច្ភទែាំណា ាំន្ែលច្យើងចង់

ដ្ឋាំ។ 

 ក្ខរច្រៀបចាំបលង់ដ្ឋាំតាមលក្សា ៈចាំរុេះ ន្បបច្នេះវាមានផ្លលាំបាក្សច្ដ្ឋយ គ្ត្ូវក្ខរនផ្ ទែី្ាំច្ទើបច្យើងោចច្រៀបចាំ 
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បានងាយគ្សលួ និងមាងច្ទៀត្អាក្សដ្ឋាំគ្ត្វូយល់ែឹងច្ោយបានចាសព់្ ី គ្បច្ភទែាំណា ាំនិមយួៗ ជាព្ិច្សសទាំ ាំននក្ខរលតូ្

លាស់របស់វា ច្ែើមបីច្ោយក្ខរច្រៀបចាំែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំបានសមគ្សប។ 
 

 ក្ខរដ្ឋាំជាលក្សា ៈជរួឆ្ល សព់្ជូ 

 ក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ ីសត្វជាលក្សា ៈជួរឆ្ល ស់វាជាបច្ច េក្សច្ទសថមីមយួន្ែលោចជយួច្ោយក្សសិក្សរ ឬអាក្សដ្ឋាំទចូ្ៅ អនុ

វត្ដបានគ្ត្ឹមគ្ត្ូវតាមលក្សា ៈបច្ច េក្សច្ទសដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំចាំ ីសត្វ។  

 ក្ខរច្រៀបចាំក្ខរដ្ឋាំន្បបច្នេះវាមានសារៈសាំខាន់ ច្គ្ចើនែូចជាៈ 

  -មានគ្បច្ភទែាំណា ាំចាំ ីសត្វច្គ្ចើនគ្បច្ភទច្ៅក្សាុងចាំក្ខរន្ត្មយួច្ ើយោចត្ាំរូវបានតាមត្ាំរូវក្ខរសារ 

ធាត្ុចាំ ីន្ែលសត្វគ្ត្វូក្ខរ។ 

  -ច្ដ្ឋយវាមានលក្សា ៈជាជួរគ្ត្ង់ និងមានចច្នាល េះជួរចាសល់ាស់វាសាំរួលែល់ក្ខរងារសាំោត្ច្មម  ចនគ្ង 

ច្ ើយនិងមានភ្នព្ងាយគ្សលួក្សាុងក្ខរន្ថរក្សាែាំណា ាំ។ 

  -ជួយច្ោយអាក្សដ្ឋាំងាយក្សាុងក្ខរច្្វើប លង់ក្សាំ ត្ស់ាំគលព់្ូជបានគ្ត្មឹគ្ត្វូ ច្ដ្ឋយគ្គន់ន្ត្បង់ច្លខ សាំគល ់

ច្ៅច្លើគ្ក្សដ្ឋស់បលង ់ច្ៅច្ព្លចប់ច្ផ្ ដើបែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំ។ 

  -ក្ខរឆ្ល ស់ជួររវាងច្មម  និង ច្ល គីមោចជយួែល់ក្ខរងារន្ថរក្សាជីជាត្ិែីបានល អជាងបលង់ ដ្ឋាំែាំណា ាំ ចាំ ី

សត្វន្ត្មយួគ្បច្ភទ និងបលង់ដ្ឋាំជាលក្សា ៈចាំរុេះ ច្គ្ពាេះព្ួក្សច្ល គមីភ្នរច្គ្ចើនវាជយួបច្ង ាើនជីជាត្ែីិ។ 

 ក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ ីសត្វតាមរច្បៀបជាជួរឆ្ល សព់្ជូែាំច្ ើរក្ខរច្ៅបានលុេះគ្តាន្ត្មានក្ខរច្រៀបចាំ ក្ខរងារមួយ ចាំនួន

ែូចខាងច្គ្ក្ខមៈ 

  -ច្រៀបចាំគ្បច្ភទព្ជូន្ែលមានោយកុ្ខលែុេះលតូ្លាស់គ្បហាក់្សគ្បន្ លគា    

   -ច្រៀបចាំព្ជូន្ែលមានក្សាំរិត្ននក្ខរលូត្លាស់ក្សាំព្ស់ និងក្សាំរិត្ក្ខរន្បក្សរុមពគ្បហាក់្សគ្បន្ លគា  

  -ច្រៀបចាំដ្ឋាំគ្បច្ភទែាំណា ាំចាំ សីត្វន្ែលមានច្ែើម្ាំ និងខពស់ច្ៅន្ផ្ាក្សខាងៗននចាំក្ខរ 

  -ច្រៀបច្ោយមានក្ខរឆ្ល សជ់ួររវាង គ្បច្ភទច្មម ជាមយួព្ួក្សច្ល គមី ច្ជៀសវាងឆ្ល សជ់ួររវាងច្មម និង 

ច្មម  គ្បសិនច្បើោចច្្វើច្ៅបាន។  

 របូភ្នព្ននក្ខរច្រៀបចាំបលងដ់្ឋាំែាំណា ាំចាំ សីត្វ 
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 ច/តារាងសច្ងាបក្សាំរតិ្ដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំចាំ សីត្វ 

គ្បច្ភទព្ជូ បរមិា ព្ជូច្គ្បើជា្យម 

( តិា) 

ចច្នាល េះជរួ  

(សម) 

ចច្នាល េះរមុព 

(សម) 

ច្ផ្សងៗ 

ច្មម ដ្ឋាំច្ដ្ឋយគ្គប ់ ៤-៥រគ្ក្ស ៤០ ០ ក្សាំរតិ្ែាំ េុះ២០% 

ច្មម ដ្ឋាំច្ដ្ឋយរល ់ ១៧០០០រល ់ ៤០ ១០-១៥ ក្សាំរតិ្ែាំ េុះ១០០% 

ព្កួ្សច្ល គមីដ្ឋាំគ្គប ់ ៤-៥រគ្ក្ស ៤០ ០ ក្សាំរតិ្ែាំ េុះ៤០% 

ព្កួ្សច្មម ច្នពារ ១២៥០០ក្សាំណាត្ ់ ៤០-៥០ ៤០ ក្សាំរតិ្ែាំ េុះ១០០% 

ច្ល គមីច្ែើមច្ឈើ ២០០០ ច្ែើម ២៥០-៣០០ ២០០-២៥០ ក្សាំរតិ្ែាំ េុះ១០០% 

 

៥.៥- សាំភ្នរៈច្គ្បើគ្បាសក់្សាុងក្ខរដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំចាំ សីត្វ 

 ក្សាុងក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ សីត្វ តាមបលង់ែតី្ចូៗជាលក្សា ៈគ្រសួារ ក្ខរច្គ្ត្ៀមបាំរងុសាំភ្នរៈ សគ្មាបច់្្វើក្ខរដ្ឋាំែុេះមនិ មាន

អវជីាសាំខាន ់រចឺ្គ្បើគ្បាសន់វូសាំភ្នរៈណាន្ែលក្សសកិ្សរមានច្ៅក្សាុងត្ាំបនរ់បសគ់ត្ ់ សាំភ្នរៈទាំច្នាេះមានៈ 

