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រុរារថា 
 

គ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទច្គ្ក្ខមក្សិច េស ក្ខរគាំគ្ទព្ទីីភ្នា ក់្សងារអូស្ដ្សាដ លសីាំរាបក់្ខរអភិវឌ្ឍន៏ 

អន ដរជាត្ិ (AusAID) តាមរយៈរាំច្រាងក្ខរផ្សព្ វផ្ាយក្សសិក្សមម ក្សមពុជា-អូស្ដ្សាដ ល ី ជាំហានទី២ (២០០១-២០០៦) ន្ែលមាន 

ច្គលច្ៅព្គ្ងឹងសាែ ប័ន និងគ្បព្័ន ធផ្សព្ វផ្ាយក្សសកិ្សមមច្ៅក្សមពជុា បានខតិ្ខាំយ ងច្ព្ញទាំ ងឹច្ែើមបីច្្ វើក្ខរព្គ្ងឹង សមត្ែភ្នព្

មស្ដ្ន ដីផ្សព្ វផ្ាយក្សសិក្សមមក្ខរច្រៀបចាំក្សសាងន្ផ្នក្ខរផ្សព្ វផ្ាយក្សសិក្សមមគ្សបតាមច្គលនច្យបាយវិមជឈក្ខរនិងវិស មជឈក្ខ

រ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល តាមរយៈក្ខរ វិភ្នរគ្បព្័ន ធច្ក្សសគ្ត្-ប រិសាែ នថ្នា ក់្សឃុាំ សងាា ត្ ់ និងបានចងគ្ក្សងជា បទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្ស 

 វិទាច្នេះច្ើើង។ 
 

បទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទាច្នេះ បានចងគ្ក្សងច្ដ្ឋយអាក្សជាំនាញឯក្សច្ទស (Subject Matter Specialist) នឹងគ្ត្ូវបាន 

ឆ្ លងក្ខរព្ិនិត្យព្ចិ្គ្គេះច្យបល ់ និងឯក្សភ្នព្យល់គ្ព្មព្ីរ ៈក្សមមក្ខរបច្ច េក្សច្ទសន្ែលមានសមាសភ្នព្មក្សព្ីនាយក្សដ្ឋា ន 

ជាំនាញនានា ននគ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និង ច្នសាទ និងអាក្សពាក់្សព្ន ធ័ច្ផ្សងៗច្ទៀត្។ ឯក្សសារែ៏មានសារៈ សាំខាន់ច្នេះ 

រឺជាឯក្សសារច្គលន្ែលព្ិព្ ន៌ាអាំព្ ី ព្ត័្៌មាន បច្ច េក្សច្ទស  វិ្ីសាស្ដ្ស ដ នីត្ិ វិ្ ី និងន្ផ្នក្ខរថវិក្ខចាំណាយសគ្មាប់ជួយែល ់

មស្ដ្ន ដីក្សសិក្សមមគ្សុក្ស និងភ្នា ក់្សងារគ្បត្ិបត្ដិច្ៅមូលដ្ឋា ននានាយក្សច្ៅច្គ្បើគ្បាស់ក្សាុងក្ខរប ដុ េះបណាដ ល និងផ្សព្ វផ្ាយបច្ច េក្ស 

ច្ទសថ មីៗ ក្សាុងបាំ ងច្ផ្ ទរចាំច្ េះែឹង ព្ត័្៌មាន និងបច្ច េក្សវិទាក្សសិក្សមមតាមគ្រប់រូបភ្នព្ឱ្យបានគ្ជួត្គ្ជាបែល់ គ្បជាក្សសិក្សរ និង 

ផ្លិត្ក្សរន្ែលរស់ច្ៅក្សាុងត្ាំបន់មានសក្ខដ នុព្លភ្នព្គ្សបតាមលក្សាខ័ ឌ ភូមិសាស្ដ្ស ដ ច្សែ ាកិ្សច េសង គម  និងត្គ្មូវក្ខរច ាំបាច់ជាក់្ស 

លាក់្សច្ៅមលូដ្ឋា ន ។  
 

ែូច្ច ាេះបទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទាច្នេះ មានសារៈគ្បច្យជន៍ជារួមសគ្មាប់មស្ដ្ន ដីក្សសិក្សមមច្ខត្ដ-គ្កុ្សង យក្សច្ៅច្គ្បើគ្បាស ់

ក្សាុងក្ខរចូលរួមច្ដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា ចាំច្ពាេះមខុ ន្ែលគ្បជាក្សសិក្សរច្យើងក្សាំព្ុងគ្បឈមមខុច្ៅក្សាុងក្ខរច្្ វើផ្លតិ្ក្សមមក្សសិក្សមម 

ព្ពិ្ិ្ ក្សមម ក្សសិក្សមម ច្ែើមបីធានាសន ដិសខុច្សបៀង និងបច្ង ាើនគ្បាក់្សចាំ លូគ្រួសារ ជាព្ចិ្សសរួមចាំន្ ក្សក្ខត្ប់ន ែយភ្នព្គ្កី្សគ្ក្ស 

គ្សប តាមយទុធសាស្ដ្ស ដចត្ុច្ក្ខ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ។  
 

គ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ គាំគ្ទនូវឯក្សសារបទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្ស វិទាច្នេះ ន្ែលជាឯក្សសារ 

ច្គលសគ្មាប់មស្ដ្ន ដីក្សសិក្សមមគ្សកុ្ស ច្ខត្ដ-គ្កុ្សង អង គក្ខរច្គ្ៅរដ្ឋា ភិបាល ភ្នា ក់្សងារគ្បត្ិបត្ដិនានាច្ៅមូលដ្ឋា ន និងអាក្សពាក់្សព្័ន ធ 

ទាំងអស់យក្សច្ៅអនុវត្ដក្សាុងក្ខរច្ផ្ ទរបច្ច េក្សវិទាែល់គ្បជាក្សសិក្សរច្ៅជនបទឱ្យទូលាំទលូាយ និង ទទួលបានន្ផ្ លផ្កា ល អគ្បច្សើរ 

គ្បក្សប ច្ដ្ឋយក្សដសីងឃឹម។ 

                               រដ្ាម្ស្ដ្នដី 
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អារម្ភរថាអារម្ភរថា  
 

 ពាក្សយច្ព្ញនន បអប រឺ (បទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្ស វទិា)។ បអប ព្នយលព់្ីរច្បៀបអនុវត្ដបច្ច េក្ស វទិាច្ែើមបី 

ជយួច្ដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា ន្ផ្ ាក្សក្សសកិ្សមមរបស់ក្សសិក្សរ ។ បអប ផ្ ទកុ្សនូវព្ត័្៌មានបទដ្ឋា ន និងសាំភ្នរៈសគ្មាបឱ់្យមស្ដ្ន ដីផ្សព្ វ 

ផ្ាយច្ផ្ ទរបច្ច េក្ស វិទាច្នេះច្ៅក្សសិក្សរ ។ ច្គលរាំនិត្ននបអប រឺច្ែើមបីផ្សព្ វផ្ាយែលឃុ់ាំ គ្សុក្សនិងច្ខត្ដច្ៅទូទាំង 

គ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពុជា ។ បអប គ្ត្ូវបានច្រសរច្សរសគ្មាប់ច្ោយមស្ដ្ន ដីផ្សព្ វផ្ាយ អង គក្ខរច្គ្ៅរដ្ឋា ភិបាលនិង ន្ផ្ ាក្ស 

ច្ផ្សងៗ ច្ទៀត្ន្ែលបាំច្ រើក្ខរច្ៅក្សាុង វិសយ័អភិវឌ្ឍន៏ ក្សសិក្សមមច្ៅតាមមូលដ្ឋា នច្គ្បើគ្បាស ់ ។ បអប មានលក្សា ៈ 

ែូចខាងច្គ្ក្ខមច្នេះ ៖ 

 

 ោចបត្់ន្បនបាន-បអប ោចយក្សច្ៅអនុវត្ដបានច្ៅគ្របទ់ីក្សន្ន លងក្សាុងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពជុា 

 សាមញ្ ា-បអប ោចច្គ្បើគ្បាសប់ានច្ដ្ឋយគ្រប់ន្ផ្ ាក្សន្ែលបាំច្ រើក្ខរច្ៅតាមមលូដ្ឋា ន  

 ងាយយល-់ងាយគ្សួលក្សាុងក្ខរផ្ ដល់នូវព្័ត្៌មានសាំខាន់ៗ 
 

 បអប គ្ត្ូវបានក្សាំ ត្់ោទភិ្នព្ច្ដ្ឋយន្ផ្ អក្សច្ៅតាមបញ្ញា ន្ផ្ ាក្សក្សសិក្សមមសាំខាន់ៗរបស់ក្សសកិ្សរតាមរយៈ គ្បភព្

ជាច្គ្ចើនែូចជា គ្បព្័ន ធគ្រប់គ្រងព្ត័្៌មានរបស់នាយក្សដ្ឋា នផ្សព្ វផ្ាយក្សសិក្សមម (FSMIS) ន្ែលផ្ ទកុ្សនូវព្័ត្៌មាន សាំខាន់ៗ 

របស់ក្សសិក្សរ ។ បញ្ញា ន្ផ្ ាក្សក្សសិក្សមមរបស់ក្សសិក្សរ គ្ត្ូវបានច្រ វិភ្នរតាមរយៈក្ខរ វិភ្នរគ្បព្ន័ ធ ច្ក្សសគ្ត្-ប រិសាែ នថ្នា ក់្សឃុាំ 

(AEA) ច្ៅទូទាំងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពុជា ។ បអប មានច្ៅតាមសាែ ប័ន នានាែូចខាងច្គ្ក្ខមៈ 

  វិទាសាែ នគ្សាវគ្ជាវជាត្ ិ  ក្សមមវិ្ីផ្សព្ វផ្ាយ 

 គ្កុ្សមក្សសិក្សរ  មាេ ស់ជាំនយួ 

 អង គក្ខរច្គ្ៅរដ្ឋា ភិបាល  ន្ផ្ ាក្សឯក្សជន 

 ទីភ្នា ក់្សងារគ្សាវគ្ជាវអន ដរជាត្ិ  

  

 បអប គ្ត្ូវបានគ្រប់គ្រងច្ដ្ឋយនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្ វផ្ាយក្សសិក្សមមននគ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់និងច្នសាទ ។ 

បអប គ្ត្ូវបានសរច្សរច្ដ្ឋយអាក្សឯក្សច្ទសន្ែលមានបទព្ិច្សា្ន៍ច្ៅក្សាុងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពុជា ។ ែូច្ច ាេះ បអប 

ផ្ ទកុ្សនូវបទព្ិច្សា្ន៍ល អៗ សគ្មាប់អនុវត្ដបច្ច េក្ស វទិា ។ បអប គ្ត្វូបានឆ្ លងក្ខត្ក់្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យរបស់គ្កុ្សម ក្ខរងារ បអប 

បនាទ បម់ក្សអនុមត័្និងអនុញ្ញា ត្ច្ដ្ឋយគ្ក្សសងួក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់និង ច្នសាទសគ្មាបច់្គ្បើគ្បាស ់ច្ៅតាមមលូដ្ឋា ន ។  
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ដ្ំណាសំាា យចនទ ី

១ នសចរដីនផ្ដើម្ 

នសចរដីសនងារ 

បញ្ញា   

 -ក្សសិក្សរន្ែលដ្ឋ ាំសាវ យចន ទពី្ុាំមានបច្ច េក្សច្ទសគ្រប់គ្គន់ក្សាុងក្ខរគ្រប់គ្រងចាំក្ខរ 

 -ក្សសិក្សរទទលួបានទិន ាផ្លសាវ យចន ទីទប 

 -ព្ុាំមានឯក្សសារបច្ច េក្សច្ទសអនុវត្ដសាវ យចន ទសីគ្មាបក់្ខរអនុវត្ដន៍ 

ច្គលច្ៅ  បច្ង ាើនទិន ាផ្ល និង គ្បាក់្សចាំ លូគ្បជាជនន្ែលដ្ឋ ាំសាវ យចន ទ ី

 វ ិ្ សីាស្ដ្ស ដ  

 -ន្ក្សលាំអក្សាុងក្ខរគ្រប់គ្រងចាំក្ខរ(ចច្នាល េះច្ែើម, តាក់្សន្ត្ងន្មក្ស និង ក្ខរគ្រប់គ្រងសាំច្ ើម) 

 -ច្ចេះព្គ្ងីក្សព្ជូ និង ក្ខរច្គ្ជើសច្ រើសព្ូជតាមរយៈសច្ង ាត្ និង តាមដ្ឋន  

 -ក្ខរគ្រប់គ្រងក្សតាដ ចនគ្ង (សត្វល អិត្, ជាំងឺ និង លក្សា ៈោក្ខសធាត្)ុ 

 

សាវ យចន ទីមានច្ ម្ េះ វទិាសាស្ដ្ស ដ   Anacardium  occidentale L.  ស ែិត្ច្ៅក្សាុងគ្រួសារ  Anacardiaceae 

ច្ ម្ េះជាភ្នសាអងច់្រ លស Cashew ។   

 គ្បច្ទសក្សមពុជា រឺជាគ្បច្ទសមយួ ន្ែលមានសក្ខដ នុព្លយ ងខាល ាំងក្សាុងក្ខរច្្ វើផ្លិត្ក្សមមគ្គបស់ាវ យចន ទ ី  មា ង  

ច្ទៀត្ែាំណា ាំសាវ យចន ទីរជឺាែាំណា ាំផ្ ដល់អត្ែគ្បច្យជន៍ែ៍ច្គ្ចើន។ ច្គ្ៅព្សីាច់គ្គប់ន្ែលច្របានយក្សច្ៅបក្សសាំបក្សច្ ើយលងី 

សគ្មាប់ន្ក្សលមច្្ វើមាបូោហារច្ផ្សងៗច្នាេះ ន្ផ្ លវាច្រោចយក្សច្ៅន្ក្សនច ាច្្ វើជាោហារបានច្គ្ចើនន្ថមច្ទៀត្ផ្ង ែូចជា ទឹក្សន្ផ្ ល 

ច្ឈើ ែាំណាប់ ទឹក្សច្ខ មេះ និងទទលួទនផ្កទ ល់ន្ត្មដងក៍្សបាន។  

 ែាំណា ាំសាវ យចន ទីជាែាំណា ាំងាយគ្សួលក្សាុងក្ខរដ្ឋ ាំែុេះ សមគ្សបច្ៅនឹងក្សសិក្សរក្សមពុជាច្យើង ន្ែលោចច្្ វើក្ខរដ្ឋ ាំែុេះ 

តាមលក្សា ៈ្មមតា ក៍្សោចែុេះបានល អន្ែរ។   ច្រោចច្្ វើក្ខរដ្ឋ ាំែុេះព្ីច្ែើមរែូវែល់ចុងរែូវគ្បាាំង   ច្ដ្ឋយមិនច ាំបាច់ច្គ្សាច 

ទឹក្សក៏្សវាោចរស់បានន្ែរ    មា ងច្ទៀត្រុ សមបត្ដិែ៏ល អគ្បច្សើរច្នាេះរឺោចដ្ឋ ាំច្ៅច្លើែីគ្រប់គ្បច្ភទ ច្លើក្សន្លងន្ត្ែីលិច 

ទឹក្សប ចុ្ណាណ េះ។  

 ត្ាំបនស់ាំខាន់ន្ែលផ្លតិ្សាវ យចន ទី និង ដ្ឋ ាំែុេះសាវ យចន ទីច្ៅក្សាុងក្សមពុជា រសឺ ែិត្ច្ៅតាមបណាដ ច្ខត្ដមយួចាំនួនែូចខាង 

ច្គ្ក្ខមច្នេះសទុធន្ត្មាននផ្ ទែី្ាំៗែូចជា ៖ 

 -ច្ខត្ដក្សាំព្ង់ចម ជាច្ខត្ដន្ែលដ្ឋ ាំច្គ្ចើនជាងច្រ (ជាព្ិច្សសត្ាំបន ់គ្សុក្សច្មមត្ ់និង គ្សុក្សចាំក្ខរច្លើ)។ 

 -ច្ខត្ដរត្នៈរី រើ 

 -ច្ខត្ដក្សាំព្ង់្ ាំ(ជាព្ិច្សសត្ាំបន់សន ទកុ្ស) 

 -ច្ខត្ដក្សាំព្ត្,ច្ខត្ដច្ក្ខេះក្សុង និងច្ខត្ដក្សាំព្ងស់ ព ឺច្ខត្ដទាំងច្នេះនផ្ ទែីដ្ឋ ាំែុេះមានទាំ ាំខសុៗគា  ច្ ើយមានក្ខរដ្ឋ ាំែុេះច្ក្សើន  

 ច្ើើងន្ែរ។ 

 -ច្ខត្ដម ឌ លរី រើ, ច្ខត្ដច្សៀមរាប និង ច្ខត្ដគ្ក្សច្ចេះ ក្សាំព្ុងន្ត្បន្ន ែមក្ខរដ្ឋ ាំែុេះ។ 
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 ច្ដ្ឋយសារសាវ យចន ទីច្ៅគ្បច្ទសក្សមពុជាមានត្ាំនលខ ពស ់ និង មានភ្នព្ច ាំបាច់ច្ៅក្សាុងទីផ្ារ ច្រន្ចក្សលក្សា ៈនន 

ទាំ ាំចាំក្ខរសាវ យចន ទីជា ៤គ្បច្ភទៈ 

 -ព្ួក្សអច្នាដ គ្គមឬព្ួក្សជនជាត្ិន្ែលអនុវត្ដន៍ក្សសិក្សមមព្ច្នចរច្ៅតាមត្ាំបនខ់ ពង់រាប ច្ដ្ឋយដ្ឋ ាំសាវ យចន ទីជាគ្បព្័ន ធ 

ែាំណា ាំឆ្លល ស(់ក្សស-ិរុក្សាក្សមម)គ្បជាជនទាំងច្នាេះមិនចាំណាយទុនច្លើផ្លិត្ក្សមមច្ទ ច្ដ្ឋយែីមានរុ ភ្នព្ល អ (ែីបាសាល)់ 

ចាំច្ពាេះក្សតាដ ចនគ្ងន្ែលសាំខាន់ ក៍្សមិនសវូមានច្គ្គេះថ្នា ក់្ស ច្ ើយក៏្សគម ន វិធានក្ខរក្ខរពារន្ែរ។ 

 -គ្បជាជន្មមតាន្ែលមានចាំក្ខរសាវ យចន ទីលក្សា ៈខាា ត្ត្ូច ១-៥  ិក្សតា (ភ្នរច្គ្ចើន ៣  ិក្សតា) ច្ដ្ឋយ 

អនុវត្ដន៍ដ្ឋ ាំជាលក្សា ៈែាំណា ាំចាំរុេះ ច្ឈើ ូបន្ផ្ ល, និងច្ឈើយក្សមលប.់..។  

 -ព្ួក្សពា ជិ ជក្សរន្ែលមានទាំ ាំនផ្ ទែី ៥-៤០  ិក្សតា(ភ្នរច្គ្ចើន ១៥  ិក្សតា) អនុវត្ដន៍ច្ៅក្សាុងក្សសិដ្ឋា ន ឬ  

ចាំក្ខរច្ដ្ឋយច្គ្បើច្គ្រឿងយន ដ ច្ ើយមានក្ខរច្គ្បើគ្បាសថ់្នា ាំព្ុលរីមីច្គ្ចើនក្សាុងក្ខរក្ខរពារ និង ក្សាំចត្់ក្សតាដ ចនគ្ង។ ក្សសិក្សរ 

គ្បច្ភទច្នេះច្រែឹងត្ាំនលព្ិត្គ្បាក្សែច្ៅតាមទីផ្ារ និង ច្រោចច្រៀបចាំជាស រមន៍ផ្ងន្ែរ។ 

 -ជាគ្បច្ភទទ ី ៤ ន្ែលមាននផ្ ទែីចាំក្ខរ្ាំជាង្មមតា គ្បន្ លជា ១០០  ិក្សតា ប ុន្ន ដមានច្ៅត្ាំបនស់ គន់ ច្ខត្ដ 

ក្សាំព្ង់ចម មានរ ូត្ែល ់ ២.០០០  ិក្សតា ន្ត្មានមាេ ស់គ្បន្ លជា ១០ នាក្ស ់ ន្ែលមានដ្ឋ ាំរួមគា ច្ដ្ឋយន្បងន្ចក្ស 

ជាើតូ្ិ៍ៗដ្ឋច់គា ។ ប ុន្ន ដែីច្នេះជាែីសមបទនរបស់រែ ាន្ែលមានក្ខរចុេះកិ្សច េសនាជាមយួរែ ា(ក្ខរគ្រប់គ្រងមានក្សាំ ត្)់។ 

 ច្ដ្ឋយសារែាំណា ាំសាវ យចន ទងីាយដ្ឋ ាំ ែូច្ច ាេះច្ ើយច្ទើបមិនគ្ត្វូក្ខរចាំណាយច្ែើមទុនច្គ្ចើនក្សាុងក្ខរដ្ឋ ាំែុេះ  រើឯផ្លិត្ 

ផ្លវាមានត្ាំនលខ ពស ់ គ្ព្មទាំងព្ុាំទន់មានបញ្ញា ច្ចទច្លើទីផ្ារច្ៅច្ើើយ។ ទិន ាផ្លសាវ យចន ទីច្ៅគ្បច្ទសក្សមពុជាច្យើង 

ជាម្យម ៣០.០០០- ៥០.០០០ ច្តានក្សាុងមយួឆ្លា ាំ ( ាំំចណាំុង ច្ត្ៀន & Associates, 2006)។ 

 បច េបុបន ាែាំណា ាំសាវ យចន ទ ី ជាែាំណា ាំមយួន្ែលផ្ ដល់ក្សាំនរខ ពស ់ ចាំច្ពាេះក្សសិក្សរក្សមពុជា ែូច្ច ាេះច្ ើយច្ទើបថ មីៗច្នេះមានក្ខរ 

ដ្ឋ ាំែុេះជាច្គ្ចើនក្សន្ន លង មា ងច្ទៀត្ច្ៅែាំណាក់្សក្ខលបីឆ្លា ាំែាំបូង ច្រោចដ្ឋ ាំែាំណា ាំមយួចាំនួនច្ៅចច្នាល េះច្ែើមសាវ យចន ទីបាន ែូចជា 

សន្ ដ ក្សច្សៀង សន្ ដ ក្សបាយ ច្ពាត្ជាច្ែើម។ ែូច្ច ាេះច្ឃើញថ្ន ែាំណាក់្សក្ខលែាំបូងច្យើងោចទទួលផ្លព្ីនផ្ ទែី ច្ែើមប ី

រំច្លាេះទុនច្លើក្ខរចាំណាយដ្ឋ ាំសាវ យចន ទីបានខ លេះន្ែរ។  

២ នោលក្ខរណ៏រនចេរនទស 

 ២.១ លរាណៈរូរសាស្ដ្សដររស់ដំ្ណាសំាា យចនទី 

     រ. សលឹរ 

        ស លឹក្សសាវ យចន ទី   ជាគ្បច្ភទស លឹក្សឆ្លល ស់គា   មានព្ ន៌បត្ង   រាងគ្ទន្វង និង  រមូលខាងចុងែូចស លឹក្សច្បា ម   

ន្ែលមានបច្ណាដ យព្ ី ១០-១២ ស.ម  និង  ទទឹង ៥-៥,៧ ស.ម  មានសរនសគ្ទនុងអន្ ដ ត្ច្ចញព្ីនផ្ ទស លឹក្ស     មានក្សលិន 

គ្បច្ ើរមានឆ្ ាតូ្ព្ ស៌ុជីាំព្ ូឬគ្ក្ស មចស ់ោគ្សយ័ច្ៅតាមព្ជូ ។ 

 

 ែ. នដ្ើម្ 

         សាវ យចន ទីជារុក្សាជាត្ឌិ្ីកូ្សទីច្លែុង ន្ែលច្ែើមមានក្សាំព្សព់្ ី ៦-១២ ន្ម គ្ត្ និង  មានអង ាត្់ផ្ េិត្ព្ ី ៣០,៤៦ 

ច្ៅ ៩១,៤៩ ស.ម ។  ច្ែើមសាវ យចន ទីន្បក្សន្មក្សសាខា  ន្ែលអង ាត្់ផ្ េិត្ននក្ខរន្បក្សន្មក្សមានព្ ី៤-១២ ន្ម គ្ត្  មានន្បក្ស 
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ន្ខ ាងជាច្គ្ចើន និង មានន្មក្សត្ូចៗជាច្គ្ចើនែុេះច្ចញព្ីន្មក្សជាប់ច្ែើម ។ ច្បើទុក្សច្ោយវាែុេះតាមលក្សា ៈ្មមជាត្ ិ

ច្ដ្ឋយមិនបានតាក់្សន្ត្ងន្មក្សច្នាេះ នឹងមានន្បក្សន្ខ ាងច្គ្ចើនន្ត្ច្បើច្យើងច្្ វើក្ខរតាក់្សន្ត្ងន្មក្សច្នាេះ នឹងទទលួបាននូវន្ខ ាង 

ន្ែលច្យើងចង់បាន ។  

 ច្ែើមរបស់វាមានសាច់ច្ឈើ រឹងម្យម  និង  មានសាំបក្សព្ ៌ច្តាា ត្គ្បច្ផ្េះ   ច្ៅក្សាុងសាំបក្សមានជរ័ព្ ស៌     

ច្ ើយច្ៅច្ព្លគ្ត្ូវនឹងោក្ខសធាត្ុខាងច្គ្ៅវាប ដរូច្ៅជាព្ ច៌្មម    សាច់ច្ឈើមានព្ ៌គ្បច្ផ្េះច្ៅព្ ៌ច្តាា ត្គ្ក្ស ម 

ច្ៅក្សាុងសាច់ច្ឈើមានជ័រព្ ៌ច្លឿង  ន្ែលមានរសជាត្ិភ្នល វ ច្ ើយជ័រច្នេះនឹងោចច្គ្បើជាគ្បច្យជន៏ជាច្គ្ចើនែូចជា  

ថ្នា ាំន្ក្សច្រារ ចាំរាញ់ច្្ វើជាជ័រ ផ្ស ាំច្្ វើថ្នា ាំព្  ៌និងច្្ វើទឹក្សច្មម  ។ 

 

 រ. ឫស 

          ច្រនយិមដ្ឋ ាំសាវ យចន ទីច្ដ្ឋយគ្គប់    ែូច្ច ាេះច្ ើយបានជាឫសវាបានចក់្សចូលក្សាុងជាំច្ៅែីព្ ី៣ - ៤  ន្ម គ្ត្  

ច្ ើយច្ដ្ឋយចក់្សមក្សនផ្ ទខាងបានគ្បន្វង ២-៣  ន្ម គ្ត្ ។   ប ុន្ន ដក្សាុងក្ខរន្ក្សលាំអព្ូជ ច្ោយក្ខន់ន្ត្គ្បច្សើរ   រឺភ្នរច្គ្ចើន 

ច្រច្គ្ចើនច្្ វើក្ខរផ្ាាំ និង បាំច្ៅសាវ យចន ទ ីមុននឹងយក្សវាច្ៅដ្ឋ ាំែុេះច្ៅក្សាុងចាំក្ខរ ។  ចាំច្ពាេះក្ខរដ្ឋ ាំច្ដ្ឋយក្ខរផ្ាាំ ឫស របស់  

វាចក់្សចុេះច្ៅក្សាុងែីបានរាក់្សន្ែលមានគ្បន្វង ២-៣ន្ម គ្ត្ និង ចក់្សច្ៅនផ្ ទខាងបានគ្បន្វង ១-២ន្ម គ្ត្ ប ុច្ណាណ េះ  រើឯក្ខរ  