 សាំភ្នរៈសគ្មាបច់្្វើរបងក្ខរពារៈ 

  -បច្ងាា លរបង ោចច្គ្បើក្សនូច្ឈើ រលឬ់សស ី ធាងែូង ឬ ធាងច្តាា ត្ 

  -របាសគ្មាបប់ាាំងព្ទធជ័ុាំវញិចាំក្ខរែាំណា ាំ  ោចច្គ្បើច្ែើម ឬសសស ីសាំរៈបនាល  ឬអវីៗ ន្ែលោចរក្សបាន 

  -សាំភ្នរៈសគ្មាបច់ង ឬវាយភ្នជ ប ់មាន ន្ែក្សច្គល ឬន្ខសចាំ ងរបា ច្ពាេះធាងច្តាា ត្ ឬ វល ល ិ

 សាំភ្នរៈសគ្មាបដ់្ឋាំ 

  -ន្ខសសនិ ឬន្ខសសគ្មាបជ់ាច្គលក្សាុងក្ខរឆ្តូ្ជរួ ច្ៅច្ព្លែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំ ច្ែើមបចី្ោយជរួគ្ត្ងល់ អ 

  -ចបជុាំរៈច្គ្បើសគ្មាបឆ់្តូ្ជារនលងជរួ សគ្មាបដ់្ឋក្សគ់្របច្ព្លដ់្ឋាំ 

  -ក្សាំប៉ាងុសគ្មាបច់្គេះគ្គបព់្ជូច្ៅច្ព្លដ្ឋាំ ឬចនសគ្មាបដ់្ឋក្សគ់្គបច់្រាយច្ៅច្ព្លដ្ឋាំ 

  -ចបជកី្ស សគ្មាបជ់កី្សរច្ដដ  ក្សាុងក្សរ ដី្ឋាំក្សនូែាំណា ាំចាំ សីត្វ 

 ក្ខរងារព្ជូែាំណា ាំចាំ សីត្វ 

  -បញ្ជសីគ្មាបក់្សត្គ់្តាគ្គបព់្ជូ (ក្សត្គ់្តាច្ឈាម េះគ្គបព់្ជូ បលងជ់រួគ្គបព់្ជូន្ែលបានដ្ឋាំ ) 

  -គ្គប ់ឬក្សនូព្ជូែាំណា ាំចាំ សីត្វន្ែលគ្ត្វូែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំ 

  -សាំភ្នរៈសគ្មាបដ់្ឋសែ់ាំច្ ក្សគ្គបព់្ជូ 

  -សាំភ្នរៈសគ្មាបច់្្វើក្ខរប ដុ េះក្សនូព្ជូ (មានក្សនស្ដ្នដសគ្មាបក់្ខត្ ់ក្សនូក្ខាំបតិ្ សាតុ្រុ ំថង់ប ដុ េះ ក្សាំប៉ាសុដ) 

ដ្ឋាំន្ត្មួយគ្បច្ភទព្ូជ ដ្ឋាំជាបលង់ចាំរុេះព្ូជ   ដ្ឋាំ ជាជួរឆ្លស់ព្ូជ 
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 សាំភ្នរៈសគ្មាបប់ងាា ញក្សសកិ្សរ  ច្ែើមបចី្ោយក្សសកិ្សរស ក្ខរ ម៍ានក្ខរយលែ់ងឹមានក្ខរចលូរមួព្កី្ខរច្រៀចាំ

បលងដ់្ឋាំ ក្សត្ស់ាំគលប់ានព្ចី្ឈាម េះ ែាំណា ាំតាមជរួដ្ឋាំ នងិយលែ់ងឹគ្ត្សួៗអាំព្បីច្ច េក្សច្ទសដ្ឋាំចាំបាចណាស ់ច្យើងគ្ត្វូច្្វើក្ខរ

ព្នយលក់្សសកិ្សរជាគ្ក្សមុ មនុ ច្ព្លែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំសាំភ្នរៈទាំងច្នាេះមានៈ 

  -គ្ក្សដ្ឋសផ់្កទ ាំង្ាំ សគ្មាបច់្គ្បើសគ្មាប ់សរច្សរបងាា ញ ឬរបូលងដ់្ឋាំបងាា ញក្សសកិ្សរ 

  -  វតឺ្សរច្សរគ្ក្សដ្ឋស ់សគ្មាបស់រច្សរច្ៅច្ព្លព្នយលក់្សសកិ្សរ 

  -ផ្កទ ាំងរាំនរូ ររូគ្សាប ់បញ្ញេ ក្សព់្សីក្សមមភ្នព្ អនវុត្ដ 

 ច្គ្ៅព្ចី្នេះ ក្ខរច្គ្ត្ៀមក្សាំលា ាំព្លក្សមមចលូរមួជាក្ខរងារសាំខាន ់ ច្ៅក្សាុងច្ព្លែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ សីត្វ ច្ ើយ 

មា៉ា ងច្ទៀត្អាក្សសាំរបសាំរលួ ឬ អាក្សែកឹ្សនាាំអនវុត្ដ ចាំបាចគ់្ត្វូន្ត្មានក្ខរចលូរមួច្ដ្ឋយមនិោចខវេះបាន។ 

៥.៦- ក្ខរន្ថទាំែាំណា ាំចាំ សីត្វច្គ្ក្ខយច្ព្លដ្ឋាំ  

  ក្ខរន្ថទាំែាំណា ាំចាំ សីត្វវាជាចាំន្ ក្សមយួនាាំច្ោយក្ខរផ្សព្វផ្ាយ នងិក្ខរអនវុត្ដនស៍ក្សមមភ្នព្ព្គ្ងកី្សផ្លតិ្ ក្សមម

ែាំណា ាំចាំ សីត្វរបសច់្យើងទទលួបានច្ជារជយ័។ ច្បើច្យើងទាំងអសគ់ា គ្គនន់្ត្នាាំគា ដ្ឋាំ ច្ដ្ឋយច្បាេះបងន់វូសក្សមម ភ្នព្ន្ថទាំ 

ជាទចូ្ៅវាបានច្្វើច្ោយក្សាំរតិ្បរាជយ័របសច់្យើង មានរ តូ្ែលច់្ៅ៩៥% ច្ ើយវារតិ្ន្ត្មានផ្លលាំបាក្ស ្ាន់្ ារន្ថមច្ទៀត្

គ្បសនិច្បើច្យើងអនវុត្ដជាមយួក្សសកិ្សរ។  ចាំ ចុសាំខាន់ៗ ក្សាុងក្ខរអនវុត្ដច្លើក្ខរងារន្ថទាំែាំណា ាំចាំ សីត្វច្គ្ក្ខយច្ព្ល

ដ្ឋាំរមួមានៈ 

  -ក្ខរព្និតិ្យច្មើលជាគ្បចាំ សាំច្ៅច្្វើយ៉ា ងណាក្សុាំច្ោយមានក្សតាដ បាំផ្កល ញព្ខីាងច្គ្ៅ ែូចជាច្គ គ្ក្សប ីចលូសុី

ក្សាុងចាំក្ខរ  ឬច្មម ចនគ្ងែុេះលបច់្ព្លែាំណា ាំចាំ សីត្វច្ៅត្ចូ នាាំច្ោយមានក្ខរខចូខាត្។ 