ដ្ឋ ាំច្ដ្ឋយបាំច្ៅ វិញ រឺវាមានលក្សា ៈគ្បហាក់្សគ្បន្ លនឹងក្ខរដ្ឋ ាំច្ដ្ឋយគ្គប់ ។ 

 ឃ. ផ្កា  

         ក្សពាេ ំុ ាំំផ្កា សាវ យចន ទីមានលក្សា ៈជាចច្ងាា ម មានគ្ទង់គ្ទយគ្បន្ លផ្កា សាវ យន្ែរ ។ សាវ យចន ទីច្ចញផ្កា  

ចប់ ព្ីោយ ុ ២ ឆ្លា ាំច្ើើងច្ៅ  ផ្កា វាច្ចញច្ៅតាមចុងន្មក្ស  មានលក្សា ៈជាចច្ងាា ម ន្ែលក្សាុងមយួចច្ងាា មៗ 

មានផ្កា ច្ ម្ ល និងផ្កា ច្ទវរច្ភទ ។    ច្ៅក្សាុងមយួចច្ងាា មផ្កា  មានច្ ម្ លគ្បមា  ៧៥ ភ្នររយ និង ផ្កា ច្ទវរច្ភទ ២៥ 

ភ្នររយ ។    

        ផ្កា ច្ ម្ លមាន គ្ត្បក្សផ្កា ចាំនួន ៥ មានថង់ច្ក្សសរចាំនួន ៤-១០ ច្ ើយច្ៅក្សាុងថង់ច្នាេះមានគ្គប់លាំអង  

ច្គ្ចើនមានព្ ៌សុជីាំព្ ូ   ច្ៅច្ព្លគ្គប់លាំអងចស់វាប ដរូច្ៅជាព្ ៌គ្បច្ផ្េះ   ចាំន្ ក្សឯផ្កា ច្ទវរច្ភទ វិញ មានច្ក្សសរញី និង 

ច្ក្សសរច្ ម្ ល ន្ែលមានអូន្វ និងបាំព្ង់អូន្វព្ ច៌្លឿង។   ច្ៅច្ព្លែាំច្ ើរលាំអងរួចច្ ើយ  អូន្វនឹងក្ខល យច្ៅជាព្ ស៌ុ ី

ជាំព្ ូ   ច្គ្ក្ខយមក្សអូន្វប ដរូច្ៅជាព្ ៌ច្លឿងគ្ព្ន្លត្ លាយព្ ៌ស។ ផ្កា ច្ទវរច្ភទោចទទលួលាំអងព្ីផ្កា ច្ ម្ លផ្ង និង 

ផ្កា ច្ទវរច្ភទផ្ង ច្ៅក្សាុងផ្កា ច្ែើមន្ត្មយួ ច្ ើយមានន្ផ្ លក្សាុងអគ្តា ៣ ភ្នររយ ននចាំនួនផ្កា ទាំងអស់ន្ែលមានអគ្តាខ ពស ់ ជាង 

ែាំណា ាំច្ឈើ ូបន្ផ្ លែនទច្ទៀត្។ ក្ខរច្ចញផ្កា រឺចបច់្ផ្ ដើមច្ចញព្ីន្ខ្ ា ូ ែល់ចុងន្ខមក្សរា ចាំច្ពាេះព្ូជគ្សាល ច្ ើយ 

ចាំច្ពាេះព្ូជក្សណាដ ល និង ព្ូជ្ ងន់ ោចព្នារ តូ្ែល់ពាក់្សក្សណាដ លន្ខ មិនា ច្ទើបឈប់ច្ចញផ្កា ។  

 

   ង. ព្ោរ ់

        គ្គប់សាវ យចន ទី រឺឋិត្ច្ៅខាងច្គ្ៅននន្ផ្ ល។  លក្សា ៈរបស់គ្គប ់រឺមានរូបរាងែូចជាគ្គប់សន្ ដ ក្សឬរាង 

ែូចត្ាំរងច្នាម  ន្បងន្ចក្សកូ្សទចី្លែុងជាព្ីរច្ស មើគា ។   ច្ព្លច្ៅក្សដិបវាមានព្ ៌សុជីាំព្ ូ  បន ដមក្សច្ទៀត្មានព្ ៌នបត្ង   ច្ៅ 

ច្ព្លលតូ្លាស់្ាំធាត្់ែល់ក្សាំ រិត្វាន្គ្បច្ៅជាព្ ៌គ្បច្ផ្េះ និងព្ ៌ច្តាា ត្ចស ់។   ជាទចូ្ៅចបព់្ីច្ចញផ្កា រ តូ្ែលទ់ុាំមាន 
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រយៈច្ព្លរ តូ្ែល ់៦០នថ ង  ច្ដ្ឋយន្បងន្ចក្សជាែាំណាក់្សក្ខលែូចត្ច្ៅ ៖ 

 -ច្ៅច្ព្លរលាយចូលគា ននក្ខន្ម ត្ញី  និង  ច្ ម្ លរ តូ្ែលប់ច្ង ាើត្បានជារូបរាងគ្គប់  គ្ត្ូវច្គ្បើរយៈ 

   ច្ព្ល ១៥ នថ ង 

 -ន្គ្បព្ ព៌្ពី្ ស៌ុីជាំព្ ូច្ៅព្ ៌នបត្ង មានរយៈច្ព្ល ៥ នថ ង 

 -បន ដមក្សសាំបក្សន្ែល រឹងក៏្សព្គ្ងីក្សខ លនួច្ព្ញច្លញអស់រយៈច្ព្ល ១៥ នថ ង  

 -សាំបក្សច្គ្ៅ្ាំធាត្់ក្សាុងរយៈច្ព្ល ៥ នថ ង 

 -រយៈច្ព្លទុាំ ២០ នថ ង 

      គ្គប់មានបច្ណាដ យគ្បមា  ៣ ស.ម និង ទទឹងគ្បមា  ២,៥ ស.ម សាំបក្សគ្គប់មានក្សាំរាស់ ២-៣ ម.ម  

និង មានភ្នព្ រឹង ច្ ើយច្ៅក្សាុងសាំបក្សមានច្គ្បងន្ែលមានជាត្ោិសុីត្ោណាក្ខឌ្ីក្ស រ ូត្ែល់ ៩០ភ្នររយ ។ 

 

 ២.២ លរាណៈជីវសាស្ដ្សដររស់ដំ្ណាសំាា យចនទ ី

     ែាំណា ាំសាវ យចន ទ ីជាែាំណា ាំមយួគ្បច្ភទន្ែលមានោយកុ្ខលន្វង   ច្ ើយក្ខរលូត្លាស់របស់វា   ក៏្សមានច្គ្ចើនែាំ- 

ណាក់្សក្ខលន្ែរ។ ខាងច្គ្ក្ខមច្នេះជាែាំណាក់្សក្ខលលតូ្លាស់របស់វាៈ 

 

  ២.២.១ ដំ្ណារក់្ខលដុ្ះរនលរ 

           ែាំណាក់្សក្ខលច្នេះ គ្គបស់ាវ យចន ទីចបច់្ផ្ ដើម រើក្សទាំ ាំយ ងខាល ាំង ច្ដ្ឋយសារក្ខរគ្សូបយក្សទកឹ្ស     បនាទ បម់ក្ស 

សាំបក្សវាច្បើក្សច្ចញ គ្ត្ង់ចាំ ចុន្ែលស ែិត្ច្ៅន្ក្សបរទងភ្នជ បជ់ាមយួន្ផ្ ល   ។    ព្ន លក្សឫសច្លចច្ចញច្ ើយចក់្សចុេះច្គ្ក្ខមច្ៅ 

ក្សាុងែីច្នាេះរ ឺជាឫសន្ក្សវរបស់វា ។  បនាទ ប់មក្សកូ្សនច្ែើម និង កូ្សទចី្ើែូនទាំងព្ីរែុេះច្ចញព្សីាំបក្ស ច្ងើបច្ើើងច្លើរយៈច្ព្ល 

ននក្ខរែុេះច្ចញច្នេះ ោគ្សយ័ច្ៅតាមោយុរបស់គ្គប ់។ 

 ចាំច្ពាេះគ្គប់ន្ែលច្ររក្សាទុក្ស ១ ន្ខ ច្ៅរែូវច្ភលៀង វាែុេះព្ន លក្សក្សាុង រយៈច្ព្លម្យម ១៤ នថ ង  ច្បើច្រទុក្ស 

វារយៈច្ព្ល ៨  ន្ខ វាែុេះព្ន លក្សរយៈច្ព្ល ២១នថ ង ។  

  ២.២.២ ដំ្ណារក់្ខលរីរលូរោស់ 

             -បាន ២ ន្ខ មានក្សាំព្ស់ម្យម ១៥ ស.ម  និង  ឫសន្ក្សវគ្បន្ ល ៥០ ស.ម   ច្រចត្ទ់ុក្សថ្ន 

កូ្សនសាវ យចន ទីនឹង្ន់គ្ទាំច្ៅច្ែើមរែូវគ្បាាំងែាំបូងននក្ខរដ្ឋ ាំវា  ច្បើសិនជាឬសន្ក្សវលតូ្លាស់បានមយួន្ម គ្ត្ ច្រថ្នសាវ យចន ទ ី

ច្នាេះែុេះច្ ើយ ។ 

  -បាន ៨ ន្ខ វាមានក្សាំព្ស់ជាមយម ៥០ស.ម  

  -បាន ២០ ន្ខ វាមានក្សាំព្ស់ជាម្យម ១៤០-១៦០ ស.ម 

  -បាន ២ ឆ្លា ាំ វាមានក្សាំព្ស ់១,៨-២ ន្ម គ្ត្ ជួនក្ខល ៣ ន្ម គ្ត្ 
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  ២.២.៣ ដំ្ណារក់្ខលនចញផ្កា  

   ច្ែើមសាវ យចន ទ ី  ន្ែលដ្ឋ ាំច្ដ្ឋយគ្គប ់នឹង ច្ចញផ្កា ច្ៅោយ ុ៣ - ៥ ឆ្លា ាំំ ។ ក្ខរច្ចញផ្កា ច្នេះស ែតិ្ច្ៅច្លើ 

ចុងគ្ត្យួជាក្សញ្េុាំ ។  ច្ៅមយួក្សញ្េុាំមានផ្កា គ្បមា  ២០០-១៦០០ ផ្កា  ន្ែលមានផ្កា ច្ទវរច្ភទ  ០,៥-២៥    ភ្នររយ។       

ជាទចូ្ៅសាវ យចន ទីន្ត្ងន្ត្ច្ចញផ្កា  ន្ខ្ ា ូនិង ន្ខកុ្សមភៈ   ឆ្លា ាំខ លេះោចច្ចញផ្កា មុន ច្នេះ ឬ  ក៏្សយូរជាងច្នេះ ។  

ចាំច្ពាេះក្ខរច្ចញផ្កា របស់សាវ យចន ទីន្ផ្ អក្សច្លើព្ូជជាក្សតាដ សាំខាន់ ៖ 

-ព្ូជគ្សាល ក្ខច្ចញផ្កា ចប់ច្ផ្ ដើមព្ីចុងន្ខ  វិច ិិក្ខ រ ូត្ ែល់ក្សាំើុងន្ខ ្ ា ូ

-ព្ូជក្សណាដ ល  ក្ខរច្ចញផ្កា ចបច់្ផ្ ដើមព្ ីក្សាំើុងន្ខ មក្សរា ែល់ន្ខច្ែើមន្ខក្សុមភៈ 

-ព្ូជ្ ងន់ ក្ខរច្ចញផ្កា ចប់ច្ផ្ ដើមព្ីចុងន្ខ កុ្សមភៈ ែល់ ក្សាំើុងន្ខ មីនា  

ចាំច្ពាេះក្ខរច្ចញផ្កា  រ ូត្ែល់ទុាំច្នេះមានក្ខរន្គ្បគ្បួលច្ដ្ឋយសារក្សតាដ ោក្ខសធាត្ុ និង ប រិសាែ នន្ែល  

ច្ៅជុាំ វិញ ចបព់្ ី៦០ នថ ង ែល់ ៩០ នថ ង។ ជាព្ចិ្សសសីត្ ុា ភ្នព្ខ ពសច់្្ វើឱ្យឆ្លបច់្ចញផ្កា ។ 

  

  ២.២.៤ ដំ្ណារក់្ខលនរញវ័យ និងមផ្ល 

          សាវ យចន ទីណាន្ែលទទលួបានផ្លិត្ផ្លទប រ ឺបណាដ លមក្សព្ីមានភ្នររយផ្កា ច្ទវរច្ភទទប ក្ខរក្ខន់ន្ផ្ ល 

បានត្ិច គ្ជុេះរលយួច្គ្ចើន មា ងច្ទៀត្មានក្ខរខុសគា ព្ ី ព្ជូមយួច្ៅព្ជូមយួច្ទៀត្  ក៏្សបណាដ លច្ោយផ្លបានខុសគា  និង 

ស ែិត្ច្ៅច្លើគ្បភព្ផ្លតិ្ផ្លន្ែរ រឺមានរាំលាត្ព្ ី៣-១០ ភ្នររយ។ ក្ខររួបផ្ស ាំក្ខរក្ខត្់បន ែយក្ខរគ្ជុេះរលួយផ្លិត្ផ្ល 

ច្ ើយោចបន្ន ែមទិន ាផ្លច្ដ្ឋយច្គ្បើ ២,៤-ឌ្ (២,៤ ច្ែ ជាថ្នា ាំសាំលាបច់្មម ផ្ង និង ជាអ័រម នូផ្ងក្សាុងអគ្តា ១០  ppm 

បាញ់ ច្ៅច្លើក្សញ្េុាំផ្កា  និង ច្ៅច្ព្លច្ចញផ្កា គ្សុេះ និង ោចបន្ន ែមទិន ាផ្លគ្គបច់្គ្ចើនជាង ២-៣ ែង។  ច្គ្បើ NAA (អិន 

ច្អ ច្អ ជាអ័រម ូនក្សាុងអគ្តា ១០ ppm ច្គ្បើព្ីរែងបាញ់ច្ៅក្សាុងក្សញ្េុាំផ្កា រើក្ស និង ោចច្្ វើច្ោយក្ខន់ន្ផ្ លបន្ន ែមច្គ្ចើនជាង 

១០០ភ្នររយ។  

២.២.៥ រំរូវក្ខរររិសាថ ន 

ច្ភលៀង និង សីត្ុ ា ភ្នព្ រឺ ជាភ្នព្ច ាំបាច់ណាស ់សគ្មាបក់្ខរបច្ង ាើនផ្លតិ្ផ្លសាវ យចន ទី ។  ច្ៅរែូវច្ៅដ  

ន្ែលមានច្មឃគ្សលេះល អ និង មានព្ន លឺច ាំងគ្រប់គ្គន់ក្សាុងក្សាំើុងច្ព្លរែូវច្ចញផ្កា  និង ែាំណាក់្សក្ខលច្ចញន្ផ្ ល 

វាផ្ ដល់ទិន ាផ្លល អ ក្សាុងច្ព្លគ្បមលូផ្ល។  

ក្ស.សតី្ ុា ភ្នព្ 

ចាំច្ពាេះសាវ យចន ទ ីមិនគ្ត្ូវក្ខរោក្ខស ធាត្ចុ្ៅដ ច្ព្ក្ស ឬគ្ត្ជាក់្សច្ព្ក្សច្ទ។សតី្ុ ា ភ្នព្ោចស ែិត្  

ច្ៅចច្នាល េះព្ ី២០ អងារច្ស ច្ៅ ៣៦ អងារច្ស។  

ខ.ព្ន ល ឺ

ែាំណា ាំសាវ យចន ទីជារុក្សាជាត្ិគ្ត្ូវក្ខរព្ន លឺគ្ព្េះោទតិ្យ  និង មិនគ្ត្វូក្ខរមលបច់្គ្ចើនច្ទ។  សាវ យចន ទ ី 

គ្ត្ូវក្ខរព្ន លឺជាច ាំបាច់ច្ៅច្ព្លច្ចញព្ន លក្ស និង ច្ចញន្ផ្ ល។ ច្ៅក្សាុងលក្សាខ ឌ ្មមតា សាវ យចន ទីគ្ត្ូវក្ខរព្ន លឺទបបាំផ្ុត្ព្ ី

២,០០០-២,៤០០ ច្មា ង ក្សាុងមយួឆ្លា ាំ ន្ត្ក្សាុងែាំណាក់្សក្ខលច្ចញផ្កា  និង ន្ផ្ ល សាវ យចន ទីគ្ត្ូវក្ខរព្ន លឺ ១,២៨៥ ច្មា ង ( វិច ិិក្ខ 

ែល់ មីនា)។  
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រ.ទកឹ្សច្ភលៀង 

   ក្ខរដ្ឋ ាំែុេះសាវ យចន ទីន្ែលទទលួបានច្ជារជយ័ ភ្នរច្គ្ចើនទទួលបានទឹក្សច្ភលៀង ៥ ន្ខ និង លទធ 

ភ្នព្ននក្ខរគ្សូបទឹក្សទុក្សរបស់ែីបានល អ។ ជាទចូ្ៅែាំណា ាំសាវ យចន ទីោចដ្ឋ ាំបានច្ៅត្ាំបន់ន្ែលមានច្ភលៀងធាល ក់្សព្ី ៥០០ ម.ម 

ច្ៅ ៤,០០០ ម.ម ក្សាុងមយួឆ្លា ាំ (ត្ាំបន់ន្ែលមានច្ភលៀងធាល ក់្សត្ិច ៥០០ ម.ម ក្សាុងមួយឆ្លា ាំ និង ត្ាំបន់ន្ែលមានច្ភលៀងធាល ក់្ស 

ច្គ្ចើន ៣,០០០ ច្ៅ ៤,០០០ ម.ម ក្សាុងមយួឆ្លា ាំ)។ សាវ យចន ទីមិនសវូគ្ត្វូក្ខរទឹក្សព្ី ៤ ច្ៅ ៥ ន្ខ រឺច្ៅែាំណាក់្សក្ខលច្ចញ 

គ្ត្យួ និង ច្ចញន្ផ្ ល។ 

ឃ.សាំច្ ើមប រយិក្ខស 

សាវ យចន ទីោច្ន់គ្ទាំ នឹងត្ាំបនន់្ែលមានសាំច្ ើមប រិយក្ខសទប ន្ែលមានរយៈច្ព្លន្វង  

ផ្ងន្ែរ។ ច្បើមានសាំច្ ើមប រិយក្ខសខ ពស ់ (ខ ពស់ជាង៨០%)ក្សាុងក្សាំើុងច្ព្លក្សាំព្ុងច្ចញផ្កា  និង ចប់ច្ផ្ ដើមច្ចញន្ផ្ ល រឺជា 

ឥទធពិ្លមិន ល អែល់ប រិមា  និង រុ ភ្នព្របសទ់ិន ាផ្លសាវ យចន ទី។ 

ង.ខយល ់

ជាក្ខរល អចាំច្ពាេះសាវ យចន ទ ីច្លបឿនខយល់រួរគ្ត្មឹន្ត្ ២ ច្ៅ ៧ ម ក្សាុងមយួនាទ ីឬ ២០ រ.ម  

ក្សាុងមយួច្មា ង។ 

ច.ែី  

សាវ យចន ទីជាគ្បច្ភទរុក្សាជាត្មិយួ្ន់គ្ទាំល អ ចាំច្ពាេះែីោចដ្ឋ ាំែាំណា ាំសាវ យចន ទីរឺោចដ្ឋ ាំច្លើែីគ្រប់ចាំណាត្ ់ 

ថ្នា ក់្សច្លើក្សន្លងន្ត្ែី ន្ែលមានលាយឥែ ាច្គ្ចើនន្ែលជាែីជា ាំទឹក្ស ច្ ើយន្ែលល អច្នាេះជាែីលាយខាច់ មិនែក់្សទឹក្ស គ្សស ់

ទឹក្សល អ។ ចាំច្ពាេះែីបាសាល ់ ឬែីគ្ក្ស មឡាតា រើត្រឺជាគ្បច្ភទែីន្ែលល អបាំផុ្ត្ន្ែលផ្ ដល់ផ្លបានខ ពស ់ និង ផ្លិត្ផ្លមាន 

រុ ភ្នព្។ សាវ យចន ទីោចដ្ឋ ាំច្ៅច្លើែីន្ែលមានរយៈក្សាំព្ស ់៧០០ ម ព្ីនីវ ទូឹក្សសមុគ្ទ។ 
 

២.៣ ព្រនភទរូជ 

 -ព្ូជច្លឿង  ព្ជូច្នេះច្ៅច្ព្លន្ែលមានន្ផ្ លព្ ៌ច្លឿង    ន្ផ្ លមានរាងមូល  និង  ខ លេះច្ទៀត្មានរាងមូលែូចន្ផ្ ល 

ច្បា ម ។   ព្ូជច្នេះមានរស់ជាត្ខិុសគា ច្ៅតាមគ្បច្ភទព្ូជច្ផ្សងៗ  ខ លេះមានរស ជាត្ិន្ផ្ អម  ខ លេះជូរន្អម និង ខ លេះច្ទៀត្មាន 

រសជាត្ិភ្នល វ   ។   ចាំច្ពាេះគ្គប់ វិញភ្នរច្គ្ចើនមិនខសុគា ច្ទ  ។   ចាំច្ពាេះស លឹក្សព្ូជច្លឿងច្ៅប រិច្វ គ្ត្យួមានព្ ៌នបត្ង 

លាយព្ ៌ច្លឿង  ស លឹក្ស្ាំន្ត្ច្ស ដើង  ។   ព្ូជច្លឿងរឺផ្ ដលច់្ោយទិន ាផ្លច្គ្ចើន  ។ 

 -ព្ូជគ្ក្ស ម   ព្ូជច្នេះច្ៅច្ព្លទុាំ ន្ផ្ លវាមានព្ គ៌្ក្ស ម មានរាងែូចព្ូជព្ ៌ច្លឿងន្ែរ  ច្ ើយមានរសជាត្ ិ

ច្ផ្សងៗព្ីគា   ។    គ្គប់មានរាងគ្សច្ែៀងគា គ្ត្យួព្ ៌ច្តាា ត្ ន្រមស លឹក្សរមូរ  និង មានក្សាំរាស់គ្ក្ខស ់។ 

 -ព្ូជនា ាំចូលព្ីគ្បច្ទសនថ និង ច្វៀត្ណាម ៖ 

  -ព្ូជសុីសាច្ក្សត្ ៦០-១  ជាព្ជូន្ែលច្ោយផ្លខ ពស ់ ច្ ើយច្ោយផ្លច្ថរ  ជាព្ូជគ្សាលខាា ត្នន 

                        សាច់គ្គប ់ ភ្នរច្គ្ចើនស ែតិ្ច្ៅក្សាុងលាំដ្ឋបថ់្នា ក់្សច្លខ ៣ ននទីផ្ារព្ិភព្ច្លាក្ស ។ 

  -ព្ូជសុីសាច្ក្សត្ ៦០-២   ជាព្ូជន្ែលច្ោយផ្លខ ពស ់គ្គប់្ាំ  ច្ ើយសាច់គ្គប់ភ្នរច្គ្ចើនស ែតិ្ក្សាុង 

                        លាំដ្ឋប់ថ្នា ក់្សច្លខ ២-៣ ននទីផ្ារព្ិភព្ច្លាក្ស ។ 

-ព្ូជ PN1 មានគ្បភព្មក្សព្ចី្វៀត្ណាម មានសាំបក្សគ្គប់ច្ស ដើង 
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-ព្ូជ KH1 មក្សព្ីគ្បច្ទសនថផ្ ដល់ផ្លខ ពស់នឹងក្សាំព្ុងដ្ឋ ាំច្ៅចាំក្ខរសាវ យចន ទសី គន់ 

-ព្ូជ PH2 មក្សព្ីគ្បច្ទសនថផ្ ដល់ផ្លខ ពស់នឹងក្សាំព្ុងដ្ឋ ាំច្ៅចាំក្ខរសាវ យចន ទសី គន់ 

 

២.៤ រំនរាងព្ររ័នាដំ្ណាចំំរះុ 

២.៤.១ ចននាល ះរង និង នដ្ើម្ 

 ែាំណា ាំចច្នាល េះរងមានក្ខរទទួលយក្សត្ិចត្ួចបាំផ្តុ្ ច្ៅច្ព្លមិនទន់មានគ្បព្័ន ធដ្ឋ ាំែុេះែាំណា ាំសាវ យចន ទីក្សាុងក្សាំ រិត្្ាំ។  

ច្ព្លន្ែលមានក្ខរបច្ង ាើត្គ្បព្ន ធដ័្ឋ ាំែុេះច្ោយមានគ្ទង់គ្ទយ្ាំ (ដ្ឋ ាំជាលក្សា ៈប ដុ េះកូ្សនច្ៅក្សាុងចាំក្ខរ)   ែាំណា ាំចច្នាល េះរង 

ចប់ច្ផ្ ដើមទទលួយក្សមក្សអនុវត្ដន៍។ 

 រាំលាត្ននក្ខរដ្ឋ ាំែុេះសាវ យចន ទ ីរឺៈ 

 -ច្ៅច្ព្លដ្ឋ ាំឆ្លា ាំែាំបូង  ចាំងាយ៨  ម ព្ីច្ែើមនីមយួៗ និង ៨ ម រវាងជួរនីមួយៗ   គ្ត្ូវនឹង ២៥ ច្ែើម   ក្សាុងនផ្ ទែី 

    ៤០ ម២   (ចាំច្ពាេះែីបាសាល ់ចច្នាល េះច្ែើម ព្ិច្ែើមមយួច្ៅច្ែើមមយួ រឺ ១២ ម ឬ ១៥ ម)។ 

 -ច្ៅច្ព្លមានោយ ុ៧ ច្ៅ ៨ ឆ្លា ាំ ន្មក្សរបស់វានឹងប េះគា   គ្ត្ូវក្ខប់ជួររវាងច្ែើមនឹងច្ែើមច្ចញ   រឺច្ៅសលរ់ាំ- 

   លាត្ព្ ី៨ ម x ១៦ ម គ្ត្ូវនឹង ១១ ច្ែើមក្សាុងនផ្ ទែី ៤០ ម២ ។ 

 -ច្ព្លមានោយ ុ១១ ច្ៅ ១២ ឆ្លា ាំ  គ្ត្ូវក្ខប់ច្ែើមរវាងជួរច្ចញច្ៅសល ់១៦ ម x ១៦ ម គ្ត្ូវនឹង ៥ ច្ែើម 

             ក្សាុងនផ្ ទែី ៤០ ម២ ។ 

 ច្យើងោចដ្ឋ ាំញឹក្សជាងច្នេះ ច្គ្ពាេះសាវ យចន ទីនឹងច្ផ្ ដើមច្ោយផ្លច្គ្ក្ខយច្ព្លដ្ឋ ាំែុេះគ្បមា  ២-៣ ឆ្លា ាំ ច្ ើយក្សាុង 

ក្សាំើុងច្ព្លច្នាេះ   ក្ខរន្បក្សន្មក្សរបស់វាច្ៅមិនទន់ប េះគា ច្ៅច្ើើយ     ច្យើងោចដ្ឋ ាំរាំលាត្ត្ចូជាង ៦ ម x ៦ ម  រឺក្សាុង 

ក្សរ ីច្យើងមិនដ្ឋ ាំែាំណា ាំច្ៅចច្នាល េះរង  ក្ខរច្្ វើរច្បៀបច្នេះរឺច្ែើមបីកុ្សាំច្ោយខាត្ែី  ោចគ្បមលូទុនបានមក្ស វិញ និង  ដ្ឋ ាំញឹក្ស 

ោចក្ខត្់បន ែយនូវរុក្សាជាត្ិចនគ្ង។  ច្បើច្ៅច្លើែីមានជីជាត្ ិ រួរដ្ឋ ាំចាំងាយរវាងច្ែើម និង ជួរ  ៣,៥ ម x ៣,៥ ម ។ ប ុន្ន ដ 