  -ជាំរេះសាំោត្(យក្សច្ជើង)ច្ព្លែាំណា ាំចាំ សីត្វច្ៅត្ចូច្ែើមបចី្ោយវាែុេះលតូ្លាសល់ អ 

  -យលែ់ងឹអាំព្ភី្នព្បាត្ប់ង់ជជីាត្ែិ ីនងិច្្វើក្ខរបន្នែមជទីនច់្ព្លច្វលា 

  -យលែ់ងឹព្ីវិ្ កី្ខត្គ់្ត្មឹគ្ត្វូតាមលក្សា ៈបច្ច េក្សច្ទសច្ែើមបចី្ោយែាំណា ាំមានលទធភ្នព្លតូ្លាសល់ អ 

  -ព្ាយមសនស ាំជី្ មមជាត្ដិ្ឋក្សច់ាំក្ខរែាំណា ាំច្ោយបានច្រៀងរាលឆ់្ា ាំ នងិឧសា ក៍្សាុងក្ខរព្គ្ងកី្សក្ខរដ្ឋាំ 

   -ន្ថទាំជាព្ចិ្សសច្ៅរែូវគ្បាាំង ទាំងក្ខរក្ខត្ ់ក្ខរផ្ាាំព្ជូ  ឬក្ខរផ្ដលទ់កឹ្ស ច្បើោចច្្វើច្ៅបាន 

  -បច្ងាើនក្សាំរតិ្ក្ខរពារែាំណា ាំចាំ សីត្វក្ខនន់្ត្ខាល ាំង នវូរែូវគ្បាាំង ច្ជៀសវាងក្ខរច្បាេះបងច់្ចល ច្ដ្ឋយ យល់

ច្ឃើញថ្នវាផ្ដលផ់្លត្ចិ ឬក្សព៏្ុាំសវូមានគ្បច្យជនស៍គ្មាបរ់ែូវគ្បាាំង ។ 

៦. ក្ខរព្ររព់្រងចកំ្ខរដណំាចំណំសីរវតាម្ព្រសួារ 

 ែាំច្ ើរក្ខរគ្របគ់្រងែាំណា ាំចាំ សីត្វ មានច្គលបាំ ងសាំខាន ់៤ រៈឺ 

  -គ្របគ់្រងភ្នព្សែតិ្ច្សែររបសែ់ាំណា ាំចាំ សីត្វ ច្គ្ក្ខយច្ព្លដ្ឋាំ ច្នាេះមានោយកុ្ខលរសច់្ៅរបស ់ គ្បច្ភទ 

ែាំណា ាំ  ក្ខរែុេះលតូ្លាស ់នងឹក្សាំ ត្ប់ាននផូ្លតិ្ភ្នព្របសែ់ាំណា ាំចាំ សីត្វ។ 

  -គ្របគ់្រងច្ៅច្លើ បរមិា រ ុភ្នព្ នងិភ្នព្ន្គ្បគ្បលួរបសែ់ាំណា ាំចាំ សីត្វ សាំច្ៅច្្វើយ៉ា ងណាបច្ងាើត្នវូ

ត្លុយភ្នព្រវាងចាំននួសត្វនងិបរមិា ចាំ ចី្ែើមបចី្ោយក្សសកិ្សរមានលទធភ្នព្ក្សាុងក្ខរព្គ្ងកី្សផ្លតិ្ក្សមមសត្វតាមគ្រសួារបាន។ 

  -គ្របគ់្រងច្ៅច្លើក្ខរច្គ្បើគ្បាសអ់សល់ទធភ្នព្នវូោហារបូត្ែមភសត្វក្សាុងគ្បព្នធដ័្ឋាំែាំណា ាំចាំ សីត្វតាម ន្បប 

ក្ខត្ផ់្ ដលច់្ោយសត្វ។ 
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  -គ្របគ់្រងច្ៅច្លើ ទាំនាក្សទ់ាំនង រវាងែាំណា ាំចាំ សីត្វ ច្ៅនងិបរសិាែ នច្ៅត្ាំបនដ់្ឋាំែុេះ នងិផ្លប៉ាេះពាល ់ច្ផ្ស

ងៗ ន្ែលោចច្ក្សើត្មាន នងិក្ខរន្ក្សរលាំអរទនច់្ព្លច្វលា។ 

 ច្ែើមបសីាំច្រចច្ោយបាន នវូច្គលបាំ ងននក្ខរងារគ្របគ់្រង ទាំងអសខ់ាងច្លើ មច្្ាបាយសមគ្សប នងិមាន 

លក្សា ៈបច្ច េក្សច្ទស ន្ែលច្យើងគ្ត្វូអនវុត្ដមានៈ 

  -ែាំច្ ើរក្ខរននក្ខរផ្ដលគ់្ត្ បច់្ៅវញិ នវូជជីាត្ែិ ីច្ៅចាំក្ខរែាំណា ាំចាំ សីត្វ 

  -ែាំច្ ើរក្ខរននក្ខរគ្របគ់្រងសាំោត្ច្មម ចនគ្ងច្ៅក្សាុងចាំក្ខរែាំណា ាំចាំ សីត្វ បនាទ បព់្ដី្ឋាំ 

  -ែាំច្ ើក្ខរននក្ខរច្គ្សាចគ្សព្ ែាំណា ាំចាំ សីត្វបនាទ បព់្ដី្ឋាំ គ្បសនិច្បើច្ភលៀងមនិគ្របគ់្គន ់

  -ែាំច្ ើរក្ខរននក្ខរក្ខត្ែ់ាំណា ាំចាំ សីត្វសមគ្សបតាម បច្ច េក្សច្ទស នងិតាមគ្បច្ភទែាំណា ាំចាំ សីត្វ 

៦.១- ក្ខរផ្ដលគ់្ត្ បម់ក្សវញិនវូជជីាត្ែីិ ច្ៅចាំក្ខែាំណា ាំចាំ សីត្វ 

 ជាទចូ្ៅែដី្ឋាំែុេះែាំណា ាំចាំ សីត្វសគ្មាបក់្ខត្ ់ ែកឹ្សជញ្ជនូ ផ្ដលច់្ៅច្ោយសត្វច្ៅក្សន្នលងចញិ្េមឹ ន្ត្ងន្ត្ជបួគ្បទេះ នវូ

ក្ខរបាត្ប់ង ់ឬ ចេុះថយនវូជជីាត្ពិ្កី្សាុងែ ីជាព្ចិ្សសចាំក្ខរច្មម សគ្មាបជ់ាចាំ ចី្គ គ្ក្សប ី។ សារធាត្ខុនជិន្ែលន្ត្ង ន្ត្មាន

ក្ខរបាត្ប់ង់្ ាន់្ ារជាងច្រច្នាេះមាន ោសតូ្ ផ្សូវរ័ នងិ ប៉ាតូាសយមូ ( NPK ) ែូចច្នេះ ច្បើច្យើងព្ុាំមានក្ខរ បាំច្ព្ញបន្នែមគ្ត្