ច្បើែីន្ែលច្ខាេះជីជាត្ិគ្ត្វូដ្ឋ ាំចាំងាយច្ែើម និង ជួរ ៣ ម x ៣ ម  ច្ៅច្ព្លន្ែលច្ែើមលតូ្លាស់្ាំច្ើើង ច្ ើយន្មក្សរបស ់

វាចប់ច្ផ្ ដើមប េះគា  ច្យើងចបច់្ផ្ ដើមក្ខបច់្ែើមច្ចល  ។ 

   

  2>4>2 dMNaMcenøaHrg b¤ cenøaHCYr (ីីនរនរចនរៀផ្ផិ្នង) 

 ព្ព្ួក្សសន្ ដ ក្ស ែូចជា សន្ ដ ក្សច្សៀង, សន្ ដ ក្សអង គយុ, សន្ ដ ក្សែី,  ច្ចក្ស បន្ន លគ្ត្ូវបានដ្ឋ ាំច្ៅចច្នាល េះរុម ព។  

ក្ខរដ្ឋ ាំែុេះែាំណា ាំមាា ស ់ រឺជាែាំណា ាំន្ែលមានោយុច្គ្ក្ខម ២ឆ្លា ាំ បានផ្ ដល់នូវលក្សា ៈច្សែ ធកិ្សច េវិញក្សាុង ៤-៥ ឆ្លា ាំែាំបូង។  

ក្ខរដ្ឋ ាំែុេះែាំណា ាំមាា ស់ច្ៅក្សាុងសាា មច្ភ្នល េះក្សាុងចច្នាល េះរងន្ែលក្ខត្ទ់ជីាំរាល  រឺោចច្្ វើបានល អ និង   ទទលួបានក្ខរចាំច្ ញ 

ច្គ្ចើនជាងែាំណា ាំច្ផ្សងៗ ែូចជា  ែាំើូងច្ឈើប ែាំណា ាំចាំ ីសត្វ, រច្មៀត្។  

  ច្ែើមសាង វ និងោក្ខសា ជាព្ព្កួ្សច្ែើមច្ឈើថ្នមព្លន្ែលោចដ្ឋ ាំរវាងគា នឹងគា  ១.៥ម x ១.៥ម តាមបច្ណាដ យ 

ែាំណា ាំសាវ យចន ទ ី ។  ច្យើងោចច្្ វើក្ខរដ្ឋ ាំែុេះែាំណា ាំចាំ ីសត្វផ្ងន្ែរ   គ្ព្មទាំងែាំណា ាំជីគ្សសជ់ាែាំណា ាំចច្នាល េះរងោចទទួល 

ផ្លរ ូត្ែល់ោយុ ៥ ឆ្លា ាំ ច្ដ្ឋយគម នក្ខរទទួលឥទធពិ្លព្ីែាំណា ាំចាំបងច្ទ។   ច្បើគ្បព្ន ធ័ដ្ឋ ាំជារបងមានចច្នាល េះរវាងជួរ      

(១០ម x ៥ម) រឺគ្ត្វូបានអនុវត្ដន៍ជាមយួែាំណា ាំសាវ យចន ទី ចច្នាល េះព្ីរជួរមដង   គ្បច្ភទច្ឈើដ្ឋ ាំច្ៅចច្នាល េះ ១-១,៥ ម ។     
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គ្បច្ភទច្ែើមច្ឈើគ្ត្វូដ្ឋ ាំចាំងាយ ៣,៥ ម ព្ីែាំណា ាំសាវ យចន ទ ី មច្្ាបាយមយួច្ទៀត្ រឺមានទាំ ាំ ៣ ន្ម គ្ត្សគ្មាប់ដ្ឋ ាំច្ែើម 

ច្ឈើ ២ ជួរ  ។ 

  ចាំាំច្ពាេះែាំណា ាំរច្មៀត្ ក៏្សោចជាែាំណា ាំចច្នាល េះរងបានន្ែរ ក្សាុងក្សាំើងុច្ព្ល ៥ ឆ្លា ាំែាំបូង។  

 សាវ យ សាល  ខ ារុ និង ែូង ជាែាំណា ាំន្ែលមានោយុច្គ្ចើនឆ្លា ាំែូចសាវ យចន ទី ោចច្្ វើជាគ្បព្័ន ធែាំណា ាំចាំរុេះបាន។ ច្គ្មច 

និង វាល់នីឡាក៏្សោចដ្ឋ ាំច្ៅចច្នាល េះច្ែើមសាវ យចន ទីផ្ងន្ែរ។ 

 

     
             ែាំណា ាំចច្នាល េះរង ( ច្គ្មច   មាា ស ់...) 

  2>4>3 kardaMdMNaMKMrbdI ( Cover Cropping ) 

 ច្ដ្ឋយក្ខរដ្ឋ ាំែាំណា ាំរាំរបែី មានអត្ែគ្បច្យជន៏ជយួែលក់្ខរទបទ់ល់នឹងក្ខរ ូរច្គ្ចេះ  រក្សាសាំច្ ើមែី និង ច្្ វើ 

ច្ោយែីមានជីជាត្ិន្ថមច្ទៀត្ផ្ង ច្ ើយជយួក្សាុងក្ខរក្ខត្ប់ន ែយក្ខររំ ួត្ច្ព្លច្ៅដ ខាល ាំងច្ដ្ឋយដ្ឋ ាំែាំណា ាំរាំរបែីមានែូចជា 

ព្ព្ួក្សសន្ ដ ក្សែី សន្ ដ ក្សអង គយុ ច្សាា ច្សសានីញ រូស្ដ្សាដ តា (ំសច្សបានិា Rostratta)។ 

   

២.៥ រនចេរនទសដ្ឋដុំ្ះដំ្ណាសំាា យចនទី 

២.៥.១ ក្ខរនរៀរចំចំក្ខរដ្ឋសំាា យចនទី 

      ចាំច្ពាេះែាំណា ាំសាវ យចន ទីន្ែលជាែាំណា ាំឧសា ក្សមមន្ែលមានរយៈច្ព្លយូរ     ច្ ើយក្ខរដ្ឋ ាំច្លើនផ្ ទែី្ាំទ-ូ 

លាយ ែូច្ច ាេះទមទរនូវក្ខរច្រៀបចាំែីតាមលក្សា ៈបច្ច េក្សច្ទសច្ោយបានម ត្់ចត្ ់ច្ទើបច្រោចទទួលបានលទធផ្លច្គ្ចើន។ 

          វិ្ីសាស្ដ្ស ដក្សាុងក្ខរច្រៀបចាំែីរួមមានៈ 

   -ក្ខរក្ខប់ឆ្លា រនគ្ព្ 

   -ក្ខរសាងសង់ផ្ លវូ 

   -ក្ខរសាងសង់គ្បឡាយទឹក្ស 

   -ក្ខរដ្ឋ ាំែាំណា ាំរាំរបែី 

 ក្ខរក្ខរ់ឆ្កា រព្ព្រសំអារដី្ 

   ចាំច្ពាេះបញ្ញា ក្សាំលា ាំងព្លក្សមមច្រោចច្គ្បើគ្បាស ់ក្សមមក្សរ  និង  ច្គ្រឿងយន ដ  ច្ែើមបីសាំោត្ និង 

ច្រៀបចាំែី។ ចាំច្ពាេះច្ែើមច្ឈើងាប ់ច្រគ្ត្ូវររវាជារាំនររួចច្្ វើក្ខរែុត្ច្ដ្ឋយគ្បុងគ្បយត័្ា។  ចាំច្ពាេះរល់ច្ឈើគ្ត្វូច្ោយក្សមមក្សរ 
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ក្ខប ់ឬ គស ់ឬច្ដ្ឋយមា សុីន។ មា ងច្ទៀត្ឫស និង  រល់ច្ឈើគ្ត្ូវយក្សវាច្ោយអសព់្ីែីរួចររជារាំនរ ហាលច្ោយស ងតួ្ 

រួចែុត្វាច្ចល ។   ចាំច្ពាេះក្សរ ីែុត្នគ្ព្ជាគ្ទង់គ្ទយ្ាំ ជា្ម មតាគ្បគ្ព្តឹ្ដច្ៅ ៦-៨  សបាដ  ៏ច្គ្ក្ខយ ច្ព្លក្ខប់ឆ្លា រ ។  

 

ក្ខរសង់ផ្លវូ 

បនាទ បព់្ីែុត្នគ្ព្រួច   ក្ខរសង់ផ្ លវូគ្ត្វូរតិ្រូរជាបនាទ ន់ ច្ដ្ឋយគ្បយត័្ា និង ច្ដ្ឋយច្្ វើក្ខរក្សាំ ត្ ់

ច្ោយបានចាស ់។  ផ្ លវូគ្ត្វូមានទទឹង ៥-៦ ម ងាយគ្សលួែល់ក្ខរែឹក្សផ្លិត្ផ្ល។   

     

  ក្ខរសងព់្រឡាយ 

   លក្សា ៈននគ្បឡាយៈ   ន្ផ្ ាក្សបាត្ខាងច្លើព្ ី២-៦ ម ន្ផ្ ាក្សបាត្ខាងច្គ្ក្ខមព្ ី១,២-១,៨ ម 

ជាំច្ៅ ១,៨-២,៧ ម។  ច្ដ្ឋយចច្នាល េះគ្បឡាយមយួច្ៅគ្បឡាយមយួមិនច្លើសព្ី ១០០ ម  ច្ ើយកូ្សនគ្បឡាយទាំងច្នាេះ 

គ្ត្ូវជីក្សន្ក្សង និង គ្បឡាយច្ម ន្ែលមានទាំ ាំន្គ្បគ្បួលព្ ី៖  

 ន្ផ្ ាក្សបាត្ច្លើព្ ី១,៨-២,៧ ម  

 ន្ផ្ លក្សបាត្ច្គ្ក្ខមព្ ី០,៦-០,៩ ម 

 ជាំច្ៅមាន ១,២-១,៨ ម ច្ែើមបីងាយគ្សលួែល់ក្ខរែាំច្ ើរក្ខរច្គ្រឿងយន ដ  កូ្សនគ្បឡាយន្ែលជកី្សចូលចាំក្ខរគ្ត្ូវ 

ន្ត្មានលក្សា ៈគ្សបគា ច្ ើយមានទិសច្ៅន្ត្មយួ ។ 

 

 ២.៥.២ ក្ខរនរៀរចំដី្ 

 ក្ខរច្រៀបចាំែីគ្ត្ូវច្្ វើច្ោយបានរួចច្គ្សចច្ៅក្សាុងន្ខច្មសា  ។ 

 

  ២.៥.៣ ក្ខរជីររនដដ  

    រួរន្ត្ជីក្សរច្ដដ ន្ែលមានទាំ ាំ ១ ម x ១ ម x ១ ម  ចាំច្ពាេះែីលាយខាច់។    ចច្នាល េះច្ែើម ៨ ម x ៨ ម  ជាក្ខរ 

ល អ។  ក្សាុងក្សរ ីែីជាំរាលច្្ វើចង អរូក្ខត្់ែីជាំរាល ព្ ី ១០-១៥ ម ។   គ្បសិនច្បើែីបនាទ បព់្ីគ្សទប់ច្លើ រឹងមានរាងែូចខ ទេះ ែូច 

ច្នេះទាំ ាំរច្ដដ គ្ត្ូវបច្ង ាើត្ច្ើើងច្ោយ្ាំ ១.២ ម x ១,២ ម x ១,២ ម ។ សាវ យចន ទីដ្ឋ ាំច្ៅចច្នាល េះជួរ ៨ ម x ៨ ម 

ចច្នាល េះជួរច្នេះក៏្សផ្ ដលល់ទធភ្នព្ក្សាុងក្ខរលូត្លាស់ន្ែរ។ រច្ដដ គ្ត្ូវជីក្ស ១៥-២០ នថ ង ែាំបូងក្ខរដ្ឋ ាំែុេះ ច្ ើយដ្ឋក់្សច្ោយ គ្ត្ូវនថ ង 

ច្ែើមបីក្សាំចត្់ក្សតាដ ចនគ្ងច្ៅក្សាុងែី។ បនាទ ប់មក្សរច្ដដ គ្ត្ូវបាំច្ព្ញក្សាំព្ស ់ ៣,៤ ច្ដ្ឋយលាយចាំរុេះគា ែូចជា ែីគ្សទប់ ច្លើ 

ជីក្សាំប ុស ដិ៍ ១១ រ.គ្ក្ស និង ថ មផ្ូសាវ ត្្មមជាត្ ិ២០០ គ្ក្ខម។ គ្បសិនច្បើែីរាបច្ស មើ  ក្ខរច្គ្ត្ៀមែីច្ស ទើរន្ត្មិនច ាំបាច់ច្្ វើអវ ីច្ើើយ  

គ្គន់ន្ត្សាំោត្ច្មម ចនគ្ងច្ចញ ឬ ក៏្សច្្ វើក្ខរភជួរព្ីរែងច្ ើយដ្ឋក់្សដ្ឋ ាំសាវ យចន ទចី្ោយមានជួរតាមរច្បៀបច្រៀប រយ។ 

ប ុន្ន ដែីន្ែលមាននគ្ព្ គ្ត្ូវគស់រំច្លុើងយក្សរល់ច្ចញជាមុនសនិ  ច្ែើមបីងាយគ្សលួក្សាុងក្ខរន្ថរក្សា  គ្បសិនច្បើជាែី 

ទួលរួរព្គ្ងាបច្ៅតាមជាំរាលែី។   មា ងច្ទៀត្ច្បើែីច្នាេះច្ចត្ខាល ាំង  ឬ  ែីភាាំ ក្ខរដ្ឋ ាំែុេះច្្ វើច្ើើងជាក្ខាំជច្ ដ ើរច្ែើមបីក្ខរពារ 

ក្ខរ ូំូរច្គ្ចេះ និង ក្ខរបាក់្សែី។ ក្ខរច្គ្ត្ៀមែីរួរច្្ វើច្ោយច្គ្សចច្ៅក្សាុងរែូវច្ៅដ  ន្ែលោចជីក្សរច្ដដ នឹងដ្ឋ ាំបានច្ៅក្សាុង 

រែូវច្ភលៀង។ 
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  ២.៥.៤ ក្ខរដ្ឋដុំ្ះ 

 រុក្សាជាត្ិន្ែលអនុវត្ដន៍ វិ្ីសាស្ដ្ស ដព្គ្ងីក្សសរើរាង គលូត្លាស ់ រឺទទួលទិន ាផ្លខ ពស់ជាទីគប់ចិត្ដ។ ជួសច្ោយក្ខរច្គ្បើ 

គ្បាសព់្ូជន្ត្មយួ ច្ៅមុខច្ទៀត្ច្រចលូចិត្ដច្ដ្ឋយច្គ្បើ ព្ូជ ២-៤ ច្ែើមបីច្ជៀសផ្តុ្ព្ីបញ្ញា ក្សតាដ ចនគ្ង និង ព្ូជន្ែលឆ្លប ់

ច្ចញផ្កា ច្ៅច្ែើមរែូវ។ 

 ក្ខរដ្ឋ ាំបញ្េលូគា រវាងព្ូជក្សណាដ ល និង ព្ូជ្ ងន់ រឺជាក្ខរល អណាស ់។   រុក្សាជាត្ិមានសុខភ្នព្ល អគ្ត្ូវដ្ឋ ាំច្ដ្ឋយគ្បងុ 

គ្បយត្ា ័បនាទ បព់្យីក្សថង់បាល ស ទិក្សច្ចញច្ដ្ឋយមិនច្ោយប េះពាលែ់ល់ឫស។  ែីន្ែលស ែិត្ច្ៅក្សណាដ លរច្ដដ ក្ខយច្ចញ 

ច្ែើមបីដ្ឋក្ស់កូ្សនរុក្សាជាត្ិ។ បនាទ បព់្ីែីបងាា ប់ល មមច្ ើយ ដ្ឋក់្សរុក្សាជាត្ិចូលច្ៅក្សាុងរច្ដដ ន្ែលបានក្ខយែីច្ចញច្នាេះ។   

      ក្សាុងក្សរ ីបាំច្ៅក្ខរន្ថទាំរួរន្ត្យក្សចិត្ដទុក្សដ្ឋក់្សមខុត្ាំ បាំច្ៅ     រឺត្ិចបាំផ្ុត្ច្លើ ៥ ស.ម ព្ីមាត្់រច្ដដ សាំោត្ 

និំឹងជួយច្ោយរក្សច្ឃើញច្ ើយបនាទ បម់ក្សក្ខត្ព់្ន លក្សន្ែលច្ៅរល់ឬសន្ត្ច្ៅច្គ្ក្ខមមុខត្ាំ បាំច្ៅ។  ន្ផ្ ាក្សន្ែលច្ៅសល ់

ននរច្ដដ រួរបាំច្ព្ញបន ដិចមដងៗ ចប់ព្បីាត្រច្ដដ  រយៈច្ព្ល ២ ឆ្លា ាំ។ 

 

ក្ខរនព្រៀម្ព្ោររ់ូជសព្មារដ់្ឋ ំ

  -ទមងន់គ្គប់មិនគ្សាលជាង ៥ គ្ក្ខមក្សាុង ១ គ្គប់  

-ច្ៅច្ព្លគ្តាាំទឹក្សគ្គប់វាលិចច្ៅក្សាុងទឹក្ស 

 

នរលនវោដ្ឋដុំ្ះ 

  ច្ទេះបីជាសាវ យចន ទីវា្ន់ និង ភ្នព្រាាំ ងស ងតួ្ក៏្សច្ដ្ឋយ ក៏្សច្ៅវរ គែាំបងូននក្ខរលូត្លាស់វាគ្ត្ូវក្ខរទឹក្ស 

ច្ែើមបីក្ខរលូត្លាស់្ាំ រឹងបុឹងន្ែរ ែូច្ច ាេះគ្ត្ូវក្សាំ ត្់រែូវដ្ឋ ាំែុេះច្ោយបានល អ ។ រែូវក្ខលន្ែលសមរមយសគ្មាប់ក្ខរដ្ឋ ាំែុេះ 

រឺច្ែើមន្ខ មិថុនា ែល់ ន្ខក្សក្សាដ្ឋ វានឹងទទួលបានទឹក្សច្ភលៀងរយៈច្ព្ល៣ន្ខ មា ង វិញច្ទៀត្ច្រោចដ្ឋ ាំវាបានច្ៅក្សាុង 

ន្ខសីហាច្ដ្ឋយព្ុាំសូវច្្ វើ ក្ខរច្គ្សាចគ្សព្ច្គ្ចើន ។ 

 

ក្ខររណដុ ះរូននៅរនងុថាន លរណដុ ះ 

យក្សគ្គបច់្ៅដ្ឋក់្សក្សប់ក្សាុងថ្នា លន្ែលច្យើងគ្ក្ខលែីខាច់ក្សាំរាស ់១៥ ស.ម ។   ក្ខរដ្ឋក់្សគ្គប់គ្ត្ូវយក្ស  

ន្ផ្ ាក្សខាងផ្ត្ចុេះច្ៅច្គ្ក្ខម ច្ ើយច្ងើយខាងក្សាលគ្គប់ច្ើើងបន ដិច  រួចច្រាយខាច់ព្ីច្លើគ្គប់ច្ោយបានក្សាំរាស ់ ២,៥០ 

ស.ម និងច្គ្សាចទឹក្ស ២ ែង ក្សាុងមយួនថ ង    ច្ៅច្ព្លគ្ព្ឹក្ស និង ច្ព្លលាង ចរយៈច្ព្ល ៦ នថ ង    ក្សាុងក្សរ ីមានច្ភលៀងធាល ក់្ស 

មិនច ាំបាច់ច្គ្សាចទឹក្សច្ទ ។ 

 

ក្ខររណដុ ះរូននៅរនងុថងប់ា្ល សទរិ 

  ច្គ្ត្ៀមគ្គបព់្ូជន្ែលបានច្គ្ជើសច្ រើសរួចច្ ើយ ច្ៅប ដុ េះក្សាុងថង់បាល ស ទិក្សគ្ត្ូវច្្ វើក្ខរគ្តាាំគ្គប់រយៈច្ព្ល  

២៤ ច្មា ង ច្ៅ ៤៨ ច្មា ង មុនច្ព្លយក្សច្ៅប ដុ េះ។ ថង់បាល ស ទិក្សរួរច្គ្បើថង់ព្ ៌ច្មម ន្ែលមានទាំ ាំ ១២,៧ ស.ម x ២០,៣ ស.ម 

ច្ដ្ឋយច្គ្បើថង់ច្គ្ៅក្ខន់ន្ត្ល អ ច្បើថង់រាក់្សវាច្្ វើច្ោយក្ខរចក់្សឫសរបស់វាទលច់្ដ្ឋយច្្ វើក្ខរច្ចេះរន ធចាំច្ ៀងច្ោយបាន ព្ ី
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៤-៨ រន ធ ច្ែើមបីបច្ពាេ ញទឹក្សព្កី្សាុងថង់ ។  ក្ខរប ដុ េះច្្ វើច្ើើងច្ដ្ឋយក្ខរផ្ស ាំែីជាមួយនឹងច្ផ្េះអងាា ម ជីគ្ទប់បាត្ ឬ 

ក្សាំប ុស ដិ៍ច្ៅក្សាុងអគ្តា  ៣ ៖១ំៈ១  ច្ដ្ឋយគ្ចបល់បពាេ ំូលគា ច្ោយសព្ វ   ច្ ើយគ្ចក្សចូលថង់ន្ែលបានច្្ វើក្ខរច្គ្ត្ៀមទុក្ស 

ច្ោយសលព់្ីមាត្់ថង់គ្បន្ ល ១-២ ស.ម ។   

 
 

                              
 

 

          

 

 

                        

 
 

      

                                

     

    

ច្បេះន្ផ្ លន្ែលល អគម នក្ខរបាំផ្កល ញ

ព្ីក្សតាដ ចនគ្ង 

គ្បច្ើេះគ្គប់ព្ីន្ផ្ ល យក្សែីគ្សទប់ច្លើឬែីមច្មាក្ស 

យក្សែីន្ែលល អ យក្សែីគ្ចក្សចូលក្សាុងថង់បាល ស ទិក្ស បងាា ប់វាឱ្យហាប់ល មម 

ថង់បាល ស ទិក្សន្ែលច្គ្ត្ៀមទុក្ស យក្សគ្មាមនែក្ខយគ្បច្ហាង 

ល មមដ្ឋក្ស់គ្គប់ 

ដ្ឋក្ស់គ្គប់សាវ យចន ទីចូលក្សាុ ង

គ្បច្ហាង 
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របូភ្នព្ក្ខរប ដុ េះក្សនូច្ៅក្សាុងថង់ 

វវិីីដ្ឋនំដ្ឋយព្ោរ ់

   វិ្ីច្នេះសមគ្សបចាំច្ពាេះក្ខរដ្ឋ ាំច្ៅច្លើនផ្ ទ ែី្ាំទលូាយ      ក្សរ ីច្នេះមិនច្្ វើច្ោយកូ្សនរោក់្សរអលួក្សាុងក្ខរលតូ្ 

លាស ់ ច្ ើយ មា ងច្ទៀត្មិនសវូចាំណាយព្លក្សមមក្សាុងក្ខរដ្ឋ ាំែុេះ    ប ុន្ន ដគ្ត្ូវរង់ច ាំន្ថរក្សានិងក្ខរដ្ឋ ាំជួសចាំច្ពាេះរច្ដដ ណាន្ែល 

មិនែុេះ ឬកូ្សនមិន រឹងមា ាំ ។  ដ្ឋក់្សគ្គប់់ ២-៣ ក្សាុង១រច្ដដ ដ្ឋ ាំន្ត្មដង  ក្ខរក្សប់គ្គប់មិនគ្ត្ូវច្ោយច្គ្ៅច្លើសព្ ី  ៦  ស.ម    

ច្ទច្គ្ពាេះច្បើច្គ្ៅវាមិនែុេះ ឬ បាត្់បងច់្ចលទច្ទ ។   បនាទ បព់្ីក្សប់គ្គប់រួចរាល់ច្ ើយគ្ត្ូវច្្ វើក្ខរច្គ្សាចទឹក្សច្ោយបានល អ  

ច្ ើយច្្ វើក្ខរច្បាចច្មម  និង យក្សចាំច្បើងមក្សគ្រប  ច្ែើមបីក្ខរពារសាំច្ ើមមិនច្ោយមានក្ខរច្គ្សាចទឹក្សជាញឹក្សញប់។ 

 ច្ៅច្ព្លស លឹក្សែុេះច្ចញនូវស លឹក្សព្តិ្គ្បាក្សែ ឬ  រឹងបុឹងច្ ើយ     គ្ត្ូវច្្ វើក្ខរែក្សច្ែើមអន់ច្ចញច្ោយច្ៅសល់ន្ត្មយួ 

ច្ែើម។ ក្ខរជីក្សរច្ដដ រួរមានទាំ ាំ ៥០ ស.ម x ៥០ ស.ម និង ជាំច្ៅ ៥០ ស.ម។ 

 

ក្ខរនព្សាចព្សរ 

  គ្បសិនច្បើខ វេះទឹក្ស  ច្្ វើច្ោយក្ខរលូត្លាស់វារោក់្សរអួលយតឺ្ជាង្មមតា ។   ច្ដ្ឋយច្ៅឆ្លា ាំែាំបូងរួរច្្ វើ 

ក្ខរច្គ្សាចទឹក្សច្ៅច្ព្លគម នច្ភលៀង  ច្ែើមបីជួយបច្ង ាើត្សន ទេុះននក្ខរលូត្លាស់ច្ោយបាន្ាំរ ស័ និង ទទួលផ្លឆ្លបជ់ាង  

គ្បគ្ក្សត្ី។ ច្បើច្ៅរែូវគ្បាាំងរួរយក្សច្មម  និង  ចាំច្បើងច្ៅគ្របគ្ត្ង់រល់ច្ែើមបីរក្សាសាំច្ ើមច្ោយបានយូរ ។   

ច្ៅឆ្លា ាំបនាទ បច់្ទៀត្ គ្ត្ូវច្្ វើក្ខរច្គ្សាចទឹក្សច្ៅរែូវច្ៅដ ន្ែលមានរយៈច្ព្លយូរៗន្ត្ប ុច្ណាេះ    ក្ខរច្គ្សាចទឹក្សច្្ វើ 

ច្ោយច្ែើមលូត្លាស់បានល អ ច្ ើយគ្បក្ខរសាំខាន់   រឺរក្សាសាំច្ ើមច្ៅក្សាុងចច្នាល េះរងដ្ឋ ាំែុេះ រឺគ្ត្ូវភជួរតាមចច្នាល េះមុនច្ព្ល 

អសទ់ឹក្សច្ភលៀង។សាវ យចន ទីោចែុេះលូត្លាស់ច្ៅត្ាំបន់ន្ែមមានលក្សាខ ឌ ទឹក្សច្ភលៀងត្ិចត្ួច។ច្ទេះបីវាបន្ន ែមគ្បព្ន ធ័ច្គ្សាច 

គ្សព្ក្សាំើុងច្ព្លរែូវច្ៅដ ក៏្សច្ដ្ឋយ ជាព្ិច្សសន្ខមក្សរាែល់ន្ខមិនាគ្ត្ូវផ្ ដលទ់ឹក្សរយៈច្ព្លព្ីរោទតិ្យមដងៗ ២០០ ល,ែ។ 

ច្នេះជាលទធផ្លគ្សាវគ្ជាវ មយួទទួល បានព្មីជឈម ឌ លគ្សាវគ្ជាវែាំណា ាំសាវ យចន ទីរបសឥ់ណាឌ  ច្ ើយផ្ ដល់ផ្លច្ទវរែង 

ច្បើប រិមា ននក្ខរផ្ គត្់ផ្ គង់ទឹក្សន្ែលល អរឺច្គ្បើគ្បាស់ក្ខរសាំរក់្សទឹក្សក្សាុងអគ្តា៦០-៨០លីគ្ត្ ក្សាុងមយួច្ែើម ក្សាុងមយួនថ ង ច្ៅ 