 បច់្ៅចាំក្ខរវញិច្ទ ច្នាេះផ្លប៉ាេះពាលវ់ា នងឹច្ក្សើត្មានច្ ើងែលែ់ាំណា ាំចាំ សីត្វរបសច់្យើង ច្ៅក្សាុង ឆ្ា ាំទ៣ីច្ៅឆ្ា ាំបនដបនាទ ប់

ច្ៅក្សាុងអាំ  ងុច្ព្លដ្ឋាំែុេះ។  

 សញ្ញាសាំខាន់ៗ ន្ែលបងាា ញច្ោយច្ឃើញ ច្ដ្ឋយក្ខរបាត្ប់ង់នវូជជីាត្ែិ ីច្ៅច្លើច្មម ចាំ សីត្វ មានែូចជាៈ 

  -ក្សាំរតិ្ែុេះលតូ្លាសរ់បសែ់ាំណា ាំចាំ សីត្វច្គ្ក្ខយច្ព្លក្ខត្យ់តឺ្ ច្បើច្គ្បៀបច្្ៀបនងិឆ្ា ាំែាំបងូ 

  -ច្ែើមច្មម ្ាំ វរងឹ ចច្នាល េះថ្នា ាំងខល ីសលកឹ្សត្ចូខសុ្មមតា  ក្សាំព្សច់្ែើមទមជាងឆ្ា ាំែាំបងូ 

  -សលកឹ្សបងាា ញនវូក្ខរន្គ្បព្ ព៌្នីបត្ង មក្ស ច្លឿង ច្ ើយរងឹនងិបងាា ញចាសន់វូរែូវគ្បាាំង 

  -សភ្នព្ែចី្ៅក្សន្នលងដ្ឋាំហាបន់្ ន ច្ ើយន្គ្បព្ គ៌្សន្លត្ខសុព្ី្ មមតា 

លក្សា ៈទាំងអសវ់ានងឹក្ខនន់្ត្ច្ក្សើត្មានខាល ាំងច្ ើងៗ គ្បសនិច្បើច្យើងព្ុាំមានក្ខរបស្ដ្ង គបគ់្ត្ បច់្ៅវញិនវូក្ខរបាត្ប់ង់ជជីាត្ែិ។ី  

 ជាបទព្ចិ្សា្នរ៍បសក់្សសកិ្សរ ន្ែលបានអនវុត្ដរចួមក្សច្ ើយច្ឃើញថ្ន ក្ខរដ្ឋក្សប់ញ្េលូវញិនវូជលីាក្សសត្វ គ្បមា  

៣៥០រគ្ក្ស ក្សាុង ១០០០ម២
 
ក្សាុង១ឆ្ា ាំ ចបត់ាាំងព្ឆី្ា ាំែាំបងូមក្សភ្នព្ល អរបសែ់ាំណា ាំចាំ សីត្វនងឹមានជាច្រៀង រាលឆ់្ា ាំ។ 

 ចាំច្ពាេះគ្បច្ភទែនី្ែលបាត្ប់ង់ជជីាត្ខិាល ាំងច្រោចច្គ្បើ នវូបរមិា ជរីមីខី ពសប់ាំផ្តុ្ច្ៅច្លើចាំក្ខរែាំណា ាំចាំ សីត្វ តាម 

លក្សា ៈបច្ច េក្សច្ទសែូចក្សាុងតារាងខាងច្គ្ក្ខម  (គ្បព្ន័ ធដ្ឋាំច្មម សគ្មាបគ់្ចតូ្ឱ្យសត្វសុ)ី 

 តារាង ក្សាំ ត្់ក្សាំរិត្ននក្ខរច្គ្បើគ្បាស់ជ ីច្ៅច្លើចាំក្ខរែាំណា ាំចាំ សីត្វ 
 

បរមិា ជជីាត្ែីិន្ែលបាត្ប់ង់/ឆ្ា ាំ/ ១០០០ម ២
 

បរមិា ជរីមីនី្ែលគ្ត្វូបាំច្ព្ញ/ឆ្ា ាំ 

៣២រគ្ក្ស/ឆ្ា ាំ ោសតូ្ ( N ) ៧០រគ្ក្ស/ឆ្ា ាំ អ យុច្រ៉ៃ ( Urea ) 

២រគ្ក្ស/ឆ្ា ាំ ផ្សូវរ័ ( P ) ១០រគ្ក្ស/ឆ្ា ាំ គ្ទផី្សូាវ ត្ ( TSP ) 

២១រគ្ក្ស/ឆ្ា ាំ ប៉ាតូាសសមូ K ) ៤២រគ្ក្ស/ឆ្ា ាំ បូត់ាសសមូក្សលរ ួ( Kcl ) 

 (Werner W.Stür and Peter M.Horne ). 

 



 40 

 ៦.២- ក្ខរគ្របគ់្រងសាំោត្ច្មម ចនគ្ង 

 ជា្មមតាច្មម ចនគ្ងែុេះលូត្លាស់ចបត់ាាំងព្ចី្ព្លន្ែលមានច្ភលៀងធាល ក់្សែាំបូង ែូចច្នេះវាគ្ត្ូវបានឆ្លងក្ខត្់ក្ខរ 

សាំោត្ព្ីរច្លើក្សរួចមក្សច្ ើយបនាទ បព់្ីែាំណាក់្សក្ខលច្រៀបចាំែីដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ ីសត្វ។ ច្ទេះជាយ៉ា ងច្នេះក្សដី ច្ៅច្គ្ក្ខយច្ព្លដ្ឋាំវា

ច្ផ្ ដើមែុេះជាបនដច្ទៀត្ ច្ ើយវាមានសនទេុះច្លឿនជាងែាំណា ាំចាំ សីត្វច្ៅក្សាុងអាំ ុងច្ព្ល១០-១៥នថ ាែាំបូង។ 

 ក្ខរក្សាំចត្់ច្មម ចនគ្ងច្គ្ក្ខយច្ព្លដ្ឋាំច្្វើច្ ើង ១-២ែង វាោគ្សយ័ច្ៅនឹងក្សាំរិត្រាលដ្ឋលរបស់វា ជា្មមតា ច្រ

ចប់ច្ផ្ ដើមែក្សច្មម ចនគ្ងច្ចញព្ជីួរែាំណា ាំចាំ ីសត្វច្ៅនថ ាទី១៥ បនាទ បព់្កី្ខរដ្ឋាំ និងោចច្្វើច្លើក្សទី២គ្បសិនច្បើក្សាំរិត្ ននក្ខរ

បាំផ្កល ញខាល ាំងក្សាុងអាំ ុងច្ព្ល១០-១៥នថ ា បនាទ បព់្ីច្្វើច្លើក្សទ១ី ច្លើសព្ចី្នេះែាំណា ាំចាំ ីសត្វវាមានលទធភ្នព្គ្រប់គ្គន់ក្សាុងក្ខរ

ែុេះគ្របព្ីច្លើច្មម ចនគ្ង។ 

 ៦.៣- ក្ខរច្គ្សាចគ្សព្ែាំណា ាំចាំ សីត្វ 

 ជាទចូ្ៅែាំណា ាំចាំ ីសត្វច្យើងចប់ច្ផ្ ដើមដ្ឋាំច្ៅច្ែើមរែូវវសា ក្ខរច្្វើន្បបច្នេះ ច្យើងចងច់្គ្បើគ្បាសទ់ឹក្សច្ភលៀង ច្ែើមបី