រយៈច្ព្ល  ២នថ ងបនាទ បព់្ីក្ខរច្ចញផ្កា ែាំបូងរ តូ្ែល់ច្ចញន្ផ្ ល និង ក្ខរ វិវត្ដន៍។ 

 សាវ យចន ទីមិនោចគ្បឈមមុខនងឹក្ខរលិចទឹក្សបានច្ទ   ច្ៅត្ាំបន់ន្ែលមានច្ភលៀងធាល ក់្សច្គ្ចើន រួរន្ត្ច្រៀបចាំគ្បព្ន ធ ័

បង ារូ ទឹក្សច្ចញ។ 

ច្គ្សាចទឹក្សក្សុាំឱ្យខាេ យែី ទុក្សឱ្យែុេះលូត្លាស់ ក្ខយែីលប់ព្ីច្លើគ្គប់ 
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    ក្ខរមថទទូំនៅនលើដី្ចំក្ខរចាស់ 

  ក្សាំើុង  ២-៣ ឆ្លា ាំមដង សួនចសន់នែាំណា ាំសាវ យចន ទ ី  មានមលបច់្ដ្ឋយខ លនួឯងច្ ើយគ្ត្វូច្្ វើក្ខរតាក់្សន្ត្ង 

ន្មក្សច្ែើមបីសាំរួលែល់ខយល ់ និង  ព្ន លឺច ាំងចូលគ្រប់គ្គន់ច្ែើមបីសាំងួត្ែីល អ  ។     ក្ខរតាក់្សន្ត្ងន្មក្សគ្ត្វូច្្ វើច្ទបើងច្ៅក្សាុងន្ខ 

សីហា និងក្ខរក្ខត្ ់ចុងច្គ្ក្ខយ គ្ត្ូវលាប Bordeaux 10% ។ 
     

 ២.៥.៥ ក្ខរនបា្ះរនគោ លជារ់រូនន ើ និងរំររដី្ 

 បនាទ បព់្ីក្ខរដ្ឋ ាំកូ្សនបាំច្ៅយក្សបច្ងាគ លច្ៅចងភ្នជ ប់។ ច្្ វើែូចច្នេះច្ែើមបីបងាា ក្ខរខូចខាត្ែល់កូ្សនបាំច្ៅ ច្ដ្ឋយសារខយល់ 

ចាំច្ពាេះែីន្ែលច្ៅជុាំ វិញរុក្សាជាត្ិគ្ត្ូវគ្រប និងស លឹក្សស ងតួ្ ឬ ស លឹក្សគ្សស់សគ្មាប់ក្ខរពារសាំច្ ើមកុ្សាំច្ោយបាត្់បង់។ 

 
គ្របរាំរបស លកឹ្សរកុ្សាជាត្ ិនងិ ច្ឈើទបច់្ែើម 

 

២.៥.៦ ក្ខរក្ខរ់មម្រសាា យចនទី ( ចំន ះនដ្ើម្ដ្ឋនំដ្ឋយព្ោរ ់រព្រួយ និង សារ) 

   ច្ែើមដ្ឋ ាំច្ដ្ឋយគ្គប ់ និង ច្ែើមបាំច្ៅច្ដ្ឋយគ្ត្យួច្គ្ក្ខយច្ព្លដ្ឋ ាំបានោយ ុ ១-៣ ឆ្លា ាំ គ្ត្ូវ 

ព្ិនិត្យច្លើក្ខរច្បាេះន្មក្ស(រូច្រាន)ក្សាុងច្ែើមនីមយួៗ ច្បើសច្ង ាត្ច្ឃើញថ្នច្ែើមណាមានរូច្រានមនិល អរួរក្ខត្់ន្មក្សខ លេះ ច្ចល 

រួមទាំងន្មក្សងាប ់ និង ន្មក្សន្ែលមានជាំងឺ ។  ក្ខរក្ខត្់ច្នេះច្ោយច្ៅសល់ែងច្ែើមន្ត្មយួច្ែើមបីរក្សារូច្រានច្ោយបាន 

សមរមយ និង ងាយគ្សួលន្ថរក្សាក្ខរក្សាំចត្់សគ្ត្វូសាវ យចន ទី។ ច្ព្លវាមានោយុ ១-៣ឆ្លា ាំ រួរក្ខត្់ន្មក្សច្គ្ក្ខមច្ោយផ្ុត្ 

ព្ីែីក្សាំព្ស៩់០ស.ម។ សគ្មាប ់ ច្ែើមច្ោយផ្លច្ ើយច្ៅច្ព្លគ្បមលូផ្ល រួចក៏្សរួរក្ខត្់ន្មក្សច្ចញខ លេះច្ដ្ឋយក្ខត្់ន្មក្ស 

ច្ៅន្ផ្ ាក្សខាងក្សាុងរូច្រាន។ ចុងរែូវច្ភលៀង ឬមុនរែូវច្ចញផ្កា គ្បមា  ៣ន្ខគ្ត្វូក្ខត្់ន្មក្សន្ខ ាងច្ចញច្ៅច្ព្លក្ខត្ ់ រួចច្ ើយ 

និងមានរាងរូច្រានសមរមយច្ ើយ ច្ជៀសវាងព្ីជាំងឺ និង សត្វល អតិ្ច្ដ្ឋយងាយរក្សា និង ងាយគ្បមលូផ្លច្ ើយ 

ទទួលទិន ាផ្លបានច្គ្ចើនជាងមនិក្ខត្់ន្មក្ស ។ 
 

២.៦ ក្ខរអភិររស ដី្ និងទរឹ 

 ច្ៅក្សាុងក្សរ ីែីជាំរាលច ាំបាច់ជីក្សរច្ដដ បច្ណាដ យ ២-២,៥ ម  ទទឹង ០,៣ ម ជាំច្ៅ  ០,៤៥ ម ចាំងាយ ២ ម 

ព្ីច្ែើមច្ៅន្ផ្ ាក្សខាងច្លើទីជាំរាល។ ក្សរ ីច្ស មើល អគ្ត្វូជីក្សរច្ដដ រាងជារង វង់ ឬ ជាក្ខច្រ  ចាំងាយព្ីច្ែើម ២ ម ជាំច្ៅ ០,៣ ម 

និងមាត្់រច្ដដ  ទាំ ាំ ០,៣ ម រួរន្ត្ជីក្សែីជុាំ វិញច្ែើម។ បនាទ ប់ព្កី្ខរងារច្លើក្សែី ជុាំ វិញច្ែើមរួរន្ត្ច្គ្បើគ្បាស់រាំរបសារធាត្ ុ
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ស រើរាង គទបទ់ល់នឹងក្ខរ ូរច្គ្ចេះច្ៅរែូវវសា  ច្ ើយមា ងច្ទៀត្ ច្ជៀសវាងក្ខរប េះព្ន លឺច្ដ្ឋយផ្កទ ល ់   ច្នេះជាមច្្ាបាយ 

សគ្មាបក់្ខរពារសាំច្ ើមែីច្ៅរែូវច្ៅដ ។   

 

 

    
 

                                       ក្ខរជកី្សរច្ដដ ច្ៅជុាំ វញិរល់ច្ែើមបកី្ខត្ប់ន ែយក្ខរ រូច្គ្ចេះជជីាត្ ិ
 

    

 ក្ខរជាំរេះសាំោត្ព្ចី្គ្ក្ខមរល់ច្ែើមចន ទ ី                                ក្ខរព្គ្ងាយសារធាត្សុរើរាង គជុាំ វញិរល់ 

 

២.៧ ក្ខរក្ខរ ររត្ដដ ចព្ព្ង 

 ក្សតាដ ចនគ្ងរឺក្សរ ីចាំបងបាំផ្ុត្ន្ែលមានក្ខរប េះពាលខ់ាល ាំងច្លើទិន ាផ្ល និង រុ ភ្នព្របស់ផ្លិត្ផ្លែាំណា ាំសាវ យ 

ចន ទី។ ជាទូច្ៅផ្លិត្ផ្លសាវ យចន ទីមិនច្គ្បើគ្បាសថ់្នា ាំរីមី និង ជីរីម ី មានត្ាំនលច្លើសផ្លិត្ផ្លន្ែលច្គ្បើគ្បាស់សារធាត្ ុ

រីមី។ ច្ទេះបជីាយ ងណាក៍្សច្ដ្ឋយច្ៅច្ព្លន្ែលនិយយព្កី្ខរច្គ្បើសារធាត្ុរីមចី្ែើមបីក្ខរពារ និងព្ាបាល អាក្សក្សសិក្សមម 

ជាំនាញច្ៅតាមត្ាំបន់រួរព្នយល់ច្ៅសិក្ខា ក្ខម ឬក្សសិក្សរ ថ្នច្នេះជាជច្គ្មើសចុងច្គ្ក្ខយន្ែលច្យើងយក្សមក្សអនុវត្ដន៍។  ច្ព្ល 

ន្ែលច្គ្បើគ្បាស់ថ្នា ាំសាំលាប់សត្វល អិត្ខសុ ច្នាេះនា ាំឱ្យព្ួក្សច្រមានបញ្ញា ន្ផ្ ាក្សសុខភ្នព្ ច្ៅច្ព្លក្សាំព្ុងន្ត្អនុវត្ដន៍ និង បញ្ញា  

ែល់ប រិសាែ នច្បើសិនជាជាត្ិរមីមីានក្ខរប េះពាល់ច្ៅច្លើសត្វមានគ្បច្យជន៍ ឬ ក៍្ស ូរចូលច្ៅក្សាុងបឹងបួរ ស ទឹង។ ប ុន្ន ដក្ខរ 

ព្ិចរណាែ៍សាំខាន់រចឺ្ៅច្លើក្ខរចាំណាយរបសព់្ួក្សច្រ។ សគ្មាបអ់ាក្សន្ែលមានទាំ ាំនផ្ ទែីត្ូចគម នក្ខរច្គ្បើគ្បាស ់ ជាត្រិីម ី និង 

ចាំច្ ញច្លើក្ខរបាំផ្កល ញសត្វល អតិ្ខ លេះឱ្យ វនិាស ជាងក្ខរច្គ្បើគ្បាសស់ារធាត្ុរីមីន្ែលមានត្ាំនលនថ ល។ 
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 អាក្សក្សសិក្សមមជាំនាញច្ៅតាមត្ាំបន់រួរន្ត្សាំគលព់្ចី្គលនច្យបាយរបស់គ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និង ច្ន 

សាទ ក្សាំព្ុងជាំរុញនូវផ្លិត្ផ្លន្ផ្ ាក្សចាំនីោហារច្ៅក្សាុងគ្បច្ទសក្សមពុជា គម នជាត្ិរមីី។ 

 ខាងច្គ្ក្ខមច្នេះរឺជាក្សតាដ ចនគ្ងមយួចាំនួន ន្ែលមានវត្ដមានតាមត្ាំបន់ភ្នរច្គ្ចើនច្ៅក្សមពុជាច្ ើយផ្ ដល់ផ្លប េះ 

ពាល់ច្ៅច្លើែាំណា ាំសាវ យចន ទីៈ 

  ២.៧.១ ជំងឺ 

 ជំងឺរលួយរល់ និង ឫស 

  រ លរាណៈរំផ្កល ញ 

  ច្ក្សើត្ច្ើ ៉ើងច្ៅថ្នា លប ដុ េះកូ្សន  កូ្សនក្សាុងថង់ ឬ ថ្នា លប ដុ េះកូ្សន។ លក្សា ៈននក្ខរបាំផ្កល ញរឺវាបាំផ្កល ញច្ៅ  

ប រិច្វ រល ់និង ឫស ែាំបូងច្ឃើញឆ្ ាតូ្តាមរល ់និង បនាទ បម់ក្សច្ៅជាព្ ច៌្តាា ត្ឬព្ ៌ច្មម   បនាទ ប់គ្ត្យួ  និង ស លឹក្សចប ់

ច្ផ្ ដើមគ្សច្ពាន  និង   ងាប់ច្ៅច្ព្លបនាទ ប់។  ច្ៅបរិច្វ រលោ់ចច្ឃើញសរនសព្ ៌ស  និង  ច្ៅច្ព្លែក្សច្ែើមច្ចញច្ឃើញ 

រលួយឫសនឹងមានព្ ច៌្មម ។   ជាំងឺច្នេះោចច្ក្សើត្ច្ៅច្លើស លឹក្ស ន្ែលមានលក្សា ៈែូចរលាក្សទឹក្សច្ៅដ ច្ ើយគ្ទនុងស លឹក្សន្ែល 

ច្ៅជាប់សាា មរលាក្សច្នាេះមានព្ ៌ច្មម    ជាំងឺច្នេះរាត្ត្ាត្ច្ៅរែូវច្ភលៀង ។ 

  

 ែ វវិននក្ខររំចារ ់និង ក្ខរ រ 

  ក្ខរក្ខរពារច្្ វើច្ើើងច្ដ្ឋយច្រៀបចាំែីច្ោយរាបច្ស មើ  គ្ជាបទឹក្សបានល អ     ច្ ើយក្ខរដ្ឋក់្សគ្គប់ប ដុ េះមិន 

ច្ោយច្គ្ៅច្ព្ក្សច្ទ ក្ខរដ្ឋក់្សជោីសូត្គ្ត្ូវបន ែយខ លេះ ឬ ហាលែីច្ោយបានល អ ឬ ច្្ វើ Fumigation (បង ាយុសារធាត្ថុ្នា ាំរ ី

មីច្ែើមបីសាំលាបព់្ព្ួក្សច្មច្រារបង ាជាំងឺ) ែីជាមួយច្មទលីគ្បូមា យ  ក្សាុងអគ្តា ០,៥ រ.គ្ក្ស ក្សាុងែី ១ ម៣ ។ 

  ជំងឺរលួយមផ្ល 

  រ លរាណៈរំផ្កល ញ 

  ច្ក្សើត្ច្ើើងព្ផី្សិត្មយួគ្បច្ភទន្ែលរាត្ត្ាត្ច្ៅច្ព្លច្ចញន្ផ្ ល ច្ៅក្សាុងន្ខមនិា ែល់ ន្ខក្សក្សាដ្ឋច្ៅច្ព្ល  

ន្ែលន្ផ្ លចប់ច្ផ្ ដើមទុាំ។   ន្ផ្ ល វាមានលក្សា ៈព្ ៌ច្មម ច្ ើយ រើក្ស្ាំច្ព្ញន្ផ្ លទាំងមលូ  ជួនក្ខលច្រសច្ង ាត្ច្ឃើញមានផ្សិត្ ឬ 

បាក់្សច្ត្ រើគ្បច្ភទច្ផ្សងៗចូលរួមបាំផ្កល ញ    ន្ែលច្្ វើច្ោយរលួយមានសណាា នជាព្ព្ុេះជួនក្ខលវាក៏្សច្ក្សើត្ច្ៅច្លើន្ផ្ លខ េីផ្ងន្ែរ។  

ន្ត្ជួនក្ខលវាបាំផ្កល ញច្ៅច្លើគ្គប់  និង ក្សញ្េុាំផ្កា ន្ែលច្្ វើច្ោយរលយួមានព្ ៌ច្មម   បនាទ បម់ក្សក៏្សច្្ វើច្ោយផ្កា រុេះច្រាយ។  

  ែ វវិននក្ខររំចារ ់និង ក្ខរ រ 

  ក្ខរក្សាំចត្់ច្ដ្ឋយច្គ្បើថ្នា ាំ រូគ្បា វើត្ (ជុផ្រា វិត្)ក្សាុងអគ្តា ៥០-៦០ គ្ក្ខមក្សាុងទឹក្ស ២០ លីគ្ត្។  

  ថ្នា ាំរូគ្បា វើត្(ជុផ្រា វិត្)ជាថ្នា ាំសាំលាបព់្ព្ួក្សផ្សិត្ន្ែលបង ាភ្នព្ចនគ្ងច្លើែាំណា ាំ។ 
 

  ជំងឺចំណចុនៅនលើសលឹរ ឬ នលល ចសលឹរ( Brown Leaf Spot Disease)9ភនសត្ដនលៀតិ្ដ sp.) 

  រ លរាណៈរំផ្កល ញ 

  វាច្ក្សើត្ច្ើើងច្ដ្ឋយសារផ្សិត្ច្គ្ចើនគ្បច្ភទ ន្ែលសច្ង ាត្ច្ឃើញច្ៅច្លើច្ែើមសាវ យចន ទីមានោយមុិន ច្លើស 

២ឆ្លា ាំ។  ភ្នា ក់្សងារបង ារឺផ្សិត្ច្ ម្ េះ ច្ប សាដ ើទូយី  ច្អសច្ប  (Pestalotia sp.¦ច្្ វើច្ោយស លឹក្សច្ក្សើត្មានចាំ ចុព្  ៌

គ្បច្ផ្េះច្ ើយព្ទ័ធច្ដ្ឋយព្ ច៌្តាា ត្គ្ក្ស មន្ែលមានទាំ ាំ ០,២-២ ស.ម ច្ ើយន្ត្ងច្ក្សើត្ច្ៅច្លើស លឹក្សចស់។ ជាព្ចិ្សស 



 
16 

វត្ដមានរបស់វាច្គ្ចើនច្ក្សើត្ច្ើើំីងចបព់្ ីន្ខក្សញ្ញា  ែល់ ្ ា។ូ ច្យើងោចច្គ្បើលាយ ប័រែូ(ច្ព្ៀរច្ែំ ំុខ) លាយច្ ើយ ក្សាំហាប ់

១%. ខបផ័្រអុក្ស សុីក្សល រើែ ០,៣០% ឬ ន្បនន្ើត្ ០,៣០%។  

ផ្សិត្មយួគ្បច្ភទច្ទៀត្ច្ ម្ េះ ក្សើូចិគ្ទជីមុ ច្អសច្ប   ច្ក្សើត្ច្ៅច្លើស លឹក្សខ េ ីនិង ផ្សិត្ច្ ម្ េះ ច្សក្សចូ្ស ពរា  ច្អសច្ប  

ច្្ វើច្ោយស លឹក្សមានចាំ ចុគ្ជងុៗព្ ៌ច្តាា ត្មានទាំ ាំ  ០,១-០,៤  ស.ម ច្បើសិនមានក្ខររាត្ត្ាត្ខាល ាំងច្្ វើច្ោយស លឹក្ស និង 

ន្មក្សស ងតួ្ច្ ើយន្បក្ស ។   

 

ែ វវិននក្ខររំចារ ់និង ក្ខរ រ 

-ស លឹក្សន្ែលគ្ជុេះ គ្ត្ូវគ្បមលូច្ ើយែុត្ច្ចលច្ៅខាងច្គ្ៅ ចាំក្ខរ ។ 

-ផ្ ដល់ជ ីច្ៅជុាំ វិញច្ែើមច្ៅច្ែើម រែូវច្ៅដ  ។ 

-ក្ខរពារនូវសាំច្ ើមចាំក្ខរ ទាំងរុក្សាជាត្ិន្ែលគ្ត្ូវក្ខរពារ និង ែាំណា ាំន្ែលែុេះច្ចញច្ដ្ឋយឯក្សឯង។ 

  -ក្ខរក្សាំចត្់គ្ត្ូវបាញ់ថ្នា ាំន្ែលមានសារធាត្ុទង់ន្ែងជាមយួនឹងមាា ងសលិា បាញ់ច្លើស លឹក្សច្គ្ក្ខយច្ព្លរែូវ 

ច្ភលៀង ឬ ច្គ្បើ រូគ្បា វើត្(ថ្នា ាំសាំលាបផ់្សិត្)អគ្តា ៥០-៦០ គ្ក្ខម លាយទឹក្ស ២០ លីគ្ត្ បាញ់មដងមាា ល ។ 
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ច្រារសញ្ញា ជាំងឺអជុស លកឹ្សច្លើស លកឹ្សសាវ យចន ទ ី

ជំងឺនព្រៀម្រញេុ ំផ្កា  ( Flower Cluster Faded Disease) 

រ លរាណៈរំផ្កល ញ 

  ច្ក្សើត្ច្ើើងច្ដ្ឋយសារផ្សិត្មយួគ្បច្ភទ ន្ែលច្្ វើច្ោយក្សញ្េុាំផ្កា ស ងតួ្មានព្ ៌ច្តាា ត្ចសផ់្កា នឹងរុេះច្រាយ  

ច្បើសិនក្ខន់ន្ផ្ លក៏្សគ្ត្វូគ្ជុេះមុនក្សាំ ត្់ន្ែរ។  ផ្សិត្គ្បច្ភទច្នេះច្ផ្ ដើមបាំផ្កល ញច្ៅច្លើទងក្សញ្េុាំផ្កា ោក្ខរៈច្នេះច្ក្សើត្ច្ើើងច្គ្ក្ខយ 

ច្ព្លន្ែលមានក្ខរបាំផ្កល ញច្ដ្ឋយសារមមាចច្ភលើងនឹងជាភ្នា ក់្សងារចាំលងផ្សិត្បន្ន ែមច្ទៀត្ផ្ង។  
 

ែ វវិននក្ខររំចារ ់និង ក្ខរ រ   

 ក្ខរក្ខរពារគ្ត្ូវបាញ់ថ្នា ាំក្ខរពារព្ព្ួក្សមមាចន្ែលជាគ្បច្ភទចាំលងន្ត្ច្បើច្ឃើញមានក្ខរបាំផ្កល ញរួចច្ៅ  

ច្ ើយគ្ត្វូច្គ្បើថ្នា ាំច្បនច្ើត្ ៥០ ភ្នររយក្សាុងអគ្តា ៥-១២ គ្ក្ខម ជាមយួទឹក្ស ២០ លីគ្ត្ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជាំងឺច្គ្ក្សៀមក្សញ្េុាំផ្កា  

២.៧.២ សរាលអិរចព្ព្ង 

ដួ្ងនចាះនដ្ើម្ Cashew Stem and Root Borer (CSRB) (Plocaederus obesus) 

រ លរាណៈរំផ្កល ញ 
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  ច្ែើមសាវ យចន ទីចសទ់ទួលរងនូវក្ខរបាំផ្កល ញព្ួក្សែួងច្ចេះច្ែើមច្គ្ចើន  ។  ច្មវាព្ងដ្ឋក់្សច្ៅក្សាុងសាំបក្សច្ឈើ 

ន្ែលច្គ្បេះននច្ែើម ឬ ច្ៅច្លើឬស ។   វាច្ចេះសុីសាច់ច្ឈើខ េីច្ៅច្គ្ក្ខមសាំបក្ស  ច្ ើយច្ៅច្ព្លវា្ាំោចច្ចេះសុីច្ែើមន្មក្ស 

និង ច្្ វើច្ោយស លឹក្សមានព្ ៌ច្លឿងច្ ើយគ្ជុេះ និង ច្្ វើច្ោយន្មក្សស ងតួ្ច្ ើយងាប ់ ច្បើសិនមានក្ខរច្ចេះបាំផ្កល ញខាល ាំង ច្្ វើ 

ច្ោយសាវ យចន ទីងាប់បាន។  រន ធ និងក្សាំច្ទចច្ឈើគ្ព្មទាំងជ័រគ្ត្វូបានច្យើងច្ឃើញយ ងចាសច់្ៅច្លើច្ែើមន្ែលជាក្សន្ន លង  

ន្ែលគ្ត្ូវបានបាំផ្កល ញច្ដ្ឋយែួង ។ 

  ច្បើសិនបានច្ឃើញែូច្ច ាេះគ្ត្វូច្្ វើក្ខរក្ខប់ន្មក្សន្ែលបាំផ្កល ញច្ចល ច្ ើយបាំផ្កល ញែួងច្ចលច្ដ្ឋយែុត្ន្មក្ស 

ច្នាេះ ច្ែើមបីមិនច្ោយ រើក្សរាលដ្ឋលត្ច្ៅច្ទៀត្  បនាទ ប់ព្ីច្នេះច្បើមានច្មរបស់វាមក្សព្ងដ្ឋក់្សច្ៅប រិច្វ  ច្ែើម រល់  និង  

ឫស។ 
 

ែ វវិននក្ខររំចារ ់និង ក្ខរ រ 

យក្សលសួទន់ចក់្សចូលច្ៅក្សាុងរន ធែឹក្សច្ឌ្ឿ    គ្ត្ូវរុក្សចូលច្ោយច្គ្ៅរ ូត្ែល់លសឺាំច្លង ឬ ទឹក្សសៗ រាង  

ព្ព្ុេះច្ ៀរច្ចញបងាា ញថ្នបានក្សាំចត្់កូ្សនែង ាវូ ឬ ែឹក្សច្ឌ្ឿច្ៅក្សាុងរន ធច្នាេះច្ ើយ។   ន្ផ្ ាក្សសាំបក្សន្ែលច្យើងឈូសលាង  និង  

ទឹក្សលាយ ប័រែូ ១០ ភ្នររយ។ ច្ ើយយក្សច្គ្បងមា សុីនន្ែលច្គ្បើច្ ើយមក្សលាប ច្លើច្ែើមព្ីែីច្ើើងមក្សច្លើគ្បន្វង១ ម 

ច្រច្គ្បើគ្បាស់ក្សាុងន្ខក្សញ្ញា    វិច ិិក្ខ និង មក្សរា  ក្ខរពារក្ខរញសព់្ងច្គ្បងច្មដ ក៏្សោចច្្ វើក្ខរលាងសាំោត្ ច្ែើមផ្ងន្ែរ។ 

ច្រធាល ប់រក្សច្ឃើញច្ែើមន្ែលមានប រិច្វ សាំបុក្សន្ែលមានក្ខរបាំផ្កល ញច្លើស ៥០ ភ្នររយ ឬមានព្ ច៌្លឿង ច្លើគ្សទប ់

ច្លើស រើរាង គលតូ្លាសយ់ ងគ្ក្ខស់ច្ ើយក្សតាដ ចនគ្ងច្ៅន្ត្ច្ក្សើត្ច្ើើង និង បន ដចាំលងច្មច្រារនឹងសាំន្ែងច្ចញច្ៅច្ែើម ច្ផ្សងៗ 

ច្ៅរែូវច្គ្ក្ខយបន ដច្ទៀត្។ ែូច្ច ាេះក្ខរច្្ វើអនាមយ័គ្ត្ូវែក្សច្ែើម ច្ឈើណាន្ែល ួសច្ព្លព្ាបាល និង ក្សាំចត្ ់ 

ច្ចលភ្នល មៗគ្សបច្ព្លែឹងក្ខររាលដ្ឋលច្លើច្ែើមច្ផ្សងៗជាច្គ្ចើនច្ទៀត្គ្ត្ូវ ក្សាំចត្់ច្ចញច្ែើមបីទបទ់ល់នឹងក្ខរច្ក្សើត្ច្ើើង 

ជាថ មីននព្ព្ួក្សចាំលងច្មច្រារ។ ែូចជាមានច្ក្សើត្ច្ើើងនូវច្ ត្កុ្ខរ ៍បាំផ្កល ញ ក្សាុងក្សាំើុងច្ព្លក្សាំព្ុងគ្បមលូផ្លគ្គប ់ (កុ្សមភៈ 

ែល់ ឧសភ្ន) ច្ែើមច្ឈើភ្នរច្គ្ចើនោចច្្ វើក្ខរក្សត្់ចាំណា ាំ និង រក្ស វិធានក្ខរព្ាបាលភ្នល មែូចច្នេះព្ព្ួក្សែង ាវូមិនោច 

ច្្ វើច្ោយមានសាា មបាំផ្កល ញច្គ្ចើនច្ទ។  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

   ែង ាវូសុរីងូច្ែើម នងិ ឬស(លតូ្លាស)់            ច្មចាំណាសច់្ព្ញវយ័                     ច្រារសញ្ញា បាំផ្កល ញ្ ងន់្ ងរ 
 

  មូ្សមរ Tea Mosquito Bug (TMB) (Helopeltis antonii) 