ច្គ្សាចគ្សព្ ។ ែាំណា ាំចាំ ីសត្វភ្នរច្គ្ចើនវាោច្នគ្ទាំ និងរែូវគ្បាាំងរយៈច្ព្លព្ី៥-៦ន្ខ ែូចច្នេះវាសមគ្សបច្ៅនិង

ោក្ខសធាត្ុច្ៅក្សាុងគ្បច្ទសក្សមពុជាច្យើង។ 

 ត្ាំរវូក្ខរទកឹ្សសគ្មាបែ់ាំណា ាំចាំ គី្បច្ភទខលេះ 
  

ល.រ គ្បច្ភទែាំណា ាំចាំ សីត្វ ត្ាំរវូក្ខរក្សាំព្សទ់កឹ្ស (mm) ភ្នព្្នគ់្ទាំរែូវគ្បាាំង(ន្ខ) 

១ ហាគមបា      (  Gamba ) ៨០០-១៥០០ ៥-៦ 

២ បាសុីលសី        ( Basilis   ) ៩០០-១៤០០ ៥-៦ 

៣ មា៉ា រា៉ៃ ន់ឌ្ ូ         ( Marandu ) ៩០០-១៤០០ ៥-៦ 

៤                 ម៉ាុលឡាត្ ូ       (  Mulato   ) ៩០០-១៤០០ ៥-៦ 

៥ បា៉ាសាព លូម       (   Paspalum  ) ៨០០-២០០០ ៤-៥ 

៦ គ្កុ្សមច្មម ច្នពារ (  Napier grass ) ១០០០-១៤០០ ៥-៦ 

៧ ច្មម  គចី្ន        (  Guinea grass ) ១១០០-១៣០០ ៥-៦ 

៨ សាដ យ  ុ        (     Stylo      ) ៧០០-១០០០ ៤-៥ 

៩  ឌ្សីមិន្ស    (   Desmanthus ) ២៥០-២០០០ ៤-៥ 

១០ រលីរើសុីែា        (  Gliricidia  ) ១០០០-៣៥០០ រយៈច្ព្លយូរ 

១១ ក្សនធាំច្ថត្         (  Leucaena ) ៩០០-៣៥០០ រយៈច្ព្លយូរ 

 ក្ខរអនុវត្ដដ្ឋាំជាក់្សន្សដងច្ៅត្ាំបន់ោក្ខសធាត្ុ្មមតាក្សាុងគ្បច្ទសក្សមពុជាច្យើង ជាព្ិច្សសច្ៅរែូវគ្បាាំង ច្បើ ច្យើង

អនុវត្ដគ្ត្មឹគ្ត្វូតាមបទដ្ឋា នបច្ច េក្សច្ទសក្សាុងក្ខរក្ខត្ ់ និងន្ថទាំគ្ត្ឹមគ្ត្ូវ ច្ៅត្ាំបន់ន្ែលព្ុាំមានគ្បភព្ទឹក្សច្គ្សាច គ្សព្ 

ច្នាេះច្រោចគ្បមូលផ្លព្ីច្មម ចាំ ីសត្វបាន ១ែង ក្សាុង១ន្ខ ទិន ាផ្លសែតិ្ក្សាុងក្សាំរិត្ទប។ 

 ច្ៅត្ាំបន់ន្ែលមានទឹក្សច្គ្សាចគ្សព្ ៣០-៤០% ច្ៅរែូវគ្បាាំង ច្រោចច្គ្សាចគ្សព្ចាំក្ខរច្មម ១-២ែង/ន្ខ  

ច្នាេះក្ខរគ្បមូលផ្ល២ែង/ន្ខ ទិន ាផ្លទទលួបានក្សាុងក្សាំរិត្ម្យម ។ 

 ច្ៅត្ាំបន់ន្ែលមានទឹក្សច្គ្សាចគ្សព្១០០%ក្សាុងរែូវគ្បាាំងមានន័យថ្នទឹក្សគ្រប់គ្គន់តាមត្ាំរូវក្ខរ ែូចបានរាយ 

ក្សាុងតារាង ខាងច្លើ ច្នាេះក្ខរផ្ដល់ផ្លសែិត្ក្សាុងក្សាំរិត្អត្ិបរមា។ 

 ច្ដ្ឋយន្ ក្សចាំច្ពាេះព្ព្ួក្សគ្ទីច្  គីមមិនសវូមានបញ្ញា ច្លើក្ខរច្គ្សាចគ្សព្ច្ៅរែូវគ្បាាំងច្ ើយ ច្គ្ពាេះវាោចែុេះ 

លូត្លាស ់និងផ្ ដល់ផ្លបាន ព្ ី៦០-៧០%ច្បើច្គ្បៀបច្្ៀបនឹងរែូវវសា។ 
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៦.៤- ក្សាំព្សក់្ខត្ ់នងិ ចច្នាល េះច្ព្លននក្ខរក្ខត្ែ់ាំណា ាំចាំ សីត្វ 

 បច្ច េក្សច្ទសក្សាុងក្ខរក្ខត្់ែាំណា ាំចាំ ីសត្វ វាជាចាំ ចុសាំខាន់ បាំផុ្ត្ក្សាុងក្ខរគ្របគ់្រងែាំណា ាំចាំ សីត្វ ក៏្សែូចជាក្ខរ 

ន្ថទាំច្ោយែាំណា ាំចាំ សីត្វមានជីវិត្រស់បានគ្ត្ឹមគ្ត្ូវតាមសមត្ែភ្នព្របស់វា។  ច្ ត្ុច្នេះក្ខរក្ខត្់ែាំណា ាំចាំ ីមានក្ខរ 

ពាក់្សព្័ន ធ ច្ៅ និងលក្សា ៈជីវសាស្ដ្សដ  ក្ខរែុេះលូត្លាស ់បរិមា  និង រុ ភ្នព្របស់ចាំ សីគ្មាបស់ត្វ  ។ 

  -ច្បើច្យើងក្ខត្់ែាំណា ាំចាំ សីត្វ ន្ែលមានោយតុ្ិច វាខេីល អរុ ភ្នព្ចាំ ខីពស ់ន្ត្បរិមា ចាំ ទីប 

  -ច្បើច្យើងទុក្សច្ោយែាំណា ាំមានោយចុ្គ្ចើនច្ព្ក្សច្ទើបក្ខត្់ច្នាេះ បរិមា ចាំ ីខពស់ន្ត្រ ុភ្នព្ចាំ ធីាល ក់្ស

ចុេះទប សគ្មាប់ក្ខរផ្ដល់ច្ោយសត្វសុ ីមានក្ខរលូត្លាសយ់តឺ្។ 

  -ក្ខរក្ខត្់ែាំណា ាំចាំ ីសត្វន្វងឬខលចី្ព្ក្សនាាំច្ោយក្ខរែុេះលូត្លាសយ់តឺ្ឬោចខូចខាត្ទាំងគ្សុងក៏្សមាន។  

         -ក្ខរទុក្សច្ោយែាំណា ាំចាំ ីសត្វែុេះលតូ្លាស់ន្វងច្ដ្ឋយមិនក្ខត្ច់្ៅរែូវគ្បាាំង បណាដ លច្ោយវាងាប់អស ់

ច្ដ្ឋយសាែ នភ្នព្ផ្គត្់ផ្ គងទ់ឹក្សមិនគ្រប់គ្គន់ ែូចច្នេះត្ាំរូវច្ោយច្យើងក្ខត្់ែាំណា ាំចាំ សីត្វ ច្ៅចុងរែូវវសាច្ដ្ឋយ មិនទុក្ស ច្ោ

យន្វង។ 

   សរុបច្សចក្សដចី្ៅក្ខរក្ខត្់ែាំណា ាំចាំ ីសត្វជាបច្ច េក្សច្ទសចាំបាច់មយួន្ែលច្យើងរួរន្ត្មានក្ខរយល់ែឹងឬផ្សព្វផ្ាយ

ែល់ក្សសិក្សរ ន្ែលដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ សីត្វ ច្ោយមានក្ខរយល់ែឹងនិងអនុវត្ដទទួលបានច្ជារជយ័។ 
 

 ក្ស-តារាងរាំរកូ្សាុងក្ខរគ្បមលូផ្លច្ដ្ឋយក្ខរក្ខត្ែ់ាំណា ាំចាំ សីត្វ 
 

ល-រ 
ច្ឈាម េះែាំណា ាំ 

ចាំ ីសត្វ 

ោយុគ្បមលូផ្ល 

ែាំបូង ( នថ ា ) 

ក្សាំព្ស់ក្ខត្់ច្្ៀប 

នឹងនផ្ ទែី(ស.ម) 

ោយកុ្ខត្ប់នាទ បព់្ ី

ក្ខត្់ច្លើទីមយួ (នថ ា) 

ក្ខរគ្បមូលផ្ល 

ក្សាុង១រែូវវសា (ច្លើក្ស) 

១ Guinea ៤៥-៦០ ៧ ៧-១០ ១៥-២០ 

២ Gamba ៥០-៦០ ៧ ១០-១៥ ១០-១៥ 

៣ Marandu ៥០-៦០ ៧ ១៥-២០ ១០-១៥ 

៤ Mullato ៥០-៦០ ៧ ១៥-២០ ១០-១៥ 

៥ Basilisk ៦០-៦៥ ៧ ២០-២៥ ៧-១០ 

៦ Napier ៥០-៦០ ១០ ២៥-៣០ ៦-៨ 

៧ Stylo 184 ៥០-៦០ ១៥ ២៥-៣០ ៦-៨ 

៨ Leucaena ៣៥០ ១០០-១៥០ ២០-២៥ ៦-៨ 

៩ Gliricidia ៣៥០ ១០០-១៥០ ២០-២៥ ៦-៨ 
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                            រច្បៀបក្ខត្់ច្មម                                            រច្បៀបក្ខត្ព់្ួក្សច្ល គីម 

៧. លទាផ្លទទួលបានរកី្ខរដ្ឋដំំណាចំំណីសរវ  

 តាមរយៈក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ សីត្វច្ៅតាមបលង់ែីភូមិបាន ជួយច្ដ្ឋេះគ្សាយផ្លលាំបាក្សរបស់ក្សសិក្សរ ក្សាុងក្ខរន្សវងរក្ស

ចាំ ីសត្វ ជាព្ិច្សសត្ាំបន ់ន្ែលខវេះវាលច្មម ្មមជាត្ ិ។ ក្សនលងមក្សក្សសិក្សរន្ែលបានអនុវត្ដក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ ី សត្វបានទទលួ

នូវផ្លចាំច្ ញមយួចាំនួនែូចជាៈ 

 -ព្ួក្សគត្់មានែាំណា ាំចាំ សីត្វជតិ្ផ្ ទេះច្ដ្ឋយមិនចាំបាច់ច្ចញច្ៅរក្ស ចាំ ីសត្វច្ៅទីឆ្ា យ 

 -ជួយច្ោយក្សសិក្សរក្ខត្់បនែយបាន នូវក្ខរចាំណាយគ្បាក់្សច្សា យុែឹក្សជញ្ជនូចាំ សីត្វ ច្ៅត្ាំបន់ឆ្ា យៗ ព្ ី

២០០០ច្រៀល -៤០០០ច្រៀល ក្សាុង១នថ ា សគ្មាប់ក្សាំលា ាំងព្លក្សមម និង ចាំណាយច្លើច្គ្បងសា ាំងចក់្សម៉ាូត្សូគ្មាប់ែឹក្សចាំ  ី 

សត្វ ។ 

 -ក្ខត្់បនែយច្ព្លច្វលាក្សាុងក្ខរយក្ស ច្គ គ្ក្សបី ច្ៅឃ្វវ លន្ែល ព្មីុនច្គ្បើច្ព្ល ៥-៦ច្មា៉ា ង មក្សច្ៅគ្ត្មី    

 ២-៣ ច្មា៉ា ង ច្ដ្ឋយមានែាំណា ាំ  ចាំ ីសត្វ ជាចាំ ីសគ្មាប់ផ្ ដលប់ន្នែមច្ៅផ្ទេះ ។ 

 -ជួយច្ោយក្សសិក្សរមានច្ព្លច្វលាក្សាុងក្ខរច្ចញច្ៅគ្បក្សបមុខរបរច្ផ្សងែូចជា ែក្សសទងូ ដ្ឋាំែាំណា ាំច្ផ្សងៗ ឬលក់្ស 

ែូត្ូចតាច យក្សក្សាំនរ៉ៃច្លើក្សក្សាំព្សជ់ីវភ្នព្គ្រួសារ។ 

 -ជួយច្ោយកុ្សមារមានលទធភ្នព្គ្រប់គ្គន់ក្សាុងក្ខរច្រៀនច្ទៀងទត្់ច្ព្លច្វលា និងមិនច្បាេះបងក់្ខរច្រៀនសូគ្ត្ 

 -ជួយច្ោយក្សសិក្សរមានច្ព្លច្វលាគ្រប់គ្គន់ក្សាុងក្ខរចូលរួម ក្ខរងារសងគមែូចជា ព្ិ្បីុ យគ្បនព្ន   
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បុ យជាត្ ិ និងមានឱ្ក្ខសទាំនាក្ស់ទាំនងរាល់គ្រប់ក្សិច េក្ខរបានល អជាងមុន។ 

 -តាមរយៈែាំណា ាំចាំ សីត្វបានជយួច្ោយសត្វទទួលបាន នូវោហារូបត្ែមភគ្រប់គ្គន់គ្បក្សបច្ដ្ឋយរុ ភ្នព្្ាំធាត្់ 

ច្លឿនច្្វើឱ្យត្នមលសត្វ មានក្ខរច្ក្សើនច្ ើ រួមចាំន្ ក្ស បច្ងាើនគ្បាក់្សចាំ លូគ្បចាំគ្រួសារ។ 

 -ផ្ដល់ជាមច្្ាបាយែល់ក្សសិក្សរក្សាុងក្ខរព្គ្ងីក្សផ្លិត្ក្សមមសត្វ ព្ចិ្សសបាំប៉ានសត្វ សគ្មាប់លក្សយ់ក្សគ្បាក់្សក្សាំនរក៏្ស 