  រ លរាណៈរំផ្កល ញ 

  មូសន្ត្ោចក្ខត្់បន ែយទិន ាផ្ល ៣០-៤០ ភ្នររយ ច្ដ្ឋយបាំផ្កល ញព្ីរន្ផ្ ាក្សខ េី ក្សញ្េុាំផ្កា  និង ន្ផ្ លខ េីច្្ វើក្ខរចុច 

ជញ្ជក់្សព្ីរន្ផ្ ាក្សខ េ ី និងគ្គប់ខ េ ី និងន្ផ្ ល លទធផ្លបច្ង ាើត្ជាសាំលាក្សច្មម ។ សាំលាក្សទាំងអស់ច្នេះមានច្ៅច្លើព្ន លក្ស និង ក្សញ្េុាំផ្កា  
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ច្ដ្ឋយសារជាំងឺរលយួគ្ត្យួ ឬ ជាំងឺច្ៅផ្កា ។ រុក្សាជាត្ិោចច្រចច្ចញព្ីក្ខរវាយគ្បហាររបស់មសូន្ត្  គ្បសិនច្បើគ្ត្យួថ មីច្ចញ 

មានភ្នព្យតឺ្ ។  ក្ខរដ្ឋ ាំែុេះព្ូជក្សណាដ ល ឬ ព្ូជ្ ងន់ គ្ត្ូវច្រៀបចាំយទុធសាស្ដ្ស ដឱ្យបានគ្ត្ឹមគ្ត្ូវច្ែើមបីច្រចផ្ុត្ព្ីមសូន្ត្ ។  ក្សតាដ  

ចនគ្ងនឹងោច វិលមក្ស វិញ ៣ ែង ក្សាំើុងច្ព្លរែូវែុេះច្ចញន្មក្សថ មី ច្ចញផ្កា  និង ន្ផ្ ល ច្ៅច្ព្លចាំក្ខរមានចាំ ីោហារែូច 

ជាក្ខក្សសាំ លស់ រើរាង គ  ។ 

                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                           សញ្ញា  មសូន្ត្បាំផ្កល ញ                            មសូន្ត្ែាំណាក្សក់្ខលច្ព្ញវយ័  

   ែ វវិននក្ខររំចារ ់និង ក្ខរ រ  

      -ជាំរុញឱ្យមានសត្វមានគ្បច្យជន៍ជាព្ិច្សសស សត្វអស្ដ្ង ាង ច្ែើមបីច្្ វើក្ខរក្សាំចត្់មូសន្ត្។ 

  -ែុត្សាំរាមបង ាយុច្ៅច្លើខយល់ច្ែើមច្ែញវាក្សាុងរែូវបាំផ្កល ញរបស់សត្វមសូន្ត្ 

  -ច្គ្បើគ្បាស់ថ្នា ាំសាំលាបស់ត្វល អិត្ រីណាល់ វសូ9២៥5 EC)- 0.05%, ក្ខបា រើល (50% WP)- 0.01% , 

 វសូាវ មីែុង (85% WSC) - 0.03% 

  

  ដ្ងាវូមូ្លសលឹរ 

រ លរាណៈរំផ្កល ញ 

  ែង ាវូគ្បច្ភទច្នេះច្ក្សើត្ព្ីច្មអាំច្ៅមយួគ្បច្ភទ ន្ែលច្្ វើក្ខរបាំផ្កល ញ ស លឹក្សសាវ យចន ទីច្ៅច្ព្លស លឹក្សខ េី ។ ច្ម 

អាំច្ៅព្ងដ្ឋក់្សច្គ្ក្ខមស លឹក្ស    ច្ៅច្ព្លវាញសជ់ាែង ាវូវាក៏្សមលូស លកឹ្សច្ោយច្ក្ខងច្ៅមក្សច្ៅន្ផ្ ាក្សច្គ្ក្ខម  និង   ច្លើននស លឹក្ស   

ច្្ វើច្ោយច្មើលច្ឃើញជាន្ខសព្ ៌សែូច វលីជាផ្ លវូន្ខសជាែុាំែូចគ្បគ្ជយុ ។   ច្បើស លឹក្សចស់ច្្ វើច្ោយរបសួស លឹក្ស    ច្ ើយមុខ 

របួសនឹងដ្ឋច់ច្ចញ ។ 

 

ែ វវិននក្ខររំចារ ់និង ក្ខរ រ 

ក្ខរក្ខរពារ និង ក្សាំចត្ ់រឺច្ៅច្ព្លសាវ យចន ទីច្ចញគ្ត្យួគ្ត្ូវបាញ់ថ្នា ាំ ផ្ូស ក្សាុងក្សាំ រិត្ ២០ ច្ស.ច្ស  ក្សាុង  

ទឹក្ស ២០ លីគ្ត្ច្ ើយ និង ច្ស វើន ៤០-៥០ គ្ក្ខម ក្សាុងទឹក្ស ២០ លីគ្ត្។ ក្ខរបាញ់គ្ត្ូវច្្ វើច្ើើងច្ៅច្ព្លផ្កា មិនទន់ រើក្សច្បើ 

មិនែូច្ចា េះវានឹងបាំផ្កល ញនូវសត្វល អិត្ន្ែលជយួនា ាំលាំអង ។ 
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ដ្ងាវូនចាះមផ្ល 

រ លរាណៈរំផ្កល ញ 

  ែង ាវូច្ក្សើត្ច្ើើងព្ីច្មអាំច្ៅមយួគ្បច្ភទន្ែលព្ងដ្ឋក់្សន្មក្ស  និង ក្សញ្េុាំផ្កា ច្ៅច្ព្លព្ងញសប់ានជាែង ាវូ 

ច្ៅច្លើន្មក្ស ឬ ច្លើក្សញ្េុាំផ្កា ច្ដ្ឋយបនសល់ទុក្សនូវសាា មជាន្ខសច្ៅតាមរន លងន្ែលវាវារ។    ែង ាវូច្នេះនឹងច្ចេះចូលក្សាុងន្ផ្ ល ឬ  

គ្គប់ច្ ើយច្្ វើក្ខរបាំផ្កល ញន្ផ្ ាក្សខាងក្សាុង ច្្ វើច្ោយន្ផ្ លស វិត្គ្សច្ពានច្ ើយគ្ជុេះឯគ្គប់ វិញនឹង វវិត្ដន៏មិនគ្បគ្ក្សត្រីឺច្្ វើច្ោយ 

ស វិត្ច្ ើយស ងតួ្ ។  

 

ែ វវិននក្ខររំចារ ់និង ក្ខរ រ  

ច្ៅច្ព្លសាវ យចន ទីច្ផ្ ដើមច្ចញផ្កា  គ្ត្ូវបាញ់ថ្នា ាំសាំលាបស់ត្វល អិត្  ច្ ម្ េះោសូគ្ឌ្ីន ២០ ច្ស.ច្ស ក្សាុងទឹក្ស  

២០ លីគ្ត្ ។ 

 

   

 

 

 

 

 

 

របូសញ្ញា  ននែង ាវូច្ចេះន្ផ្ ល នងិ គ្គប ់

 

ព្សឹងជញជរ ់

រ លរាណៈរំផ្កល ញ 

  វាជាសគ្ត្ូវែ៏សាំខាន់មយួចាំច្ពាេះសាវ យចន ទី   ទាំងច្ៅជាែង ាវូ និង ច្ព្ញវយ័   ន្ែលច្្ វើក្ខរជពាជ ក់្សរុក្សារស 

ព្សី លឹក្ស ផ្កា  និង ន្ផ្ លខ េ ី ។  វាជពាជ ក់្សមានលក្សា ៈខសុៗគា  ន្ែលភ្នរច្គ្ចើនច្រច្ឃើញមានគ្សច្មាចច្ៅទីច្នាេះន្ែរ  ច្គ្ពាេះវាសុ ី

គ្សឹងច្នាេះ។  ច្បើសច្ង ាត្ច្ឃើញគ្សច្មាចច្ៅទីណា  គ្បាក្សែជាមានគ្សឹងច្ៅទចី្នាេះ ច្ ើយមានផ្សិត្ព្ ច៌្មម  ។  វាច្្ វើក្ខររាត្ 

ត្ាត្ខាល ាំងច្ៅច្ព្លោក្ខសធាត្រុាាំ ងស ងតួ្ ។គ្សឹងច្នេះមានបីគ្បច្ភទ ភ្នរច្គ្ចើនវាបាំផ្កល ញច្ៅត្ាំបន់គ្ត្ពូ្ិក្សច្ ើយគ្បជាក្សរ 

វាច្ក្សើន ច្ើើងច្ៅរែូវច្ៅដ   
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ែ វវិននក្ខររំចារ ់និង ក្ខរ រ  

ច្បើច្ឃើញក្ខរបាំផ្កល ញរច្បៀបច្នេះ គ្ត្ូវច្គ្បើថ្នា ាំសាំលាបស់ត្វល អិត្ោសូគ្ឌ្ីន  ១០-១៥ ច្ស.ច្ស  លាយទឹក្ស  

២០ លីគ្ត្ ឬច្គ្បើថ្នា ាំ នូវា គ្រុន ១៥-២០ ច្ស.ច្ស លាយទឹក្ស ២០ លីគ្ត្ ឬ ច្ស វិន ៤៥ គ្ក្ខមលាយជាមយួទឹក្ស ២០ លីគ្ត្  

បាញ់ច្ៅច្ព្លច្ចញ គ្ត្យួ ផ្កា  និង ន្ផ្ ល។ បាញ់ ០,០៥ ភ្នររយ អង់ែូសលុហាវ ន់(ជាថ្នា ាំសាំលាបស់ត្វល អិត្)ឬ ផ្ូសាវ មីែុងច្ន 

ច្ព្លច្ចញព្ន លក្សគ្ត្យួ ែាំបូង និង គ្គប់ែាំបូងវាមានឥទធពិ្លក្សាុងក្ខរក្ខរពារ។  
 

 ២.៧.៣ នមម ចព្ព្ង 

 ក្ខរច្្ វើច្មម ច្ើើង វិញ ច្គ្ចើនែងជាក្ខរល អ រ ូត្ែល់ច្ែើមច្ឈើមានមលប ់ន្បក្សន្មក្សសាខាគ្របច្ៅច្លើច្មម ។   ច្ែើមប ី

ក្សាំចត្់ក្ខរលូត្លាស់ច្មម គ្ត្វូសាំោត្ ២ ែង ក្សាុង ១ ឆ្លា ាំ។  ក្ខរច្្ វើច្មម ច្លើក្សទី១ គ្ត្វូអនុវត្ដន៍មនុច្ព្លច្ភលៀង្ាំ       ចាំងាយ 

២មព្ចី្ែើមច្ម ច្ ើយច្មម ន្ែលច្សសសល់ក្សាុងចច្នាល េះគ្ត្វូក្ខត្់ច្ោយខ លី។  ក្ខរសាំោត្ច្មម ច្លើក្សទី២ ច្្ វើច្ើើងច្ៅន្ខ វិច ិិក្ខ 

ែល់ន្ខ្ ា ូច្ែើមបីជយួសាំរួលែលក់្ខរគ្បមូលផ្ល។ បពាា ំ សាំខាន់មួយច្ទៀត្ច្ៅក្សាុងក្ខរដ្ឋ ាំសាវ យចន ទ ី   រឺរុក្សាជាត្ិចនគ្ងន្ែល  

ច្ក្សើត្ច្ើើងជាគ្បច ាំច្ៅក្សាុងចាំក្ខរច្ៅចច្នាល េះច្ែើមមានរុក្សាជាត្ិចនគ្ង ច្យើងគ្ត្វូច្្ វើក្ខរសាំោត្វា ច្គ្ពាេះវាជាគ្បភព្ននក្ខរ 

ចាំលង នូវជាំងឺ និង ជាជាំរក្សសត្វល អិត្ មា ងច្ទៀត្ច្បើមានរុក្សាជាត្ិចនគ្ងច្នាេះ វានឹងព្ិបាក្សក្សាុងក្ខរចូលច្្ វើក្ខរងារ   មិនថ្នន្ត្ 

ចាំច្ពាេះក្ខរដ្ឋក់្សជ ីឬ ក្ខរគ្បមូលផ្លច្ើើយ  ។ 

 វិ្ីក្សាំចត្់រុក្សាជាត្ិចនគ្ងច្ៅច្ព្លច្ែើមច្ៅត្ូច ១-២ឆ្លា ាំ     រួរច្្ វើក្ខរចាំរេះច្មម ក្សាុងមួយឆ្លា ាំច្ោយបានព្ីរ 

ែង   ច្បើសិននផ្ ទែី្ាំច្្ង រួរច្គ្បើគ្បាស់ច្ៅថ្នា ាំក្សាំចត្់ច្មម ចនគ្ង ច្ែើមបីចាំច្ ញក្សាំលា ាំងព្លក្សមម ។ 
 

២.៧.៤ ក្ខរក្ខរ រនភលើង 

  ជាក្សតាដ សាំខាន់មយួក្សាុងក្ខរដ្ឋ ាំសាវ យចន ទ ី       រឺច្ភលើងនឹងោចច្ឆ្េះច្ៅរែូវ ួត្ន្ ងច្គ្ក្ខយច្ព្លអសទ់ឹក្ស 

ច្ភលៀងគ្ត្ូវភជួរ ឬជាំរេះច្មម ច្ែើមបកី្ខរពារច្ភលើង ច្គ្ពាេះមុនច្ព្លអសទ់ឹក្សច្ភលៀងរុក្សាជាត្ិចនគ្ងែុេះច្គ្ចើន   ច្បើច្យើងជាំរេះវារួចច្យើង 

ទុក្សវាច្ោយរលយួជាជ ីប ុន្ន ដវាមិនរលួយភ្នល មច្នាេះច្ទ ែូច្ច ាេះវាោចបង ាច្ោយច្ឆ្េះបានយ ងងាយ។  

ច្ៅច្ព្លវាមានោយ ុ៨  ឆ្លា ាំ រចូ្រាន  វាប េះគា នឹងច្្ វើច្ោយវាមលប់នឹងច្្ វើច្ោយច្មម វាមិនោចែុេះបាន 

ច្ ើយមិនបាច់បារមភច្រឿងច្ភលើងច្ើើយ ។ 
 

២.៨ ក្ខរនព្រើព្បា្ស់ជី 

 ២.៨.១ ជីរំរ៉ុសដិ៍ 

 ច្ែើមសាវ យចន ទីន្ែលច្ព្ញវយ័បានផ្លិត្មា ស់ស ងតួ្ ២០ រ.គ្ក្ស ក្សាុងមយួឆ្លា ាំ។    រួរដ្ឋក់្សបន្ន ែមច្ទៀត្នូវជីក្សាំប សុ ដិ៍ 

៣៣ រ.គ្ក្ស ឬ ៥០ រ.គ្ក្ស នន  FYM  (ក្ខក្សសាំ ល់ច្ៅក្សាុងក្សសិដ្ឋា ន) មុនច្ព្លខយល់មសូុងមក្សែល់។ ក្ខរដ្ឋក់្សជីរួរដ្ឋក់្សក្សាុង 

ក្សាំ រិត្ ១ ភ្នរននជីក្សាំប ុស ដិ៍ ៣ ភ្នរស លឹក្សច្ឈើស ងតួ្ សគ្មាប់រុក្សាជាត្ិច្ៅខ េ ី ច្ ើយបន្ន ែមបន ដិចមដងៗ រ ូត្ែល់រុក្សាជាត្ ិ

ោយុ៥ឆ្លា ាំ។ ជីក្សាំប សុ ដិ៍គ្ត្វូដ្ឋក់្សក្សាុងរង វង់សគ្មាប់រុក្សាជាត្ិចស ់ (២០-៣០រគ្ក្ស) ច្ ើយ គ្របរល់ច្ដ្ឋយ សារធាត្ុស រើរាង គ។ 

គ្បសិនច្បើមានសាំរាមស ងតួ្រួរន្ត្ផ្ ដល់មិនបាច់ច្្ វើក្ខរន្បងន្ចក្សជាែាំណាក់្សក្ខល។  ក្ខរបាញ់ទឹក្សច្នាមច្គ ១ លីគ្ត្លាយ 

ទឹក្ស្មមតា ៦-១០ លីគ្ត្ (១ំៈ១០ ព្គ្ងាវ) ឬ ជីក្សាំប សុិ៍ ដទឹក្ស ១ លីគ្ត្ លាយទឹក្ស្មមតា ៤០ លីគ្ត្ (១ំៈ៤០ព្គ្ងាវ) 



 
22 

បាញ់ច្លើស លឹក្សគ្ត្យួខ េ ី និង ក្សញ្េុាំផ្កា ជយួសាំរួលែល់ក្ខរលតូ្លាស់បានល អ ច្ ើយក៏្សទបទ់ល់ជាមយួ ក្ខរវាយគ្បហារព្ីជាំងឺ 

និងក្សតាដ ចនគ្ងជាព្ិច្សសសត្វមសូន្ត្។ 

 
ក្ខរច្គ្បើគ្បាសជ់កី្សាំប សុ ដិ៍ 

 ២.៨.២ ជីរីមី្  

 ែាំណា ាំសាវ យចន ទីចូលចិត្ដជីគ្ទបប់ាត្ ឬ ជីក្សាំប សុ ដិ៍ចបព់្ីមានោយ ុ៦ ន្ខ    ច្ែើមបីជយួច្ោយវាមានក្ខរលូត្លាស ់

និង ច្ែើម រឹងមា ាំ ចាំច្ពាេះជីរមីីក៏្សោចច្គ្បើបានន្ែរ ។   ប រិមា ជីគ្ត្វូដ្ឋក់្សច្ៅតាមោយុក្ខល   និង ទិន ាផ្ល ច្បើោយុច្គ្ចើន 

ឬ ច្ៅច្ព្លបានទិន ាផ្លខ ពស់គ្ត្វូច្គ្បើច្ោយបានច្គ្ចើន ច្ែើមបីបាំច្ព្ញបន្ន ែមច្ៅក្ខរខ វេះខាត្ ។   
 

រ-ក្ខរនព្រើព្បា្ស់ជី  

     -ច្ៅោយ ុ១-៣ ឆ្លា ាំ រួរច្គ្បើគ្បច្ភទជ ី១២-២៤-១២ ដ្ឋក់្សក្សាំ រិត្ ២៥, ១០០ ឬ ២០០ គ្ក្ខម 

ក្សាុងមយួច្ែើម    

     -ច្ៅោយ ុ៤-៧ ឆ្លា ាំ  ច្គ្បើគ្បច្ភទជ ី១៥-១៥-១៥  ដ្ឋក់្សក្សាំ រិត្ ២០០-៣០០គ្ក្ខម ក្សាុងមយួច្ែើម 

     -ច្ៅោយ ុ៨ ច្ើើងច្គ្បើគ្បច្ភទជ ី១៣-១៣-២១ ដ្ឋក់្សក្សាំ រិត្ ៣០០- ៥០០ គ្ក្ខម ក្សាុងមយួច្ែើម 
 

ែ-រនរៀរដ្ឋរ់ជី 

-ក្ខរដ្ឋក់្សគ្ត្ូវព្ិនិត្យចុងន្មក្សច្បើវាែល់គ្ត្ឹមណាច្យើងគ្ត្ូវច្្ វើក្ខរដ្ឋក់្សជីគ្ត្ឹមច្នាេះ   ច្ ើយក្ខរដ្ឋក់្សគ្ត្ូវ 

   ដ្ឋក់្សជុាំ វិញច្ែើម ច្ដ្ឋយភជួរក្សប ់។ 

-ក្ខរភជួរមិនគ្ត្ូវភជួរច្ោយចូលច្គ្ៅច្ៅក្សាុងរង វង់ននក្សាំន្ព្ងជីក្សជុាំ វញិន្ែលស ែិត្ច្ៅច្គ្ក្ខមន្មក្សន្ែលច្បាេះ  

 ច្ចញច្ើើយ ច្គ្ពាេះោចប េះពាល់ែល់ឫសគ្ត្វូន្បងន្ចក្សជីជាបនួចាំន្ ក្ស  ច្ដ្ឋយ ៣ ចាំន្ ក្សដ្ឋក់្សជុាំ វិញ    

 ក្សាំន្ព្ងជីក្ស និង   មួយចាំន្ ក្សច្ទៀត្ដ្ឋក់្សក្សាុងែីទលួជុាំ វិញច្ែើមន្ត្មិនគ្ត្ូវដ្ឋក់្សច្ោយជិត្ែលរ់ល់ច្ើើយ    

            ច្គ្ពាេះោចច្្ វើច្ោយសាំបក្សែងច្ែើមរលយួ និង ច្្ វើច្ោយងាប់ច្ែើម ច្យើងគ្ត្វូដ្ឋក់្សជចី្ៅតាមរង វង់  

 ននក្សាំន្ព្ង ច្គ្ពាេះចុងឫសចក់្សច្ចញតាមន្ខសច្ែក្សបានគ្បន្វងក្សាំន្ព្ង ច្ ើយជាគ្បច្ភទឬសគ្សូបយក្ស  

ជីជាត្ ិសគ្មាប់ចិពាេ ំឹមែងច្ែើម ។ 

រ-នរលនវោដ្ឋរ់ជី 

ការដាក់ជីត្រូវដាក់បីដងកនុងមួយឆ្ន ាំ គ ឺ
     -ច្លើក្សទ១ី ច្ៅច្ែើមរែូវច្ភលៀង  
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     -ច្លើក្សទី២ ច្ៅចុងរែូវច្ភលៀង  

     -ច្លើក្សទ៣ី ច្ៅច្ព្លក្ខន់ន្ផ្ ល រឺចុងន្ខ មក្សរា និង ន្ខ កុ្សមភៈ  

ច្ដ្ឋយច្ព្លដ្ឋក់្សជីរាលច់្លើគ្ត្វូច្្ វើក្ខរច្គ្សាចទឹក្ស  ច្ែើមបីច្ោយជរីលាយគ្ជាបចូលក្សាុងែីច្ ើយឫសោច 

                     គ្សូបយក្សជតីាមរយៈក្ខរគ្សូបយក្សទឹក្សទន់ច្ព្ល ។  
 

២.៩ ក្ខរព្រមូ្លផ្ល និងក្ខរមរព្ចនព្ោរ់សាា យចនទី  

២.៩.១ ក្ខរព្រមូ្លផ្ល 

ជាគ្បគ្ក្សត្សីាវ យចន ទីនឹងច្ផ្ ដើមឱ្យផ្លគ្គែាំបូងច្ព្លោយ ុ ២-៣ ឆ្លា ាំ ច្ដ្ឋយច្ផ្ ដើមច្ចញផ្កា តាាំងព្ីន្ខ្ ា ូ រ ូត្ែល ់ ន្ខ 

កុ្សមភៈ ោគ្សយ័ច្ៅតាមព្ជូគ្សាល ក្សណាដ ល និង្ ងន់ រឺោចគ្បមូលផ្លច្ៅក្សាុងន្ខកុ្សមភៈែល់ន្ខឧសភ្ន។ ច្ៅក្សាុងច្ែើម 

មានន្ផ្ លទុាំមិនបានគ្សុេះគា ច្ទ ជាម្យមរឺគ្បមលូផ្លយ ងត្ចិ ៤ ែង ន្ែលច្្ វើច្ើើងតាមរយៈច្ព្លមយួសបាដ   ៍ មដង។ 

ក្ខរគ្បមូល ផ្លរួរគ្បមលូផ្លយក្សន្ផ្ លទុាំ និងន្ផ្ លន្ែលធាល ក់្សច្ៅច្លើែី ច្បើគ្បមលូផ្លន្ផ្ លន្ែលមិនទន់ទុាំល អ គ្គប់ 

ន្ែលបានមក្សគ្ត្វូស វតិ្ត្ូច រុ ភ្នព្ទប មិនោចច្គ្បើជាគ្គបព់្ូជបាន។  

ក្ខរគ្បមូលផ្លគ្ត្វូច្គ្បើក្សស្ដ្ន ដក្ស ឬ ជាល ច្ជៀសវាងច្្ វើឱ្យន្ផ្ លជា ាំសគ្មាប់ក្ខរលក់្សែូរច្ៅក្សាុងគ្សុក្សទាំងន្ផ្ ល ទាំង 

គ្គប ់ ន្ត្ច្បើចង់បានគ្គប់ន្ែលមានរុ ភ្នព្ល អសគ្មាប់ក្ខរនា ាំច្ចញ រួរទុក្សន្ផ្ លឱ្យគ្ជុេះឯក្សឯងប ុន្ន ដគ្ត្វូគ្បញប់គ្បច្ើេះ 

គ្គប់ច្ចញឱ្យទន់ច្ព្ល ច្គ្ពាេះោចច្្ វើឱ្យគ្គប់ឆ្ លងជាំងឺស វតិ្ព្ីន្ផ្ ល។ បនាទ បម់ក្សគ្ត្វូយក្សច្ៅហាលនថ ងយ ងត្ិច ៣-៥ នថ ង 

ច្ែើមបីបន ែយសាំច្ ើមច្ៅក្សាុងគ្គប់ច្ដ្ឋយរក្សាសាំច្ ើមមិនឱ្យច្លើសព្ ី ១២ ភ្នររយ ច្ែើមបីរក្សាទុក្សឱ្យបានយូរច្ដ្ឋយមិន 

រលួយច្ចល។ បនាទ បម់ក្សគ្ត្វូន្បងន្ចក្សគ្គប់លិចទឹក្ស និងគ្គប់អន្ ដ ត្ទឹក្ស ឬគ្គប់ត្ូចដ្ឋក់្សច្ដ្ឋយន្ើក្ស។ 

ផ្លិត្ផ្លក្សាុងរយៈច្ព្លក្សាំព្ុងចាំច្ រើនលូត្លាស់្ាំរឺមានោយុត្ិចច្ៅច្ើើយ វាឱ្យផ្លត្ិចច្ ើយនឹងច្ក្សើនច្ើើងជា 

បន ដបនាទ ប់រ ូត្ែល់មានោយ ុ ១០ ឆ្លា ាំ។ សាវ យចន ទីឱ្យផ្លច្ើើងចុេះច្ៅតាមឆ្លា ាំ ែី និងក្ខរន្ថរក្សា ច្ ើយោគ្សយ័ 

អាំច្ណាយផ្លននោក្ខសធាត្ុ។ ច្ៅក្សន្ន លងន្ែលមានជីជាត្លិ អែីគ្ជាបទឹក្សល អ និងមានក្ខរន្ថរក្សាបានគ្ត្ឹមគ្ត្ូវ ច្ែើម 

សាវ យចន ទីោចនឹងមានោយ ុ ៧០-១០០ ឆ្លា ាំ ន្ត្ទិន ាផ្លជាអត្បិ រិមា មិនច្លើសព្ ី ២៥ ឆ្លា ាំច្ើើយ។ ជាម្យម ៣-៥ ឆ្លា ាំ 

ឱ្យទិន ាផ្ល គ្បមា  ១-៣ រ.គ្ក្ស ក្សាុងមួយច្ែើម ោយពុ្ ី ៦-១០ឆ្លា ាំ ឱ្យទិន ាផ្លជាម្យម ៥-២០រ.គ្ក្ស ក្សាុងមយួច្ែើម 

និងោយ ុ១០ឆ្លា ាំ ច្ើើងច្ៅឱ្យទនិ ាផ្លជាម្យម ១០-៦០ រ.គ្ក្ស ក្សាុងមយួច្ែើម។  

 

២.៩.២ រនចេរនទសររសំររព្ោរស់ាា យចនទ ី 

ឧសា ក្សមមបក្សសាំបក្សគ្គប់សាវ យចន ទ ី ជាឧសា ក្សមមន្ែលច្គ្បើក្សាំលា ាំងព្លក្សមមច្ៅក្សាុងច្ព្លអនារត្បានច្គ្ចើន 

រឺថ្ន ជយួរក្សក្ខរងារឱ្យមនុសសមួយចាំនួន្ាំច្ៅក្សាុងក្ខរងារបក្សសាំបក្សគ្គបស់ាវ យចន ទី និង ច្ក្ខសសាំោត្គ្គប់រ តូ្ែល ់