ែូចជាជួយច្ោយក្សសិក្សរមានមខុរបររួបផ្ស ាំ។  

 -មា៉ា ងច្ទៀត្វាបានបាំច្ព្ញនូវក្ខរខវេះខាត្ចាំ ី ព្ចិ្សសច្គ គ្ក្សបី នូវរែូវគ្បាាំង ន្ែលជាទូច្ៅសត្វបាត្ប់ង ់នូវ  

ោហារូបត្ែមភ្ ាន់្ារ ។ 

៨. ព្រភរោពំ្ទសរម្មភារ អនុវរដដ្ឋដុំះដំណាចំំណីសរវ  

 ក្សាុងែាំច្ ើរក្ខរ ក្ខរងារដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ ីសត្វ ជាលក្សា ៈគ្រសួារជាមួយក្សសិក្សរ ន្ែលបានអនុវត្ដ និង ទទួលបាន 

ច្ជារជយ័ ោគ្សយ័ច្ៅច្ដ្ឋយន្ផ្នក្ខរសក្សមមភ្នព្ សាំខាន់ៗ មយួចាំនួនែូចជាៈ 

 -ក្ខរងារ ប ដុ េះបណាដ លបុរគលកិ្ស ច្ោយមានក្ខរយល់ែឹងអាំព្ែីាំណា ាំចាំ ីសត្វ 

 -ក្ខរងារ ច្គ្ជើសច្រើសត្ាំបន់ដ្ឋាំែុេះ និង ក្សសិក្សរស ក្ខរ ៍ច្ោយបានសមគ្សប 

 -ែាំច្ ើរក្ខរដ្ឋាំែុេះ និង ផ្ដល់បច្ច េក្សច្ទសែល់ក្សសិក្សរ តាមរយៈ ក្ខរច្រៀនជាមយួ និង ក្ខរអនុវត្ដផ្កទ ល ់

 -ក្ខរងារគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ និង ន្ នាាំបច្ច េក្សច្ទសបន្នែមែល់ក្សសិក្សរច្គ្ក្ខយច្ព្លដ្ឋាំែាំណា ាំចាំ សីត្វ 

 -ក្ខរងារផ្សព្វផ្ាយ និងព្គ្ងីក្ស សក្សមមភ្នព្ដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំចាំ ីសត្វ 

 ទាំងអសច់្នេះវាជាន្ផ្ាក្ស្ាៗំ ក្សាុងែាំច្ ើរក្ខរសក្សមមភ្នព្ ែូចច្នេះសក្សមមភ្នព្ោចែាំច្ ើរក្ខរច្ៅបានោគ្សយ័ច្ៅ និង 

ក្ខរច្រៀបចាំសាំភ្នរៈ និងអាក្សផ្ គត្់ផ្ គង់ រួមជាមយួសាំភ្នរៈ ន្ែលមានគ្សាប់របស់ក្សសិក្សរ។ 

 ក្ខរងារមួយចាំនួន ែូចជា ក្ខរប ដុ េះបណាដ ល បុរគលិក្ស សក្សមមភ្នព្ច្គ្ជើសច្រើសទីតាាំងចាំណាយច្លើក្ខរផ្ដល់ច្សវា និង

ព្ូជែាំណា ាំចាំ ីសត្វ សគ្មាបក់្ខរងារដ្ឋាំែុេះច្លើក្សែាំបូង ច្សវាបុរគលិក្សក្ខរងារ  ទាំងច្នេះវាជាសក្សមមភ្នព្បានមក្សព្ីក្ខរ ជួយ

ឧបត្ែមភ ព្ីរាំច្រាង ឬ អងគក្ខរនែរូរអភិវឌ្ឍន៍ ស ក្ខរជាមយួគ្ក្សសួង ឬនាយក្សដ្ឋា នសាមុ។ី 

 សាំភ្នរៈសគ្មាប់បាំច្រើច្ោយក្ខរងារដ្ឋាំែុេះ ក្សាំលា ាំព្លក្សមមនផ្ ទែីដ្ឋាំែុេះ និងសាំភ្នរៈក្ខរពារសុវត្ែិភ្នព្ែាំណា ាំចាំ ីសត្វ 

រួមជាមយួនិងជសីគ្មាបប់ាំច្រើច្ោយ ក្ខរន្ក្សលាំអររុ ភ្នព្ែី ទាំងច្នេះវាជាភ្នរៈ របស់ក្សសិក្សរន្ែលជាអាក្សស ក្ខរ ៍។ 

 សរុបច្សចក្សដចី្ៅច្យើងច្ឃើញថ្ន ក្សសិក្សរក្សមពុជានាច្ព្លបច េបុបន ាក្សាំព្ុងជួបគ្បទេះផ្លលាំបាក្ស ច្លើន្ផ្ ាក្សក្សងវេះខាត្ ចាំ ី

សគ្មាប់ផ្ ដល់ច្ោយសត្វ ជាព្ិច្សសចាំ ីសគ្មាប់ច្គ គ្ក្សប ីត្ាំរូវច្ោយច្យើងទាំងអស់គា  ស ក្ខរ ៍ច្ដ្ឋេះគ្សាយ។ 

 ន្ត្ច្ទេះជាយ៉ា ងណាក៏្សច្ដ្ឋយ ក្ខរងារច្នេះ គ្ត្ូវជួបគ្បទេះនូវភ្នព្សមគុ្រសាម ញខលេះ ច្ៅក្សាុងែាំច្ ើរក្ខរែាំបូង នន 

សក្សមមភ្នព្ន្ក្សលាំអរ ច្គ្ពាេះថ្ន វាជាជាំហា នចប់ច្ផ្ ដើម ក្ខរយល់ែឹងរបស់ក្សសិក្សរ ច្ៅច្លើបច្ច េក្សច្ទសច្នេះច្ៅមានក្សាំរិត្។  

 តាមរយៈក្ខរងារន្ែលបានអនុវត្ដក្សនលងមក្ស និងភ្នព្ទទួលយក្សយ៉ា ងឆ្ប់រ ស័ និងត្ាំរូវក្ខរព្ិត្គ្បាក្សែរបស ់

ក្សសិក្សរច្នាេះច្យើងមានជាំច្នឿច្ជឿជាក់្សថ្នក្ខរងារផ្សព្វផ្ាយក្ខរដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំចាំ ីសត្វ ព្តិ្ជាច្ជារជយ័ថ មីមយួសគ្មាបជ់ា ក្ខរ

រួមវិភ្នរទនច្លើក្សសទយួច្សែាកិ្សច េជាត្ិច្ៅច្ព្លខាងមុខ។ 

 ជាបញ្េបច់្យើងខញុាំទាំងអស់គា  រង់ចាំទទលួនូវក្ខន្ក្សលាំអរគ្រប់ន្បបយ៉ា ងព្ី សាំណាក់្ស ច្លាក្ស ច្លាគ្ស ី ន្ែលមាន 

បាំ ង ចូលរួមសាែ បនាឯក្សសាច្នេះ និង សូមអររុ ទុក្សជាមុនគ្បក្សបច្ដ្ឋយច្សចក្សដីសងឃឹម។ 
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៩. ថវិក្ខសព្មារ់ក្ខរនធវើរង្ហា ញ  