ក្ខរច្គ្ជើសច្ រើសគ្គប់ច្ៅតាមខាា ត្ និង ស ដង់ដ្ឋរអន ដរជាត្ចិ្ែើមបីនា ាំច្ចញច្ៅច្គ្ៅ។ ក្ខរបក្សសាំបក្សមយួន្ផ្ ាក្ស្ាំ ច្ៅគ្បច្ទស 

ច្វៀត្ណាម និង នថ រឺច្គ្បើឧបក្សរ ៍ច្គ្បើនែ ច្ពាលរឺច្គ្បើក្សាំលា ាំងព្លក្សមម ច្ៅមិនទន់បាំពាក្សច់្គ្រឿងចគ្ក្សឱ្យច្ព្ញច្លញ ច្ៅ 

ច្ើើយ ច្ ើយក្ខរងារច្នេះក៏្សែូចច្ៅគ្បច្ទសក្សមពុជាន្ែរ។ បញ្ញា សាំខាន់ក្សាុងក្ខរបក្សសាំបក្សរចឺ្គ្ក្ខយច្ព្លបក្ស រួចបានគ្គប់ 

ច្ព្ញច្លញ មិនន្បក្សបាក់្ស ច្ ើយគ្គប់មានព្ ស៌ និង មានត្ាំនលខ ពស់ជាងគ្គប់ន្ែលន្បក្សបាក់្សឬគ្គប់មានព្  ៌គ្សគាំ។ 
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ច្ដ្ឋយច្ ត្ថុ្នសាំបក្សច្គ្ៅ រឹង ច្ ើយព្ិបាក្សបក្ស ច្ដ្ឋយមិនឱ្យសាច់គ្គប់ន្បក្សបាក់្សច្នាេះរ ឺ ច្ៅមានជ័រសាំបក្សោច 

បណាដ លឱ្យមានបញ្ញា ែល់ន្សបក្សបានច្ទៀត្ផ្ង។ ក្ខរបក្សសាំបក្សគ្គប់សាវ យចន ទី ឱ្យមានភ្នររយសាច់គ្គបខ់ ពសច់្នាេះគ្ត្វូ 

ច្គ្ត្ៀម គ្គប់សគ្មាប់បក្ស។ ច្រោចច្្ វើបានគ្សលួច្ដ្ឋយលងី ឬ បាំព្ងគ្គប ់ ន្ត្បច េបុបន ាច្រាងចគ្ក្សមានក្ខរ រើក្សចាំច្ រើន ច្ដ្ឋយ 

ច្្ វើក្ខរច្សាង រគ្គប ់ ច្ ើយយក្សគ្គប់មក្សហាលឱ្យស ងតួ្ន្ែលោចបន្ន ែមគ្បសទិធិភ្នព្ែល់ក្ខរបក្សសាំបក្ស មិនឱ្យខូចែល់សាច់ 

គ្គប់ខាងក្សាុង។ សគ្មាបស់ិបបក្សមមន្ែលមានលក្សា ៈគ្រួសារ  វិ្ីន្ែលសមគ្សបន្ែលច្របានន្ក្សលាំអក្សន លងមក្ស ច្យើងន្បង 

ន្ចក្សច្ៅតាមលាំដ្ឋប់លាំច្ដ្ឋយច្ផ្សងៗែូចជាៈ 

ក្ខរហាលព្ោរ់មុ្ននរលររាទុរ 

សាំច្ ើមគ្គប់សាវ យចន ទីច្ព្ល គ្បមូលផ្លមានសាំច្នើមខុសគា ច្ៅតាម ោក្ខសធាត្ ុក្សន្ន លងផ្លិត្សាំច្នើម  

គ្គប់ន្ែលហាល និង រយៈច្ព្លច្ៅច្លើែីមុនច្ព្លគ្បមលូផ្ល។ គ្គប់ន្ែលមានសាំច្នើមខ ពស់នឹងច្្ វើឱ្យច្ក្សើត្ផ្សិត្ច្ខាេះ 

រសជាត្ ិ និង ក្សលិនជូរ ន្ែលច្្ វើឱ្យរុ ភ្នព្ធាល ក់្សចុេះ។ សាំច្ ើមគ្គប់ច្ៅក្សន្ន លងរក្សាទុក្សមិនឱ្យច្លើសព្ ី ៩% ន្ែលោចរក្សា 

ទុក្ស ែល់ ឆ្លា ាំ ច្ដ្ឋយមិន ឱ្យគ្គប់ខូចរ ុភ្នព្ច្ើើយ។  

ក្ខរហាលគ្គប់ច្គ្ក្ខយច្ព្លគ្បមូលផ្ល ជាក្សតាដ ច ាំបាច់គ្ត្វូច្្ វើឱ្យបានសាំច្រច  ច្បើសិនមានក្ខរខូចខាត្  

ច្ដ្ឋយសារសាំច្ ើមខ ពស់មិនោចន្ក្សលាំអរបាន ច្ដ្ឋយច្្ វើក្ខរហាលច្ើើង វិញច្នាេះច្ទ  ។   ក្ខរហាលគ្គប់ច្ដ្ឋយក្សាំច្ៅគ្ព្េះ  

ោទតិ្យ ច្្ វើបានច្ៅ ច្លើទលីានរាបច្ស មើមិនច្សើម ច្ ើយគ្ត្ូវព្គ្ងាយគ្គបឱ់្យច្ស ដើងគ្ត្ូវព្ន លឺបានសព្ វ។  

ក្ខរហាលគ្គប ់ច្្ វើច្ើើងច្ដ្ឋយច្ព្លច្វលាច្ផ្សងៗព្ីគា  ច្ៅតាមទីក្សន្ន លង ោក្ខសធាត្ ុ និង  សាំច្ ើម  

របស់គ្គប់។ សាំច្ ើមគ្គបជ់ាម្យម ១៣ ភ្នររយ ោចហាលនថ ងរយៈច្ព្ល ៣ នថ ង និងច្្ វើសាំច្ ើមចុេះមក្សច្ៅគ្ត្ឹម  ៩ 

ភ្នររយ ច្ដ្ឋយហាល ៨ ច្មា ង ក្សាុងមយួនថ ង ន្ែលក្សាុងច្នាេះសតី្ុ ា ភ្នព្ប រិយក្ខស ៣០ អងារច្ស និង សាំច្ ើម 

ប រិយក្ខស ៧០ ភ្នររយ។  

ក្ខរររាទុរ 

ក្ខររក្សាទុក្សគ្គប់សាវ យចន ទីច្្ វើច្ើើងតាមរច្បៀបច្ផ្សងៗព្ីគា ច្ៅច្លើនផ្ ទន្ែលស ងតួ្។ គ្គប់ន្ែលហាល  

រួចច្ ើយោចដ្ឋក់្សក្សាុងជាលឬសសីបានយូរន្ត្ច្បើនផ្ ទរក្សាមានសាំច្ ើមខ ពស ់ ច្រនយិមច្គ្បើនផ្ ទរក្សាចក់្សច្បត្ុង និង គ្បក្ស់ស័ង ា 

សីច្ ើយច្្ វើឱ្យខយល់ោក្ខសច្ចញចូលបានល អ។ ក្ខររក្សាទុក្សគ្ត្ូវយក្សចិត្ដទុក្សដ្ឋក់្សជាងច្រច្ៅច្លើ “ សាំច្ ើមរបស់គ្គប ់។  

ក្ខរនព្រៀម្ព្ោរ់មុ្ននីាើក្ខរររសំររ 

ក្ខរច្គ្ត្ៀមគ្គបម់ុនច្ព្លច្្ វើក្ខរបក្សសាំបក្ស ជាក្សតាដ សាំខាន់មយួ ច្គ្ពាេះថ្ន គ្គប់សាវ យចន ទីមានសាំបក្ស រឹង  

ច្ ើយស វតិ្ណាស់។ ក្ខរន្ែលមិនបានច្គ្ត្ៀមគ្គប ់ ឬក៏្សច្គ្ត្ៀមគ្គបខ់ុស និងច្្ វើឱ្យក្ខរបក្សសាំបក្សមានក្ខរលាំបាក្សច្ ើយ 

ទទួលបានគ្គប់ន្បក្សបាក់្សចាំច្ពាេះអាក្សបក្សន្ែលមិនសូវសាទ ត្ជ់ាំនាញ។  

ក្ខរច្គ្ត្ៀមគ្គប់សាវ យចន ទមីុនច្ព្លបក្ស រឺច្រច្្ វើក្ខរលីង ន្ត្ឥើូវច្រច្គ្បើ វិ្ ីច្សាង រ ប ុន្ន ដមានបញ្ញា  

ចាំច្ពាេះប រិសាែ ន មា ង វិញច្ទៀត្គ្ត្ូវក្ខរបច្ច េក្សច្ទសច្ៅក្សន្ន លងផ្លិត្ឱ្យបានសាទ ត្ជ់ាំនាញ  ច្គ្ពាេះមានក្ខរក្សាំ ត្់ច្ព្លច្វលា   

និង សីត្ ុា ភ្នព្ឱ្យបានចាសល់ាស ់ ច្បើមានក្ខរគ្បន្ ស នឹងគ្ត្ូវច្្ វើឱ្យគ្គប់សាវ យចន ទីខូចរុ ភ្នព្។ គ្កុ្សមបច្ច េក្សច្ទស 

ក្សសិក្សមម បានច្្ វើក្ខរសិក្សាគ្សាវគ្ជាវក្សន លងមក្សច្ឃើញថ្ន ក្ខរច្គ្ត្ៀមគ្គបច់្ដ្ឋយក្ខរច្សាង រន្ែលជា វិ្ីច្គ្បើច្ៅក្សាុងច្រាង 

ចគ្ក្សច្ៅគ្បច្ទសនថ និង ច្វៀត្ណាម។ ច្របានច្្ វើក្ខរសាក្សលបង ច្ ើយឱ្យផ្លជាទីច្ព្ញចិត្ដសគ្មាបក់្ខរច្គ្ត្ៀមគ្គបទ់កុ្ស 
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ជាមុន រឺថ្នគ្គប់ក្សាុង និង សាំបក្សគ្គប់ន្ញក្សច្ចញព្ីគា  ច្ ើយសាំបក្សច្នាេះមិនស វិត្ ងាយគ្សួលក្សាុងក្ខរបក្ស មា ងច្ទៀត្ 

អាក្សន្ែលមិនសវូសាទ ត្់ក៏្សោចច្្ វើបានន្ែរច្គ្ពាេះក្ខរដ្ឋ ាំទឹក្សឱ្យព្ុេះមិនន្មនជាក្ខរងារលាំបាក្សច្ើើយ។ 

 វិ្ីច្គ្ត្ៀមគ្គប់ច្ដ្ឋយក្ខរច្សាង រមានលាំដ្ឋបល់ាំច្ដ្ឋយែូចត្ច្ៅ ដ្ឋ ាំទឹក្សឱ្យព្េុះក្សច្ស្ដ្ញ្ជជំ  លច្ ើយយក្សគ្គប់ 

មក្សដ្ឋក់្សក្សាុងឆ្លា ាំងទឹក្សក្សាំព្ុងព្ុេះច្នាេះ រយៈច្ព្ល១៥នាទចី្គ្ក្ខយមក្សច្លើក្សឆ្លា ាំងច្ៅចក់្សច្ផ្ ទរយក្សគ្គប់ដ្ឋក់្សចាំច្រាេះទឹក្ស។ បនាទ ប ់

មក្សយក្សគ្គប់ច្នាេះច្ៅហាលនថ ង ១-២ នថ ង ច្ដ្ឋយឱ្យគ្គបច់្ៅមានសាំច្ ើមគ្ត្ឹម ៩ ភ្នររយ ច្ទើបយក្សគ្គប់ច្ៅបក្ស។ 

ចូរគ្បយ័ត្ាកុ្សាំដ្ឋក់្សគ្គប់ច្គ្ចើន សួគ្បមា  ច្គ្ពាេះោចច្្ វើឱ្យសីត្ ុា ភ្នព្ទឹក្សថយខាល ាំង រួរបង ាាំច្ភលើងឱ្យទឹក្ស 

ព្ុេះក្សច្ស្ដ្ញ្ញជ លច្ៅច្ព្លដ្ឋក់្សគ្គបចូ់ល (យក្សល អរួរច្គ្បើចស្ដ្ងាា នហាគ ស) ។ ច្ព្លច្សាង រមិនច ាំបាច់កូ្សរច្ើើយ វាោចច្្ វើឱ្យខូច 

បង់បាន ច្គ្ពាេះគ្គប់នឹងក្សច្ស្ដ្ញ្ញជ លច្ៅតាមទឹក្សព្ុេះច្ដ្ឋយឯក្សឯង។ កុ្សាំច្សាង រគ្គប់ឱ្យច្លើស ៥ នាទ ី ច្គ្ពាេះច្្ វើឱ្យគ្គប់មាន 

សាំច្ ើមខាល ាំងបណាដ លឱ្យព្នាច្ព្លក្សាុងក្ខរហាលនថ ង។ 

ក្ខរនព្ជើសនរីសព្ោរ់សាា យចនទនីដ្ឋយម៉ាសីុនសព្មាររ់រសំររ 

ច្រាងចគ្ក្សច្គ្ៅគ្បច្ទសរឺច្រច្្ វើឱ្យបានផ្លល អ  មិនថ្នច្គ្បើក្សាំលា ាំងមនុសស  ឬ  ច្គ្រឿងមា សុីនស វយ័គ្បវត្ដ ិ 

ច្ើើយ ច្រគ្ត្ូវក្ខរច្គ្ជើសច្ រើសគ្គប់ច្ៅតាមទាំ ាំជាមុនសិន ឱ្យសមគ្សបច្ៅនឹងឧបក្សរ ៍។ ក្ខរច្្ វើឱ្យមានគ្បសទិធិភ្នព្ 

រឺជាក្សតាដ មយួបន្ន ែមត្ាំនលច្ៅច្លើគ្គប់។  

ច្របានបច្ង ាើត្គ្បដ្ឋប់ច្គ្ជើសច្ រើសច្ដ្ឋយងាយមយួ ន្ែលោចច្គ្ជើសច្ រើសបានព្ីរទាំ ាំ។ ក្ខរច្គ្ជើសច្ រើសច្នេះ 

រឺច្្ វើយ ងណាឱ្យគ្គប់គ្ត្ូវនឹងមុខក្ខាំបិត្សគ្មាប់បក្ស ច្ែើមបីច្្ វើឱ្យក្ខរបក្សមានគ្បសទិធិភ្នព្ខ ពស់។ ច្គ្ៅព្ចី្នេះច្រោច 

ច្គ្ជើសច្ រើសគ្គប ់ច្ៅតាមទមងន់គ្គប ់ច្គ្ពាេះទមងន់ច្នេះោចទក់្សទងច្ៅនឹងទាំ ាំរបស់គ្គប់ ។  

គ្បដ្ឋប់ច្គ្ជើសច្ រើសទាំ ាំគ្គបរ់ឺច្គ្បើក្សស្ដ្ន ដងមានខាា ត្១៦,៥ម.ម x ២៩ម.ម ន្ែលមានលទធភ្នព្ច្គ្ជើស 

ច្ រើសបាន ២០០រ.គ្ក្ស គ្គប់គ្សស់ក្សាុងមយួច្មា ង។ គ្បដ្ឋបច់្គ្ជើសច្ រើសច្នេះមាន ២ ខាា ត្ រឺគ្គប់ន្ែលមានក្សាំរាស់  ០-១៦ម.ម 

និង គ្គប់ន្ែលមានក្សាំរាស់្ ាំជាង ១៦ ម.ម មានលទធភ្នព្ច្គ្ជើសច្ រើស ៩១,៥ %។  

ក្ខរច្គ្ជើសច្ រើស ច្ៅតាមទមងន់គ្គប់ មាន២ខាា ត្ន្ែររឺទមងន់រវាង ០-៥ គ្ក្ស ក្សាុងមយួគ្គប ់ និង្ាំជាង ៥ 

គ្ក្ស ក្សាុងមយួគ្គប់។ ច្ៅច្ព្លច្រយក្សច្ៅបក្សសាំបក្សរឱឺ្យគ្ត្វូតាមខាា ត្គ្គប់ និង មុខក្ខាំបិត្សគ្មាបប់ក្សច្យើងច្ឃើញថ្ន 

សក្សមមភ្នព្ខាងច្លើមានគ្បសទិធភិ្នព្ ែល់ច្ៅ ៩៧,៥ភ្នររយ។ 
 

ក្ខរររសំររព្ោរ ់

ក្ខរបក្សសាំបក្សគ្គប់សាវ យចន ទីបាន វិវត្ដន៍ច្ៅតាមត្ាំរូវក្ខរទីផ្ារអន ដរជាត្ិ។   បញ្ញា សាំខាន់ចាំច្ពាេះក្ខរ  

បក្សសាំបក្ស រឺភ្នព្មិនែូចគា ននគ្គប់ ។ ច្យើងចង់បានគ្គប់ន្ែលបក្សច្ ើយមានលក្សា ៈល អមិនន្បក្សបាក់្ស និងមានព្ ស៌ ល អ 

។ ច្របានបច្ង ាើត្គ្បដ្ឋបប់ក្សសាំបក្ស ជាែាំបូងមានែងសគ្មាប ់ឆ្លក្ស និង  វិលច្គ្បើច្ដ្ឋយនែឬច្ជើង។  

- ក្ខរបក្សសាំបក្ស ច្រគ្ត្វូសង ាត្់ន្ផ្ ាក្សក្ខាំបិត្ច្ៅច្លើគ្គប់សាវ យចន ទី សាា មព្េុះគ្ត្ង ់   ច្ ើយោចមលួសាំបក្សគ្គប់ច្ចញ 

បានយ ងគ្សួលរ ័សរ ួន ច្ ើយគ្គប់មិនខូចសាំបក្សខាងក្សាុងផ្ង។ 

- គ្បដ្ឋប់បក្សសាំបក្ស និងច្គ្រឿងបនាល សោ់ចច្្ វើច្ើើង និងទិញបានច្ដ្ឋយងាយ ចាំណាយទុនត្ិចច្្ វើច្ោយមានក្ខរ 

ក្ខត្ប់ន ែយនូវទុនក្សាុងក្ខរបក្សសាំបក្ស ច្ ើយរយៈច្ព្លបង វិលទុនបានឆ្លប់រ ័ស  និងោចបាំពាក់្សច្ៅក្សាុងច្រាងចគ្ក្ស 

្ាំៗ បាន។ ងាយគ្សលួច្គ្បើគ្បាស់មិនច ាំបាច់អាក្សបុិនគ្បសព្ វច្ព្ក្សច្ទ។  
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- ោចប ដរូន្ផ្ លក្ខាំបិត្និង ទាំរក្ខាំបតិ្បានយ ងងាយច្ែើមបីឱ្យសមគ្សប និងគ្គបព់្ូជច្ផ្សងៗ ន្ែលរាប់បញ្េលូទាំង 

ទាំ ាំគ្គប់ន្ែលបានយក្សមក្សបក្សសាំបក្ស  ។  ប ុន្ន ដន្ផ្ លក្ខាំបិត្ន្ែលមានទាំ ាំខាា ត្ទូច្ៅោចច្គ្បើក្សាុងក្ខរបក្សសាំបក្ស 

គ្គប់បានល អច្ស ទើន្ត្គ្របទ់ាំ ាំខាា ត្ ច្គ្ពាេះគ្គប់ន្ែលបានច្គ្ជើសច្ រើសមក្សមានទាំ ាំគ្បហាក់្សគ្បន្ លគា ។ 

-  រសស័រន្ែលជាច្គ្រឿងបនាល ស់មយួន្បបោចទិញបានច្ដ្ឋយងាយ ត្ាំនលច្ថ្នក្ស គ្ព្មទាំងោចគ្ទទមងន់បានល អច្ ើយ 

ច្រោចច្្ វើែងរាំនាស់្ ងន់ និង  រឹងមា ាំច្ែើមបីច្គ្បើបានយូរ។ 

 

ច្ៅគ្បច្ទសនថ និង ច្វៀត្ណាមន្ែលច្រមានគ្បដ្ឋប់បក្សសាំបក្ស ច្ដ្ឋយច្គ្បើក្សាំលា ាំងមនសុស។ គ្បដ្ឋប់បក្សសាំបក្ស 

ច្គ្បើក្សាំលា ាំងមនុសសរឺមានែងឆ្លក្សសង ាត្់ចុេះ ច្ ើយច្គ្ក្ខយមក្សច្ទៀត្មានក្ខរ វិវត្ដន៍បន ដិចរចឺ្គ្បើជាន់ច្ដ្ឋយច្ជើង វាោគ្សយ័ 

ច្ៅច្លើ ភ្នព្បុិនគ្បសព្ វរបសអ់ាក្សបក្ស។ ប ុន្ន ដគ្បដ្ឋប់បក្សសាំបក្សន្ែលមានែងឆ្លក្សសង ាត្់ចុេះច្ ើយមូរសាំបក្ស ច្ចញមិន 

ច ាំបាច់បច្ច េក្សច្ទស អវីច្ើើយច្ៅក្សាុងក្ខរច្គ្ត្ៀមគ្គប ់ ឬអាក្សបក្សសាំបក្សចាំណានច្ព្ក្សច្ទ។ គ្បដ្ឋបប់ក្សសាំបក្សមយួគ្បច្ភទ 

ច្ទៀត្ច្្ វើបានរ ស័ និង ច្គ្បើច្ែើមទុនខ ពស់ច្ ើយវាមិនសមគ្សបច្ៅនឹងសាែ នភ្នព្គ្បច្ទសក្សមពជុានាច្ព្លបច េបុបន ា ច្ើើយ។ 

មា ងច្ទៀត្គ្បដ្ឋប់បក្សសាំបក្សន្ែលមានែងឆ្លក្សសង ាត្់ និង មូរសាំបក្សច្ចញ គ្បច្ភទច្គ្បើច្ដ្ឋយនែ និង ជាន់ច្ដ្ឋយច្ជើងជា 

គ្បច្ភទមយួន្ែលសមគ្សបសគ្មាប់គ្បច្ទសក្សមពជុា គ្ព្មទាំងជយួរក្សក្ខរងារឱ្យមនុសសច្ទៀត្ផ្ង។  

ច្គ្ៅព្ីគ្បដ្ឋប់បក្សសាំបក្សខាងច្លើ មានគ្បច្ភទចស់មយួច្ទៀត្រឺគ្បដ្ឋប់បក្សច្ដ្ឋយច្គ្បើក្សាំលា ាំងច្យលន្ែល  

ច្គ្បើបានគ្សួល ន្ត្ច្ៅមិនទន់ច្្ វើក្ខរន្ក្សនច ា ភ្នរច្គ្ចើនទទលួបានគ្គប់ន្បក្សបាក់្ស។ គ្បដ្ឋបប់ក្សសាំបក្សខាងច្លើគ្ត្វូបានច្រ 

ក្សសាងច្ើើងច្ ើយយក្សមក្សសាក្សលបងអាំព្ីគ្បសទិធិភ្នព្របស់វាន្ែលច្គ្បើច្លបឿនរង វិលបួនគ្បច្ភទរឺ ៨០០, ៩០០, ១.០០០ 

និង ១.១០០ ជុាំ ក្សាុងមយួនាទ ី។ គ្គប់សាវ យចន ទីគ្ត្វូបានន្បងន្ចក្សជាគ្បាាំខាា ត្ ច្ៅតាមទមងន់រឺគ្សាលជាង ៥,៥-៦គ្ក្ស ៦-

៧គ្ក្ស ៧-៨គ្ក្ស និង ្ ងន់ជាង ៨គ្ក្ខម ក្សាុងមួយគ្គប ់ ច្ ើយខាា ត្នីមយួៗយក្សច្ៅបន្ន ែមសាំច្ ើមច្ដ្ឋយគ្តាាំច្គ្បង 

រុក្សាជាត្ិន្ែល មានសីត្ុ ា ភ្នព្ ១៨០អងារច្ស រយៈច្ព្ល២នាទីក្សន លេះ ច្គ្ក្ខយមក្សគ្ចបល់ជាមយួអងាា មរ តូ្ែល់ស ងតួ្ ។ 

បនាទ បម់ក្សយក្សច្ៅដ្ឋក់្សចូលក្សាុងចនច្យល ច្្ វើឱ្យវាន្ចក្សច្ៅតាមទមងន់គ្គប់នមីយួៗ។  

 

ក្ខរដ្ឋរ់ព្ោរ់សំងួររនងុឡ 

ក្ខរសាំងួត្គ្គប់មានច្គលបាំ ងច្្ វើឱ្យសាំបក្សក្សាុងស ងតួ្ងាយគ្សលួក្សាុងក្ខរបក្ស  និង  បានបន ែយសាំច្នើម  

គ្គប់គ្ព្មទាំងោចក្ខរពារសត្វល អិត្ និង ផ្សិត្ក្សាុងច្ព្លស ដកុ្ស។  ច្គ្ក្ខយព្កី្ខរសិក្សាក្សន លងមក្សបានឱ្យជាបទព្ចិ្សា្នច៍្រ  

រួរដ្ឋក់្សសាំងួត្ក្សាុងសតី្ ុា ភ្នព្ ៧០អងារច្ស រយៈច្ព្ល ៣០-៤៥នាទ ី និង ច្្ វើឱ្យគ្គប់មានសាំច្ ើមគ្ត្ឹម ៤-៥ ភ្នររយ 

ន្ែលសម គ្សបច្ៅនឹងក្ខរបក្សសាំបក្ស។ ច្បើសាំច្នើមទបជាងច្នេះច្ៅច្ព្លបក្ស និង ច្្ វើឱ្យគ្គប់ន្បក្សបាក់្សបាន។  

ើន្ែលច្រច្គ្បើសាំងួត្ ច្ៅច្គ្បើចរន ដអរ គីសនីន្ែលច្្ វើឱ្យក្សាំច្ៅច្ថរ ច្ ើយផ្ ដល់ក្សាំច្ៅបានល អ។ 

 

ក្ខរររសំរររនងុ 

ច្គ្ក្ខយព្ីបានសិក្សាច្ឃើញថ្ន ព្ជូសាវ យចន ទីបានផ្លយ ងច្គ្ចើនក្សាុងក្ខរបក្សសាំបក្សក្សាុង   ន្ែលច្គ្ក្ខយព្ីក្ខរ  

សាក្សលបងរួច អាក្សបច្ច េក្សច្ទសបានឱ្យែឹងថ្នក្ខរបក្សសាំបក្សក្សាុងបានច្ដ្ឋយនែ ឬច្គ្បើក្សូនក្ខាំបតិ្ត្ូចៗជយួសាំរួលច្គ្ក្ខយច្ព្ល  
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គ្គប់គ្ត្វូបានក្សាំច្ៅក្សាុងើ ។  វិ្ីច្នេះច្ែើមបីឱ្យគ្គប់មានព្ ស៌ែូចគ្គប់ច្ៅគ្សស់មិនទន់ឆ្ លងក្ខត្ក់្ខរច្សាង រ និង ក្សាំច្ៅ 

ក្សាុងើ។  

 

ក្ខរនព្ជើសនរីសទំហពំ្ោរ់មុ្ននរលសដរុ 

ក្ខរច្គ្ជើសច្ រើសទាំ ាំគ្គប់មុនច្ព្លស ដកុ្ស    រឺជាក្ខរច្គ្ជើសច្ រើសច្ដ្ឋយនែ ឬ ច្រច្គ្បើក្សន្ស្ដ្ញ្េងន្ែលោចន្ញក្ស  

គ្គប់ន្ែលល អបាក់្សន្បក្សច្ខ ទច ព្ ៌គ្សគាំច្ចញព្ីគា  ន្បក្សច្ចញច្ៅតាមលាំដ្ឋប់ថ្នា ក់្សននគ្គប់ច្ៅតាមត្ាំរូវក្ខរអាក្សទិញ។ 

ប ុន្ន ដច្បើបានច្គ្ជើសច្ រើសច្ដ្ឋយលាំដ្ឋប់ច្គ្ជើសច្ រើស ោចក្ខត្់បន ែយច្ព្លច្វលា និងក្សាំលា ាំងព្លក្សមមបាន។ 

ក្ខរនព្ជើសនរីសទំហលំន រព្ោរ ់និងចារ់ថាន រ់រុណភារ 

ក្ខរច្គ្ជើសច្ រើស និងក្ខរចត្់លាំដ្ឋបថ់្នា ក់្សគ្គប់សាវ យចន ទ ី   ច្ែើមបីនា ាំច្ចញគ្ត្វូច្្ វើទន ទឹមនឹងក្ខរបក្សសាំបក្ស  

ក្សាុង និង ចត្់លាំដ្ឋបថ់្នា ក់្សក្សាុងក្ខរលក់្សែូរ។ សាច់គ្គប់ន្បងន្ចក្សជាបពី្ួក្ស្ាំៗ រឺគ្គប់ន្ែលមានព្ ស៌ គ្គប់មានព្  ៌

ច្ខាល ច និង គ្គប់ស វតិ្ បាក់្សន្បក្ស មា ងច្ទៀត្ច្រោចន្បងន្ចក្សតាមរច្បៀបែូចត្ច្ៅច្នេះ ៖ 

ក្ស.ក្ខរន្បងន្ចក្សច្ៅតាមទាំ ាំគ្គប ់

-គ្គប់ន្ែលមានចាំនួនគ្គប់មិនច្លើស ១៥០ គ្គប ់ក្សាុងមយួរើីូគ្ក្ខម 

-គ្គប់ទាំ ាំក្សណាដ លមានចាំនួនមនិច្លើ ១៥១-២០០ គ្គប់ ក្សាុងមយួរើីូគ្ក្ខម 

-គ្គប់ត្ូចមានចាំនួនគ្គប់ច្គ្ចើនជាង ២០១ គ្គប ់ក្សាុងមយួរើីគូ្ក្ខម 

ខ.ក្ខរន្បងន្ចក្សច្ៅតាមចាំននួគ្គប ់

-គ្គប់្ាំមានចាំនួនមិនត្ិចជាង ២៥ ភ្នររយ 

-គ្គប់ក្សណាដ លគ្ត្វូមានគ្គបម់និត្ិចជាង ១៦-២៤ ភ្នររយ 

-គ្គប់ត្ូចគ្ត្វូមានចាំនួនត្ិចជាង ១៥ ភ្នររយ 

-គ្គប់ខ េីគ្ត្វូមានចាំនួនមិនច្លើសព្ ី១៥ ភ្នររយ 

-ក្សាំច្ទចក្សាំទលីាយជាមយួគ្គបម់ិនច្លើស ១ ភ្នររយ 

-សាំច្ ើម គ្ត្ូវមានសាំច្ ើមគ្គប់មិនត្ូចជាង ៨ ភ្នររយ 

ក្ខរលក់្សែូរសាច់គ្គប់សាវ យចន ទីច្ៅច្គ្ៅគ្បច្ទសគ្ត្ូវចត្់ថ្នា ក់្សច្ៅតាមស ដងដ់្ឋព្ិភព្ច្លាក្ស ច្ដ្ឋយន្បងន្ចក្សជា  

២២ លាំដ្ឋបថ់្នា ក់្ស ៖ 

-ថ្នា ក់្សទ ី១  មានសាច់គ្គប់ច្ព្ញច្លញ ២១០ គ្គប់ក្សាុងមយួច្ផ្កន = ០, ៤៥៣ រ.គ្ក្ស 

-ថ្នា ក់្សទ ី២ មានសាច់គ្គប់ច្ព្ញច្លញ ២៤០ គ្គប់ក្សាុងមយួច្ផ្កន = ០,៤៥៣ រ.គ្ក្ស 

-ថ្នា ក់្សទ ី៣  មានសាច់គ្គប់ច្ព្ញច្លញ ២៨០ គ្គប់ក្សាុងមយួច្ផ្កន = ០,៤៥៣ រ.គ្ក្ស 

-ថ្នា ក់្សទ ី៤  មានសាច់គ្គប់ច្ព្ញច្លញ ៣២០ គ្គប់ក្សាុងមយួច្ផ្កន = ០,៤៥៣ រ.គ្ក្ស 

-ថ្នា ក់្សទ ី៥  មានសាច់គ្គប់ច្ព្ញច្លញ ៤០០ គ្គប់ក្សាុងមយួច្ផ្កន = ០,៤៥៣ រ.គ្ក្ស 

-ថ្នា ក់្សទ ី៦  មានសាច់គ្គប់ច្ព្ញច្លញ ៤៥០ គ្គប់ក្សាុងមយួច្ផ្កន = ០,៤៥៣ រ.គ្ក្ស 

-ថ្នា ក់្សទ ី៧ មានសាច់គ្គប់ច្ព្ញច្លញ ៥០០ គ្គប់ក្សាុងមយួច្ផ្កន = ០,៤៥៣ រ.គ្ក្ស 

-ថ្នា ក់្សទ ី៨  មានសាច់គ្គប់ច្ព្ញច្លញ ន្ត្មានចាំនុចច្ខាល ចលាយច្ៅច្លើគ្គប ់
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-ថ្នា ក់្សទ ី៩  មានសាច់គ្គប់ច្ព្ញច្លញន្ត្គ្គប់ន្បក្សជាព្ីរន្ក្សលប 

-ថ្នា ក់្សទ ី១០  មានសាច់គ្គប់ច្ព្ញច្លញលាយភ្នរច្គ្ចើន ន្ត្មានគ្គប់ន្បក្សជា២ លាយជាមយួ 

-ថ្នា ក់្សទ ី១១ មានសាច់គ្គប់ច្ព្ញច្លញភ្នរច្គ្ចើន ន្ត្មានគ្គប់ន្បក្សបាក់្សលាយជាមយួច្គ្ចើនច្ើើង 

-ថ្នា ក់្សទ ី១២  ជាគ្គប់បាក់្សន្បក្សបន ដិចបន ដចួគ្រប់គ្គប់ទាំងអសជ់ាចាំ ិត្្ាំៗ 

-ថ្នា ក់្សទ ី១៣  ជាគ្គប់បាក់្សន្បក្សបន ដិចបន ដចួគ្រប់គ្គប់ទាំងអសជ់ាចាំ ិត្ត្ូចៗ 

-ថ្នា ក់្សទ ី១៤  ជាគ្គប់បាក់្សន្បក្ស បាក់្សច្គ្ចើនណាស ់

-ថ្នា ក់្សទ ី១៥  គ្គប់មានព្ ៌ច្ខាល ចខាល ាំង 

-ថ្នា ក់្សទ ី១៦  គ្គប់មានព្ ច៌្ខាល ចខាល ាំងច្គ្ចើនន្ថមច្ទៀត្ 

-ថ្នា ក់្សទ ី១៧  មានគ្គប់ច្ខាល ច និង ន្បក្សបាក់្ស 

-ថ្នា ក់្សទ ី១៨  មានគ្គប់ច្ខាល ចជាែុាំគ្គប់ត្ូចៗ 

-ថ្នា ក់្សទ ី១៩  មានគ្គប់ច្ខាល ចច្គ្ចើន និង ែុាំត្ូចៗច្គ្ចើនច្ើើង 

-ថ្នា ក់្សទ ី២០  មានគ្គប់ច្ខាល ច និងន្បក្សបាក់្សលាយច្គ្ចើន 

-ថ្នា ក់្សទ ី២១  មានគ្គប់ច្ខាល ច និងន្បក្សបាក់្សលាយច្គ្ចើនជាង 

-ថ្នា ក់្សទ ី២២  មានគ្គប់ច្ខាល ច និងន្បក្សបាក់្សក្ខន់ន្ត្ច្គ្ចើន 

ច្ៅក្សាុងក្ខរលក់្សែូរគ្គប់សាវ យចន ទីគ្សសច់្ៅក្សាុងចាំណាត្់ថ្នា ក់្សទីផ្ារ និងក្ខរលក់្សទូច្ៅគម នក្ខរធានាច្ទ ច្គ្ពាេះច្រ 

និយមលក់្សផ្លតិ្ផ្លែូច្ច ាេះ រ តូ្ែល ់៨២ភ្នររយនិងលក់្សក្សាុងរូបភ្នព្ន្បងន្ចក្សចាំណាត្ថ់្នា ក់្សន្ត្១៨ ភ្នររយ ប ុច្ណាណ េះ។  

ច្ៅច្ព្លបក្សសាំបក្សច្ ើយវាសមគ្សបសគ្មាបល់ក់្សរាយ និងលក់្សែុាំ ឬលក់្សច្ចញច្ៅច្គ្ៅគ្បច្ទស។ ក្សាុងក្ខរស ដកុ្ស 

សាច់គ្គប់មានក្ខរន្បងន្ចក្សថ្នា ក់្សច្ែើមបីក្សាំ ត្ត់្ាំនល សគ្មាបក់្ខរលក់្សរាយ ក្ខរស ដកុ្សក្សាុងថង់បាល ស ទិក្សមយួរើីូគ្ក្ខម ឬក្សន លេះ 

រីើូគ្ក្ខម ោចដ្ឋក់្សក្សាុងច្ក្សសច្ឈើគ្បមា  ៥០ រីើូគ្ក្ខម និងនា ាំច្ចញច្គ្ៅគ្បច្ទស។  

ចាំច្ពាេះផ្លតិ្ផ្លសគ្មាបន់ា ាំច្ចញច្ៅច្គ្ៅ គ្ត្ូវត្ាំរូវច្ៅតាមស ដង់ដ្ឋផ្ារព្ិភព្ច្លាក្ស ែូចជាសាំច្ ើមច្ៅចច្នាល េះ ព្ ី

៣-៦ ភ្នររយ។ចាំច្ពាេះសាំច្ ើម ៣ ភ្នររយ ន្ែលច្្ វើឱ្យគ្គប់បាក់្សន្បក្សងាយ ប ុន្ន ដសាំច្ ើម ៦ភ្នររយ នឹងគ្ត្ូវ បាំផ្កល ញ 

ច្ដ្ឋយសារមីគ្កុ្សប និង ផ្សិត្ ែូច្ច ាេះគ្ត្វូន្ក្សត្ាំរូវសាំច្ ើមឱ្យបានសមគ្សប រ ឺ ៥ ភ្នររយ ដ្ឋក់្សក្សាុងបន ទប់បតិ្ជតិ្ ស ដកុ្សគ្គប ់

ក្សាុងច្ក្សសច្សាា របិទជិត្ច្ ើយបញ្េលូ ឧស ម័នក្ខបូនិក្ស ឬ នីគ្ត្នូ្សន នឹងជយួឱ្យគ្គប់ច្ជៀសផ្តុ្ព្ីផ្សិត្ មីគ្កុ្សប ឬមានក្សលិន 

ជូរច្ើើយ គ្ព្មទាំងជយួឱ្យគ្គប់មិនបាក់្សន្បក្ស ច្ៅច្ព្លែឹក្សជញ្ជនូ។ 

ច្ែើមបីបន្ន ែមអគ្តាគ្គប់ច្ព្ញច្លញឱ្យបានខ ពស់ គ្ត្វូច្្ វើន្ផ្ លក្ខាំបតិ្ឱ្យគ្ត្វូនឹងលក្សា ៈរបសគ់្គប់។ អគ្តាគ្គប ់

ច្ព្ញច្លញខ ពស ់ រឺច្្ វើច្ើើងនូវន្ផ្ លក្ខាំបតិ្ន្ែលមាន ២ ខាា ត្ រខឺាា ត្្ាំ និងត្ូចសគ្មាបច់្គ្បើជាមយួគ្គប់ន្ែលបានច្គ្ជើសច្ រើស 

ច្ដ្ឋយក្សស្ដ្ន ដង ។ ច្ៅក្សាុងក្ខរបក្សសាំបក្សគ្ត្ូវន្បងន្ចក្សថ្នសដ្ឋក់្សគ្គប់ជាព្ីរន្ផ្ ាក្សរឺថ្នសគ្គប់ច្ព្ញច្លញ ថ្នសគ្គប ់

បាក់្សន្បក្សជាព្ីរ និងគ្គប់ច្ខ ទច ច្ែើមបីងាយគ្សួលច្្ វើចាំណាត្់ថ្នា ក់្សក្សាុងក្ខរលក់្សែូរ។  

 

២.១០ ក្ខរសដរុផ្លិរផ្លសាា យចនទី 

គ្បសិនច្បើជាក្ខរស ដកុ្សសគ្មាប់លក់្សច្ៅក្សាុងគ្បច្ទសរយៈច្ព្លខ លីរោឺចរក្សាបាន ច្ដ្ឋយដ្ឋក់្សច្ៅក្សាុងថង់បាល ស ទិក្ស 

ច្ ើយចងមាត្់ឱ្យន្ នមិនឱ្យខយល់ចូលក៏្សោចរក្សាគ្គប់បានមួយរយៈន្ែរ ។ ប ុន្ន ដច្បើស ដកុ្សរយៈច្ព្លយូរែូចជាក្ខរលក់្សច្ៅ 
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ច្គ្ៅគ្បច្ទសគ្ត្វូមានក្ខរស ដកុ្សក្សាុងសុញ្ ាោក្ខស ឬក៏្សដ្ឋក់្សច្ៅក្សាុងអវីមយួត្ូចបមូខយល់ច្ចញឱ្យអស់រួចបិត្ឱ្យជតិ្ច្ ើយ 

បញ្េលូ ឧស ម័នក្ខបូនិក្ស និង នីគ្ត្នូ្សន។ បច េបុបន ាក្ខរស ដកុ្សរយៈច្ព្លយូរមាន ៤គ្បច្ភទ ៖  

ក្ស.ក្ខរច្្ វើជាក្សាំប ងុ 

ខ.គ្ចក្សក្សាុងន្ក្សវ ឬគ្ក្សើ 

រ.គ្ចក្សក្សាុងថង់បាល ស ទិក្សទាំងមូល 

ឃ.គ្បច្ភទកូ្សរឱ្យម ត្ដ់្ឋក់្សក្សាុងថង់បាល ស ទិក្សជាែាំណាប ់(ន្ផ្ ល) 

សារៈគ្បច្យជន៍ននក្ខរស ដកុ្សក្សាុងសុញ្ ាោក្ខស ៖ 

-ច្ែើមបីរក្សាភ្នព្គ្សួល 

-ជួយព្នាោយឱុ្យបានយូរ និងរក្សាព្ ៌សមបុរឱ្យបានល អែូចច្ែើម 

-ជួយបន្ន ែមរ ុភ្នព្គ្ពាេះបច េបុបន ាអត្ិថិជនចប់ោរមម ៍ច្ៅច្លើរ ុភ្នព្។   ច្ទេះបីជាក្ខរស ដកុ្សក្សាុង 

ោក្ខសច្នេះមិនបានច្្ វើឱ្យត្ាំនលច្ក្សើនជាងច្នេះក្ស៏ច្ដ្ឋយ។ គ្គបន់្ែលបានស ដកុ្សទុក្សមានសាំច្នើម ៥% គ្បសិនច្បើសាំច្នើមទប 

ជាងច្នេះ ន្ែលច្្ វើ ឱ្យគ្គប់ងាយបាក់្សន្បក្ស ឬច្បើខ ពស់ជាងច្នេះ ោចគ្ត្ូវបាំផ្កល ញច្ដ្ឋយសត្វល អតិ្ និងផ្សិត្ ជាគ្បគ្ក្សត្ីគ្គប ់

ន្ែលបាន ចូលើក្សាំច្ៅច្ ើយបក្សសាំបក្សក្សាុងច្ចញមានសាំច្ ើមគ្បមា ៥ ភ្នររយ។  
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២.១១ រនចេរនទសព្នក្ខរររសំររ ក្ខរមថររា និង ក្ខរសដរុព្ោរស់ាា យចនទីសនងារ 

 

 

 

១.បងាា ត្ច់្ភលើងច្ភលើង                                                                 

២.លីងជាមយួខាច់ 

                                                              ៣.បាំព្ងច្ដ្ឋយច្គ្បងរុក្សាជាត្ ិ

                                           ៤.គ្តាាំទឹក្ស ៥ ច្មា ងហាលនថ ងមយួនថ ង                                                                 

៥.ច្សាង ររយៈច្ព្លល ៣០ នាទ ីហាលនថ ងមយួច្មា ង 

៦.ច្សាង ររយៈច្ព្លល ៣០ នាទ ី

៧.ហាលរយៈច្ព្លមយួនថ ងង 

     ១.ច្គ្ចៀក្សឬព្ុេះច្ដ្ឋយក្ខាំបិត្ 

២.ព្ុេះច្ដ្ឋយក្ខាំបតិ្មតុ្ ុ

៣,៤,៥.បក្សសាំបក្សច្ដ្ឋយច្គ្បើឱ្យឧបក្សរ ៍មានន្ផ្ ល 

ក្ខាំបតិ្មយួ ន្ផ្ លក្ខាំបតិ្មយួរូរភ្នជ ប់គា  

៦.ក្ខរបក្សសាំបក្សច្ដ្ឋយឧបក្សរ ៍នែមានក្ខាំបតិ្មយួ 

៧.បក្សសាំបក្សច្ដ្ឋយោររាងែូចវង់ន្ខហាលនថ ង 

សាំងួត្ច្ដ្ឋយើ៦០-៨០អងាច្សរយៈច្ព្ល១២-

២៤យៈច្ព្ល១២-២៤ ម  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គ្គប់គ្សស ់

ក្ខរបក្សសាំបក្ស 
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ឧបក្សរ ប៍ក្សសាំបក្សគ្គបស់ាវ យចន ទ ី
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ឧបក្សរ ប៍ក្សសាំបក្សគ្គប ់នងិ វត្ែផុ្ស ាំ 
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២.១២ ក្ខរមរព្ចន 

២.១២.១ ក្ខរនីាើទឹរសាា យចនទី 

ច្គ្ជើសច្ រើសយក្សន្ផ្ លន្ែលទុាំ ន្ត្មនិទន់គ្ជុេះច្ៅច្ើើយ យក្សមក្សគ្បច្ើេះយក្សគ្គប់ច្ចញព្ីគា ។ យក្សន្ផ្ លលាង  

ទឹក្សឱ្យសាអ ត្ច្ ើយចាំ យុក្សាុងរយៈច្ព្ល ៥-១០នាទទីុក្សឱ្យគ្ត្ជាក់្សរួចគ្ចបាច់ច្ដ្ឋយគ្បដ្ឋប់គ្ចបាច់ទឹក្សន្ផ្ លច្ឈើ ច្ ើយគ្ត្ង 

ឱ្យសាអ ត្បន្ន ែម ច្ សន្លទីន (អច្លាត្ិន) បន ដិចកូ្សឱ្យសព្ វ រួចទុក្សច្ចល ១៥ នាទ ី ច្គ្ក្ខយមក្សគ្ត្ងមដងច្ទៀត្នឹងបានទឹក្សថ្នល  

សាអ ត្ច្ ើយ យក្សច្ៅដ្ឋក់្សក្សាុងន្ក្សវ។ ក្ខរដ្ឋក់្សក្សាុងន្ក្សវមានព្ីរ វិ្ ី៖  

-យក្សទឹក្សសាវ យចន ទីន្ែលបានច្គ្ត្ៀមទុក្សមក្សក្សាំច្ៅ ៩០-៩៥អងារច្ស ច្ ើយដ្ឋក់្សច្ៅក្សាុងន្ក្សវសាអ ត្បិត្ឱ្យជតិ្។ 

យក្សច្ៅសាំលាបច់្មច្រារក្សាុងទឹក្សច្ៅដ  ៨៥-៩០ អងារច្ស រយៈច្ព្ល ៣០ នាទីច្ ើយទុក្សឱ្យគ្ត្ជាក់្ស។  

-យក្សទឹក្សសាវ យចន ទីមក្សក្សាំច្ៅ ៧០ អងារច្ស បន្ន ែម សូែយូមបង់សសូឡាត្ (Benzolate)ក្សាុងអគ្តា មិនច្លើស 

មយួគ្ក្ខមជាមយួទឹក្សសាវ យចន ទីមយួលីគ្ត្ ច្ ើយដ្ឋក្ស់ច្ៅក្សាុងន្ក្សវបិត្ជិត្។  

 

២.១២.២ ក្ខរនីាើទឹរសាា យចនទីឱ្យក្ខន់មរមានរសជារិ 

យក្សសាវ យចន ទីន្ែលទុាំល អ  មក្សគ្បច្ើេះគ្គបច់្ចញ  ច្ ើយយក្សច្ៅលាងទឹក្សឱ្យសាអ ត្  ច្ ើយច្គ្ត្ៀមទឹក្ស  

សាវ យចន ទីែូចក្សរ ីខាងច្លើ។ យក្សស ារព្ីរន្ព្ងដ្ឋ ាំជាមយួទកឹ្សមួយន្ព្ង ផ្ស ាំជាមយួទឹក្សសាវ យចន ទីន្ែលច្គ្ត្ៀមទុក្សគ្បមា  

មយួសាល បគ្ពាន្ត្ និង បន្ន ែមោសុីត្សុីគ្ទិចមយួសាល បគ្ពាន្ត្ រ ូត្ែល់ជូរល មម បន្ន ែមអាំបលិឱ្យមានរសជាត្និគ្បច្ ើយ 

ដ្ឋក់្សច្ៅក្សាុងន្ក្សវ។  

 

២.១២.៣ ក្ខរនីាើដំ្ណារ់សាា យចនទី 

យក្សន្ផ្ លសាវ យចន ទីន្ែលទុាំធាល ក់្សច្ៅច្លើែី  មក្សគ្បច្លេះយក្សគ្គបច់្ចញ   លាងទឹក្សឱ្យសាអ ត្ ច្ ើយគ្តាាំទឹក្ស  

អាំបិលអគ្តា ២ ភ្នររយ ននទមងន់ន្ផ្ លសាវ យចន ទីរយៈច្ព្ល ៣ នថ ង។ ច្គ្ក្ខយមក្សលាងឱ្យសាអ ត្យក្សច្ៅចាំ យុច្ៅក្សាុងឆ្លា ាំង 

រយៈ ច្ព្ល ១០-១៦ នាទ ី ។ បនាទ បម់ក្សក្ខត្់ជាែុាំត្ចូៗនិងន្ថមស ារមយួរើីូគ្ក្ខមជាមយួសាច់ន្ផ្ ល ១រើីូគ្ក្ខម 

យក្សច្ៅរំងាស់ឱ្យខាបល់ មម ច្ ើយបន្ន ែមោសុីត្សុីគ្ទិចមយួសាល បគ្ពាន្ត្រួច ដ្ឋក់្សក្សាុងន្ក្សវគ្ក្សើ។  

 

២.១២.៤ ក្ខរនីាើទឹរនែមះ 

ច្គ្រឿងផ្ស ាំរួមមានៈ ទឹក្សសាវ យចន ទី ៣ លីគ្ត្ ទឹក្សសាអ ត្ ៦ លីគ្ត្ ស ារ ១រ.គ្ក្ស ច្មែាំន្បរ១សាល បគ្ពាន្ត្និង  

ច្មទឹក្សច្ខ មេះ១សាល បគ្ពាន្ត្។ ហាន់ន្ផ្ លសាវ យចន ទីន្ែលលាងសាអ ត្ជាែុាំត្ូចៗ រួចគបយក្សទឹក្សគ្ត្ងឱ្យសាអ ត្បន្ន ែមទឹក្ស និង ស ារ 

រួចច្សាង រឱ្យព្ុេះរយៈច្ព្ល ១០នាទី។ គ្ត្ងច្ដ្ឋយនសបដ្ឋក់្សច្ៅក្សាុងន្ក្សវច្ ើយន្បងន្ចក្សទឹក្សសាវ យចន ទីន្ែលច្គ្ត្ៀមទុក្ស 

២៥០ម.ល ដ្ឋក់្សច្មែាំន្បរច្ ើយគ្ក្សើុក្ស។ ច្គ្ក្ខយច្ព្លច្មែាំន្បរច្្ វើសក្សមមភ្នព្ច្យើងច្ឃើញមានព្ព្េុះច្ក្សើត្ច្ើើង។ 

ចក់្សច្ផ្ ទរទឹក្សសាវ យចន ទីចូល ច្ៅក្សាុងទឹក្សសាវ យចន ទីន្ែលច្គ្ត្ៀមទកុ្សខាងច្លើច្ ើយផ្កអ បទ់ុក្សរយៈច្ព្ល ៧-១០ នថ ង ។ បនាទ ប ់

មក្សច្ទៀត្បន្ន ែមទឹក្សច្ខ មេះ ១០ភ្នររយ (ច្មទឹក្សច្ខ មេះជាទឹក្សច្ខ មេះន្ែលបានផ្កអ បទ់ុក្សព្ីច្លើក្សមុន) គ្តាាំត្ច្ៅច្ទៀត្រយៈច្ព្ល ៣០-

៤៥ នថ ង ច្ ើយផ្ ទកុ្សមយួរយៈឱ្យងាំ និង មានក្សលិនល អ។ ច្បើគ្ត្ូវក្ខរច្្ វើឱ្យថ្នល ឆ្លប់រ ស័គ្ត្ូវគ្ត្ងច្ ើយយក្សច្ៅក្សាំច្ៅ 
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ច្ែើមបីសាំលាបច់្មច្រារ ច្ៅសតី្ុ ា ភ្នព្ ៦០ អងារច្ស រយៈច្ព្ល ៣០ នាទ ី ច្ ើយយក្សច្ៅបន្ន ែមព្ ច៌្លឿង 

បន ដិចជាក្ខរច្គ្សច។  
 

២.១៣ ក្ខររព្ងរីរូជសាា យចនទី 

ក្ខរនព្ជើសនរីសរូជមដ្លមានទិននផ្លែពស់ 

  ភ្នរច្គ្ចើនននព្ូជន្ែលបានរំច្ដ្ឋេះច្ដ្ឋយសាែ នីយ៍គ្សាវគ្ជាវរមឺិនមានបញ្ញា អវីច្ទក្សាុងក្ខរច្គ្ជើសច្ រើសព្ូជ។ 

ក្សសិក្សរោចច្្ វើក្ខរសច្ង ាត្តាមដ្ឋននិងោចច្្ វើក្ខរច្គ្ជើសច្ រើសព្ូជច្ដ្ឋយខ លនួគត្ច់្ដ្ឋយផ្កទ ល់។  ក្ខរច្គ្ជើសច្ រើសរឺគ្ត្ូវដ្ឋក់្ស 

ច្ ម្ េះផ្ ដល់នូវអត្ដសញ្ញា  ច្ ើយបន ដច្្ វើឱ្យមានចាំនួនព្ជូច្នេះច្ក្សើនច្ើើងច្គ្ចើន រួរន្ត្ច្្ វើច្លើស រើរាង គលូត្លាស់របស់់វាច្ពាល 

រឺច្្ វើតាមរយៈក្ខរបាំច្ៅឬ ផ្ាាំន្មក្ស។   ច្យងតាមក្ខរ វិនិច ិយ័ច្នេះច្យើងោចច្្ វើក្ខរច្គ្ជើសច្ រើសច្ៅច្លើច្ែើមណាន្ែលបាន 

ផ្ ដល់ទិន ាផ្លខ ពស ់និង មានលក្សា ៈែូចខាងច្គ្ក្ខមៈ 

-រុក្សាជាត្ិមានក្ខរលូត្លាសច់្លឿន      ន្មក្សន្បក្សសាខានិងគ្សើេះល អ 

-គ្ត្ូវមានក្សញ្េុាំផ្កា ព្ ី១០ -៣០ ក្សញ្េុាំក្សាុង ១ ន្ម គ្ត្ក្ខច្រ ។ ចាំនួនក្សញ្េុាំផ្កា ច្គ្ចើនរឺមានសក្ខដ នុព្លននទិន ាផ្ល។  