 ថវិក្ខសគ្មាប់ក្សមមវិ្ីផ្សព្វផ្ាយ នឹងន្គ្បគ្បលួោគ្សយ័ច្លើត្គ្មូវក្ខរជាក់្សន្សដងននសាមុអីង គភ្នព្។  

តារាង ថវិក្ខខាងច្គ្ក្ខមបានបច្ងាើត្ច្ ើងក្សាុងឆ្ា ាំ២០០៦ ច្ដ្ឋយច្យងច្ៅច្លើក្ខរបា៉ា ន់សាម នច្លើបទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទា 

របស់នាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម។ 

 

ថវិក្ខ និង ក្ខរសនមរ់ ចាំនួន/ត្នមល 

គ្កុ្សមក្សសិក្សរ (ក្ស) ៣០ នាក្ស ់

ទុនសគ្មាបទ់ីក្សន្នលងច្្វើបងាា ញ (ខ) $១៨០ 

ក្ខរប ដុ េះបណាដ លគ្កុ្សមក្សសិក្សរ (រ) 

- ឯក្សសារ/ក្ខរន្ នាាំព្បីច្ច េក្សវទិា TIP  

 
 

$៣០ 

ក្ខរប ដុ េះបណាដ លគ្កុ្សមក្សសិក្សរ (ឃ) 

- ោហារសាំរ៉ៃន់ 

 
 

$៩០ 

ទុនចូលរួមព្ីក្សសិក្សររាំរូ (ង) 

 

ក្សាំលាាំងព្លក្សមម / សនួច្មម  / 

សាំភ្នរៈសគ្មាបដ់្ឋាំ 

ទិវាន្គ្ស - ោហារសាំរ៉ៃន់  (ច) $២៥ 

ទិវាន្គ្ស - សាំភ្នរៈ  (ឆ្) $១០ 

មស្ដ្នដីក្សសិក្សមមគ្សុក្ស-គ្បាក់្សឧបត្ែមភគ្បចាំនថ ា  (ជ)                                                      

- ក្ខរប ដុ េះបណាដ ល, ក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យទីក្សន្នលងច្្វើបងាា ញ        

 
 

$៤២ 

មស្ដ្នដីក្សសិក្សមមគ្សុក្ស-គ្បាក់្សឧបត្ែមភ នថ លច្្វើែាំច្ ើរ (ឈ)    $២៤ 

ក្ខរចុេះគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ-តាមដ្ឋនច្ៅមូលដ្ឋា នច្ដ្ឋយអាក្សឯក្សច្ទស (ញ)    $២០  

សរបុ  $៤២១ 

 

 

 

ក្ខរសនមរ់នព្រើព្បាស់មាន 

ក្ស. ក្សាុង TIP មយួ មានគ្ក្សមុក្សសកិ្សរ (៣០នាក្ស)់ នងិទកី្សន្នលងបងាា ញ ២ក្សន្នលង 

ខ. ទនុសគ្មាបច់្្វើបងាា ញអាំព្ែីាំណា ាំចាំ សីត្វត្ាំបនវ់ាលទាំនាប  ច្ដ្ឋយមានបញ្េលូទាំង គ្គបព់្ជូ/ច្ែើមសគ្មាបក់្ខត្ដ់្ឋាំ= $២៥ 

ច្្វើរបង= $៣០  ក្សាំលាាំងអសូទញ =4១៥ ក្ខរផ្គត្ផ់្ គងទ់កឺ្ស = $១០ ជកី្សាំប៉ាសុដ/ីរមី=ី $១០ សរបុរមួ= $៩០ ទនុសគ្មាប់

ព្រីក្សន្នលង =4៩០ x ២= $១៨០។  

រ. ឯក្សសារប ដុ េះបណាដ លបច្ច េក្សវទិា មានរមួបញ្េលូទាំងសាំភ្នរៈសគ្មាបប់ច្គ្ងៀន ច្មច្រៀន ក្ខរបញ្ញេ ាំងសាល យ នងិ ផ្កទ ាំងរបូភ្នព្

្ាៗំ  ន្ែលជាែាំច្ ើរក្ខរននវិ្ សីាស្ដ្សដបច្គ្ងៀន ។ 

ឃ. ក្ខរប ដុ េះបណាដ លគ្ក្សមុក្សសកិ្សរមាន ៣វរគ មយួវរគ មានរយៈច្ព្លមយួនថ ាង ច្លើក្សន្លងន្ត្វរគ ក្ខរច្្វើជកី្សាំប៉ាសុ ដ ិមានន្ត្ ២វរគច្ទ 

នងិ ក្ខរក្សាំ ត្ច់ាំណាត្ថ់្នា ក្សែ់ ីមានមយួវរគ 
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ង. ទនុចលូរមួរបសក់្សសកិ្សរ ែ ី៤០០ម២   ឧបក្សរ  ៍  ទកឹ្សសគ្មាបច់្គ្សាចគ្សព្នងិក្សាំលា ាំងព្លក្សមម 

ច. ទវិាន្គ្សមានក្សនលេះនថ ាមានន្ត្មដងក្សាុងវរគណាមយួក្សាុងចាំច្ណាមវរគទាំងប ី នងិោចមានក្ខរចលូរមួព្កី្សសកិ្សរច្ៅន្ក្សបរៗ ភមូគិ្ប 

ន្ ល ៤០ ច្ៅ ៦០នាក្ស។់ 

ឆ្. សាំភ្នរៈសគ្មាបទ់វិាន្គ្សរមួមាន ឧច្ឃ្វសនសព័្ទ (ច្មគ្ក្ស)ូ ផ្កទ ាំងគ្ក្សដ្ឋសប់ាល សទកិ្ស នងិផ្កទ ាំងបដ្ឋរបូភ្នព្ច្ផ្សងៗច្ទៀត្ 

ជ.  សគ្មាបម់ស្ដ្នដកី្សសកិ្សមមគ្សកុ្ស ថវកិ្ខឧបត្ែមភរមួមាន ៤នថា សគ្មាបក់្ខរច្គ្ជើសច្រើសទកី្សន្នលងបងាា ញ ឬ ក្ខរចបច់្ផ្ដើម ឬ ក្ខរគ្ត្តួ្

ព្និតិ្យតាមដ្ឋន។ ចាំច្ពាេះក្ខរប ដុ េះបណាដ លសគ្មាប ់៣វរគ ផ្ដលច់្ោយ ៦នថា នងិទវិាន្គ្សផ្ដលច់្ោយ ២នថា។ 

ឈ. គ្បាក្សឧ់បត្ែមភសគ្មាបម់៉ាតូ្ ូ២ែលុាលសគ្មាបម់យួនថ ា ទាំងអស ់១២នថា 

ញ. មនទរីក្សសកិ្សមមច្ខត្ដ-អាក្សឯក្សច្ទសជាំនាញផ្ដលជ់ាំនយួបច្ច េក្សច្ទស នងិគ្ត្តួ្ព្និតិ្យ-តាមដ្ឋនក្ខរប ដុ េះបណាដ ល TIP
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