-ផ្កា ច្ទវច្ភទន្ែលមានចាំនួនព្ ី១០-៣០០។ ចាំនួនផ្កា ច្ទវរច្ភទច្គ្ចើន រឺបានទិន ាផ្លច្គ្ចើន។ 

-ទមងន់គ្គប ់ជាម្យម ៧ គ្ក្ខម ក្សាុងមួយគ្គប ់

-រុក្សាជាត្ិគ្ត្ូវចប់ច្ផ្ ដើមច្ចញផ្កា  (មក្សរា-កុ្សមភៈ) ឬ (កុ្សមភៈ-មីនា)ច្ែើមបីច្ជៀសផ្ុត្ព្ពី្ួក្ស មសូន្ត្។ រែូវ ច្ចញ 

ផ្កា មានរយៈច្ព្លខ ល ី(១-៣ន្ខ)។ 

-ច្ែើមច្ឈើគ្ត្ូវន្ត្មានភ្នព្្ន់គ្ទាំនឹងក្ខរបាំផ្កល ញសត្វល អតិ្ និង ជាំងឺ 

-ភ្នររយននទិន ាផ្លគ្គប់គ្ត្វូន្ត្ច្គ្ចើនជាង ២៨ % ននគ្គបទ់ាំងមូល 

-ច្ែើមច្ឈើច្ព្ញវយ័ល អ (ោយ ុ១៥ឆ្លា ាំ ឬច្លើសច្នេះ)គ្ត្ូវន្ត្ផ្ ដលផ់្លព្ ី១៥-២៥ រ.គ្ក្ស។  

-ចាំច្ពាេះច្ែើមន្ែលដ្ឋ ាំច្ៅដ្ឋច់ន្ត្ឯងផ្ ដល់ផ្លគ្បន្ លជាក្សាុងមយួច្ែើម ផ្ ដល់ផ្លបាន ៥០-៦០ រ.គ្ក្ស។ 

  

ក្ខររនដរូជត្ដម្សរីរាងោលូរោស់ 

           ភ្នរច្គ្ចើនននចាំក្ខរសាវ យចន ទីចស់ៗ   គ្ត្ូវបានបច្ង ាើត្ច្ើើងច្ដ្ឋយក្ខរដ្ឋ ាំកូ្សនន្ែលប ដុ េះព្ីគ្គប ់។   រុក្សា 

ជាត្ិន្ែលបានមក្សមិនមានលក្សា ៈជាឯក្សសណាា នភ្នព្    ែូច្ច ាេះច្ែើមបីទទលួបានច្ជារជយ័ក្សាុងបញ្ញា ច្នេះ ច្រគ្ត្ូវច្្ វើក្ខរបាំ- 

ច្ៅ ច្ដ្ឋយច្្ វើក្ខរច្គ្ជើសច្ រើសន្មក្សព្ជូន្ែលមានគ្គប់្ ាំច្ ើយទិន ាផ្លជាម្យម ច្គ្ចើន ជាង ១០ រ.គ្ក្ស ក្សាុងមយួច្ែើម 

ក្សាុងមយួឆ្លា ាំ ោចច្គ្ជើសច្ រើសសគ្មាប់ក្ខរបច្ង ាើនចាំនួនសាវ យចន ទីច្នេះ។ 

 វិ្ីសាស្ដ្ស ដផ្ាាំ និងបាំច្ៅស រើរាង គខ េី    រឺជា វិ្ីសាស្ដ្ស ដព្ីរន្ែលោចច្្ វើបានសគ្មាប់បច្ង ាើននូវចាំនួនកូ្សនរុក្សាជាត្ិច្ដ្ឋយ 

ច្គ្បើគ្បាស់ស រើរាង គលតូ្លាស់។   ចាំន្ ក្សក្ខរផ្ាាំ និង បាំច្ៅ ោចច្្ វើបានច្ដ្ឋយក្សសិក្សរ្មមតា។    វិ្ីសាស្ដ្ស ដទាំងព្ីរច្នេះ រឺ 

មានក្ខរចាំណាយច្គ្ចើនជាង ក្ខរដ្ឋ ាំច្ដ្ឋយគ្គប ់   ច្ ើយគ្ត្ូវមានក្ខរអនុវត្ដន៍ និង ក្ខរគ្រប់គ្រងច្រាងប ដុ េះឱ្យបានល អ ។ 

 

រ.វវិីីសាស្ដ្សដសារមម្រ 

ច្គ្ជើសច្ រើសន្មក្សព្ូជណាន្ែលច្ព្ញវ័យល អមានទាំ ាំគ្បន្ លគ្មាមនែ គ្ត្ូវមានគ្បន្វង ៣០-  
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៤០ ស.ម  ព្ីខាងចុងននន្មក្ស  ។   ន្មក្សច្នាេះគ្ត្វូចិត្យក្សសាំបក្សច្ឈើ ច្ដ្ឋយគ្ក្សើងឹជុាំ វិញន្មក្សគ្បន្វង ២,៥ ស.មយក្សវា 

ច្ចញច្ដ្ឋយថ ាមៗបនាទ បម់ក្សច្ក្ខសរំអិលវាច្ចញ  ។  បាំន្ ក្សគ្សក្សីែូងម ត្ ់ ឬោចម៍រណាន្ែលច្ផ្សើមរួចដ្ឋក់្សឱ្យចាំមុខ 

ន្ែលច្ចៀរសាំបក្សន្ែលមានទទឹង ១០ ស.ម ច្ដ្ឋយច្គ្បើបន ទេះបាល ស ទិក្ស (ច្រច្គ្បើច្ៅរែូវគ្បាាំង) ឬ គ្ក្សណាត្់កូ្សត្ុងច្ស ដើងៗ 

ច្ ើយច្ផ្សើមក្សន្ន លងចងច្នាេះ ។  

ឫសនឹងច្លចច្ចញក្សាុងក្សាំើុងច្ព្លព្ ី ៤៥-៦០ នថ ង ច្គ្ក្ខយច្ព្លផ្ាាំ។  ច្ព្លឫសែុេះច្ចញ ែក្សបាល ស ទិក្សច្ចញ 

ច្ ើយក្ខត្់ភ្នរខ លេះច្ៅរល ់  ។ ច្គ្ក្ខយរយៈច្ព្លមយួោទតិ្យ គ្បសិនច្បើស លឹក្សន្ែលសាក្សច្នាេះ ច្ៅមានព្ ៌នបត្ង 

ច្យើងោចក្ខត្់ន្មក្សច្នាេះច្ចញមក្សច្គ្ត្ៀមដ្ឋ ាំបាន។  ច្ែើមន្ែលែុេះឬសច្ចញមក្សច្នេះរក្សាទុក្សច្ៅក្សាុងច្រាងប ដុ េះច្ដ្ឋយមាន 

មលប ់ ៥០ភ្នររយ។  ក្ខរដ្ឋ ាំែុេះច្ដ្ឋយសាក្សរច្បៀបច្នេះ របបីន្ថទាំឱ្យបានគ្ត្មឹគ្ត្វូល អ ច្ជៀសវាងក្ខរបាំផ្កល ញព្ីក្សតាដ ច្ផ្សងៗ 

ែល់ឬសខ េ ីន្ែលច្ទើបន្ត្ែុេះថ មី។  

 
 

  
             ច្គ្ជើសច្ រើសន្មក្សល អ                                        ចតិ្សាំបក្សខាងច្គ្ៅន្មក្ស 

        
         គ្សក្សែូីងរុកំ្សន្ន លងចតិ្                             ថង់បាល ស ទកិ្សរុភំជតិ្                         បាវគ្ក្សច្ៅរុភំជតិ្ 

     
  ចតិ្ន្មក្សបន ដចិមដងៗរ តូ្ែលច់្ែើមច្ចញឬសមា ាំទាំ                               ក្ខត្ទ់កុ្សដ្ឋ ាំ     
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ែ.ក្ខររព្រួយ(នៅនលើនដ្ើម្ទំរមដ្លមានអាយុរ ី៤៥ ព្ថៃ នៅ ៦០ ព្ថៃ) 

បច្ច េក្សច្ទសគ្ត្មឹគ្ត្វូននក្ខរបាំច្ៅស រើរាង គខ េីរឺមានលាំអិត្ែូចខាងច្គ្ក្ខមៈ 

     -កូ្សនចន ទីមានោយ ុ៤៥-៦០ នថ ង   ន្ែលបានប ដុ េះច្ៅក្សាុងថង់បាល ស ទិក្ស (បច្ណាដ យ ២៥ 

        ស.ម x ១៥ ស.ម  ក្សាំរាស ់ ០,០៣ ស.ម  ) ច្គ្បើគ្បាសជ់ារលទ់ាំរ។ 

     -បនាទ បព់្កី្ខរច្គ្ជើសច្ រើសព្ន លក្សព្ូជន្ែលែុេះលូត្លាស់ថ មីៗ(គម នផ្កា មានោយពុ្៣ី-៥ន្ខ ) 

       គ្ត្ូវយក្សច្ ើយគ្ត្ូវច្្ វើក្ខរច្ចៀរសាំោត្ច្លើច្ែើមច្ម ច្ដ្ឋយក្ខត្ត់្ួស លឹក្សច្ចញ ទុក្សន្ត្  

       ទងស លឹក្សជាប់នឹងច្ែើម។   បនាទ បព់្ ីោយុបាន១០-១៥នថ ង ព្ន លក្សន្ែលបានសាំោត្គ្ត្ូវ  

       បាន ច្រគ្បមូលយក្សក្សាំណាត្់ន្ភាក្សច្ៅច្គ្បើសគ្មាប់បាំច្ៅ។  

     -រលទ់ាំរគ្ត្វូបានច្រៀបចាំច្ដ្ឋយច្្ វើក្ខរក្ខត្់ច្ចលស លឹក្សទាំងអស់       ច្ដ្ឋយទុក្សន្ត្ព្ីររូរច្ៅ 

                              ស លឹក្សខាងច្គ្ក្ខមបង អស ់។     ក្ខរលូត្លាស់ន្ផ្ ាក្សចុង(ន្ផ្ ាក្សស រើរាង គខ េី) ន្ែលមានក្សាំព្ស ់

       ចប់ព្ចី្គ្ក្ខមច្ៅច្លើ ១៥ ស.ម  គ្ត្ូវច្គ្ចៀក្សច្ែើមច្ោយមានគ្បន្វង ៥-៦ ស.ម។ 

     -គ្ត្យួព្ូជន្ែលបាំន្បក្សច្ចញព្ីច្ែើមច្មច្នាេះ   គ្ត្ូវយក្សច្ៅសក៊្សភ្នជ ប់ចូលច្ៅក្សាុងសាំបក្ស 

                              ច្ឈើន្ែលច្យើងបានក្ខត្់ឆ្តូ្ខាងច្លើគ្បន្វង ៥-៦ ស.ម   ។ 

                           -ច្សៀត្គ្ត្យួព្ូជចូលច្ៅក្សាុងសាា មឆ្តូ្ន្ែលស ែិត្ច្ៅច្លើរលទ់ាំរច្ដ្ឋយគ្បុងគ្បយត័្ារនឺល  

      យ ងណាឱ្យគ្សទប់រំអិល (ជាមបុមិ)របស់ច្ែើមទាំរ និងគ្ត្យួព្ជូគ្ត្តួ្សុីគា ។ 

    -ក្សន្ន លងបាំច្ៅគ្ត្ូវបានចងភ្នជ ប់ច្ដ្ឋយបង់រំុ (ទាំ ាំ ១.៥ ស.ម គ្បន្វង ៣០ ស.ម និង ក្សាំ- 

                             រាស ់០,០១ ស.ម )។  

                           -ថង់គ្រប(ទាំ ាំ ២០ ស.ម x ៤ ស.ម និង ក្សាំរាស ់០,០២ ស.ម) រឺគ្របច្ៅច្លើរុក្សាជាត្ ិ

      ន្ែលបានបាំច្ៅរួចច្ែើមបីក្ខរពារព្ន លក្សច្នេះមិនច្ោយស ងតួ្ ។ 

    -ក្ខរត្គ្ត្យួរួរគ្បគ្ព្ឹត្ដច្ៅច្គ្ក្ខមមលប់ក្សាុងច្រាងប ដុ េះ បនាទ បម់ក្សយក្សច្ែើមន្ែលត្គ្ត្យួ  

      ច្នាេះច្ៅទុក្សច្ៅក្សាុងមលប់គ្បន្ លជា   ១៥  នថ ង  ច្ ើយច្ផ្ ទរច្ៅក្សន្ន លងន្ែលមានខយល ់ 

    ោក្ខសគ្រប់គ្គន់។  

-រាល់ន្មក្សបាំច្ៅគ្ត្វូច្មើលក្ខរន្ថទាំច្ៅថ្នា ល  រ ូត្ែល់រែូវដ្ឋ ាំែុេះច្លើក្សច្គ្ក្ខយ ។   

ន្មក្សបាំច្ៅរួចនឹងគ្ត្វូច្្ វើក្ខរដ្ឋ ាំែុេះបនាទ បព់្បីាំច្ៅបានព្ី ៥-៦ ន្ខ ដ្ឋច់ខាត្។  

 

  

        
      ន្មក្សន្ភាក្សសគ្មាបច់្គ្ជើសច្ រើស                          គ្ត្យួសគ្មាបប់ាំច្ៅ                           ច្ជើងទាំរ 
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         សាំោត្ធាងស លកឹ្ស                     ចតិ្ន្មក្សព្ជូជាមខុទរួ ឺ វើស                   ច្គ្ចៀក្សច្ែើមសគ្មាបត់្គ្ត្យួ                 

   
     គ្ត្យួសគ្មាបច់្សៀត្                           សក៊្សគ្ត្យួច្ៅនងឹច្ែើមទាំរ                            រុភំ្នជ ប ់

    
                ចងគ្ត្យួជាមយួច្ែើមទាំរ                                          យក្សថង់បាល ស ទកិ្សគ្របព្ចី្លើ     

  

រនចេរនទសរព្រួយនលើនដ្ើម្ចាស់ 

   ក្ខរត្គ្ត្យួច្ែើមចស ់  រឺជាបច្ច េក្សច្ទសន្ែលច្រអនុវត្ដច្ៅច្លើច្ែើមចស់ន្ែលមិនផ្ ដល់ផ្ល ឬ 

ផ្ ដល់ផ្លទប។ ច្ែើមន្ែលមានទិន ាផ្លទប ន្ែលមានោយ ុ៥-២០ ឆ្លា ាំោចច្្ វើច្ោយមានទិន ាផ្លខ ពស់ វិញបានតាម 

រយៈក្ខរបាំច្ៅច្ែើម។ ច្រអនុវត្ដន៍ក្ខរបាំច្ៅច្ែើមចស់ច្ដ្ឋយ ៖ 

- ជាែាំបូងគ្ត្វូក្ខត្់ច្ែើមចស់ន្ែលច្ដ្ឋយទុក្សក្សាំព្ស់ ០,៧៥ - ១ម ព្ីែី ច្ដ្ឋយគ្បយត័្ាច្ជៀសវាងកុ្សាំច្ោយ 

ច្ែើមវាន្បក្សសាច់ច្ឈើ ច្បើច្គ្បើរណាោរច្ែើមជាក្ខរល អអនុវត្ដច្ៅន្ខមនិា-ច្មសា 

- រែូវន្ែលល អសគ្មាបត់្គ្ត្យួននច្ែើមចស់គ្ត្វូច្្ វើច្ៅន្ខ ឧសភ្ន-ក្សញញ   

- ព្ន លក្សននបាំព្ង់ថ មីនឹងច្ចញ ៣០-៤៥ នថ ង  បនាទ បព់្ីក្ខរក្ខត្ ់ ន្ផ្ អក្សច្លើច្ែើមច្ចល ។ ច្យើងទុក្ស ៦-៧ 

ននបាំព្ង់លាស់ថ មីក្សាុងមយួច្ែើម សគ្មាបច់្្ វើក្ខរត្គ្ត្យួ ។    

-  រើឯ វិ្ីត្គ្ត្យួែូចគា នឹង វិ្ីត្គ្ត្យួច្លើច្ែើមទាំរន្ែរ ។ 
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     ក្ខរក្ខត្់បាំព្ង់ន្ែលច្ទើបន្ត្លាស់ថ មី                                      ក្ខរត្គ្ត្ួយជាមួយបាំព្ង់ន្ែលល អ     

              

                     
      ក្ខរត្គ្ត្ួំួយច្លើបាំព្ង់ច្ផ្សងច្ទៀត្ន្ត្ច្លើច្ែើមន្ត្មួយ                 ក្ខរខ េប់គ្ក្សដ្ឋសក្ខរពារសាំច្ ើមច្ព្លច្្ វើក្ខរត្គ្ត្ួយរួច 

                                                          ត្គ្ត្យួច្លើច្ែើមចស ់

 

២.១៤ នសដ្ារិចេ 

ក្ខរមព្រព្រួលរំព្លនលើទីផ្ារ 

ត្ាំនលទិញគ្គប់សាវ យចន ទ ី   រឺន្គ្បគ្បួលច្ៅតាមត្ាំរូវក្ខររបសទ់ីផ្ារច្វៀត្ណាម  ។    ក្សាុងរែូវគ្បមូលផ្ល (ន្ខ 

មិនា ែល់ ន្ខ ច្មសា)ជាទូច្ៅមានត្ាំនលខ ពស ់ ច្គ្ពាេះច្ៅច្ព្លច្នាេះច្រាងចគ្ក្សន្ក្សនច ាគ្គប់សាវ យចន ទីច្ៅគ្បច្ទសច្វៀត្ណាម 

មានត្ាំរូវក្ខរច្គ្ចើន  ប ុន្ន ដបនាទ បម់ក្សត្ាំនលច្នាេះក៏្សថយចុេះច្ៅ វិញ  ។ 

រំព្លព្ោរ់សាា យចនទ ី

តាមក្ខរសាក្សសួរព្ចី្លាក្ស រង់ ច្សៀក្សច្ហា មាេ ស់ចាំក្ខរសាវ យចន ទីច្ៅ គ្សុក្សស គន់ ច្ខត្ដក្សាំព្ងច់ម បានច្ោយែឹង 

ថ្នត្ាំនលននគ្គប់សាវ យចន ទីមានក្ខរន្គ្បគ្បួលព្ ី១ ឆ្លា ាំ ច្ៅ ១ ឆ្លា ាំ រឺច្ៅ ៖ 

 •ឆ្លា ាំ ២០០៤  ត្ាំនលគ្គបស់ាវ យចន ទ ី៧៥០ ច្ៅ ៨០០ ែុលាល  ក្សាុំុង ១ ច្តាន 

•ឆ្លា ាំ ២០០៥  ត្ាំនលគ្គប់សាវ យចន ទ ី១.០០០ ែុលាល  ក្សាុំុង ១ ច្តាន 

•ឆ្លា ាំ ២០០៦  ត្ាំនលគ្គប់សាវ យចន ទ ី៦៥០ ែុលាល  ក្សាុំុង ១ ច្តាន 
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ក្ខរនព្រៀរនីៀរនសដ្ារិចេរវាងក្ខរដ្ឋតំ្ដម្ទំោរ ់និងនព្រើត្ដម្រនចេរនទស 

តារាងទ ី១ ច្គ្បៀបច្្ៀបច្សែ ាក្សចិ េរវាងក្ខរដ្ឋ ាំតាមទាំលាប ់នងិ ច្គ្បើតាមបច្ច េក្សច្ទស  

ររិយាយ ត្ដម្ទំោរ ់ ត្ដម្រនចេរនទស 

ប រមិា  ត្ាំនល(៛) សរបុ(៛) ប រមិា  ត្ាំនល(៛) សរបុ(៛) 

១-ក្ខរចាំណាយរយៈច្ព្ល ១០ ឆ្លា ាំ 

-ក្ខរក្ខប់នគ្ព្ 

សាំោត្ែី 

១  .ត្ ១៦០.០០០ ១៦០.០០០ ១  .ត្ ១៦០.០០០ ១៦០.០០០ 

-ភជួររាស់ ១  .ត្ ២៥០.០០០ ២៥០.០០០ ១  .ត្ ២៥០.០០០ ២៥០.០០ 

-ព្ូជ ៣ រ.គ្ក្ស ១.៥០០ ៤៥.០០០ កូ្សនបាំច្ៅ ១៥៦ ច្ែើម ២.៤០០  

-ឈ ាលួដ្ឋ ាំ ៤ នាក់្ស ៤០.០០០ ១៦០.០០០  ៤០.០០០ ១៦០,០០០ 

-ច្្ វើច្មម  ២ ែង,ឆ្លា ាំ x 

១០ ឆ្លា ាំ 

៧០.០០០ 

x ១០ ឆ្លា ាំ 

៧០០.០០០ ២ ែង,ឆ្លា ាំ x ១០ ឆ្លា ាំ ៧០.០០០ x ១០ 

ឆ្លា ាំ 

៧០០.០០០ 

-ក្ខរដ្ឋក់្សជី ០ ០ ០ រយៈច្ព្ល ១០ ឆ្លា ាំ ១.០២៩.៦០០ ១.០២៩.៦០០ 

សរបុ  ១.៣១៥.០០០  ២.៦៧៤.០០០ 

២-គ្បាក្សច់ាំ លូរយៈ 

    ច្ព្ល ១០ ឆ្លា ាំ 

១.៨៦៥ រ.គ្ក្ស ២.៧៣០ ៥.០៩១.៤៥០ ៣.០៥៨ រ.គ្ក្ស ២.៧៣០ ៨.៣៤៨.៣៤០ 

៣-គ្បាក្សច់ាំច្ ញ 

    រយៈច្ព្ល ១០ ឆ្លា ាំ 

  ៣.៧៧៦.៤៥០   ៥.៦៧៤.៣៤០ 

៤-គ្បាក្សច់ាំច្ ញក្សាុង    

      ១ ឆ្លា ាំ 

  ៣៧៧.៦៤៥   ៥៦៧.៤៣៤ 

៣. ក្ខររំណរ់រំរន់សព្មារផ់្សរាផ្ាយ(ក្ខរផ្ា ំនិង រនំៅ) 

 ត្ាំបន់ន្ែលគ្ត្ូវផ្សព្ វផ្ាយរឺក្សន្ន លងន្ែលមានដ្ឋ ាំែាំណា ាំសាវ យចន ទចី្គ្ចើន ែូចជាច្ខត្ដ ៖ 

-ក្សាំព្ង់ចម    

-ក្សាំព្ង់្ាំ 

-រត្នៈរី រើ 

-ម ឌ លរី រើ 

-ក្សាំព្ង់ឆ្លា ាំង 

៣.១ អនរមដ្លព្រូវរណដុ ះរណាដ ល  

  -ជាក្សសិក្សរន្ែលមានចាំក្ខរសាវ យចន ទ ី

-ស រមន៍អាក្សដ្ឋ ាំែាំណា ាំសាវ យចន ទី 

-ក្សសិក្សរន្ែលោចសរច្សរ និង ោនអក្សសរបាន 

-ក្សសិក្សរន្ែលមានច្ព្លច្វលាគ្រប់គ្គន់សគ្មាប់ចូលរួមក្ខរប ដុ េះបណាដ ល 

-ជាក្សសិក្សរន្ែលោចន្ចក្សរំន្លក្សនូវចាំច្ េះែឹងព្កី្ខរចូលរួមវរ គប ដុ េះបណាដ លច្ៅក្សសិក្សរែនទច្ទៀត្ 
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៣.២ ចំនួនអនរចូលរួម្វរោរណដុ ះរណាដ លរនងុ១ វរោ  

  ចាំនួន ១៥ នាក្ស ់មក្សព្ ីច្ខត្ដច្ផ្សងៗ (ក្សាុងមួយច្ខត្ដចាំនួន ៣ នាក្ស)់ 

៣.៣ សំភារៈសព្មារ់ចំណាយរនងុក្ខររណដុ ះរណាដ ល និង ក្ខរអនុវរដន៍ 

 សំភារៈផ្ោរ់ផ្ោង់នដ្ឋយរំនរាង 

-ឯក្សសារែាំណា ាំសាវ យចន ទីស ដីព្ ីក្ខរច្គ្ជើសច្ រើសច្ែើមន្ែលមានទនិ ាផ្លខ ពស ់  បច្ច េក្សច្ទសប ដុ េះ    

  កូ្សន ក្ខរផ្ាាំ ក្ខរបាំច្ៅសាវ យចន ទី 

-បង់រំុបាល ស ទិក្ស   ក្ខាំបិត្សគ្មាបប់ាំច្ៅ  និង ផ្ាាំ 

-ថង់បាស ទិក្ស   

  សំភារៈចូលរួម្ចំមណររីរសិររ 

   -គ្គប់សាវ យចន ទ ី ច្ជើងទាំរ   គ្ត្យួបាំច្ៅ 

-បង គី ោចម៍ច្គ ែី ច្ផ្េះអងាា ម ចបក្ខប ់

-ក្សាំលា ាំងព្លក្សមម។ 

៣.៤ នរលវោ 

-សគ្មាប់ដ្ឋ ាំកូ្សនក្សាុងថង់អនុវត្ដន៍ច្ៅក្សាុងន្ខ កុ្សមភៈ ែល់ ឧសភ្ន 

-សគ្មាប់បាំច្ៅ ច្មសា ែល់ ក្សក្សាដ្ឋ 

-សគ្មាប់ផ្ាាំ គ្រប់ច្ព្លច្វលា 

៣.៥ មផ្នក្ខរវរោរណដុ ះរណាដ ល 

   មុ្ននរលវរោរណដុ ះរណាដ ល 

   សគ្មាប់គ្រូប ដុ េះបណាដ ល 

-ច្គ្ជើសច្ រើសទីក្សន្ន លងប ដុ េះបណាដ លច្ោយបានសមគ្សប (ទីក្សន្ន លង សគ្មាបប់ច្គ្ងៀន និង  

 អនុវត្ដន៍) 

-ច្រៀបចាំឯក្សសារសគ្មាប់ន្ចក្សជនូក្សសិក្សរន្ែលចូលរួម  

-ច្រៀបចាំឯក្សសារសគ្មាប់ច្្ វើក្ខរបងាា ញ (រូបភ្នព្ គ្ទឹស ដ)ី 

-ច្រៀបចាំសាំភ្នរៈសគ្មាប់ច្្ វើក្ខរអនុវត្ដន៍ និង ច្ចេះអនុវត្ដន៍ច្ដ្ឋយខ លនួឯងផ្ង 

 

  សគ្មាបក់្សសកិ្សរន្ែលចលូរមួវរ គប ដុ េះបណាដ ល 

-ក្សសិក្សរគ្ត្ូវច្គ្ជើសច្ រើសសគ្មាបចូ់លវរ គប ដុ េះបណាដ លច្ោយបានមុនន្ខកុ្សមភៈ 

-ក្សសិក្សរន្ែលចូលរួមគ្ត្ូវច្គ្ត្ៀមគ្គបព់្ូជសាវ យចន ទី លាយែីន្ែលលាយរួច (ែី លាមក្សច្គ  

   ច្ផ្េះអងាា ម) គ្ចក្សច្ៅក្សាុងថង់បាល ស ទិក្ស ច្ែើមបីប ដុ េះកូ្សនច្្ វើ វជាច្ជើងទាំរ សគ្មាបយ់ក្សច្ៅបាំច្ៅ 

   ច្ៅវរ គប ដុ េះបណាដ ល(ក្សាុងក្សសិក្សរមាា ក់្សគ្ត្ូវប ដុ េះកូ្សនច្ោយបាន ៥០ ច្ែើម)។ 

-ក្សសិក្សរគ្ត្ូវច្គ្ជើសច្ រើសច្ែើមន្ែលមានទិន ាផ្លខ ពស់សគ្មាបយ់ក្សគ្ត្យួមក្សបាំច្ៅ និង ផ្ាាំ  
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 ដំ្នណើរក្ខរវរោរណដុ ះរណាដ ល 

   -នថ ងទ ី១ បច្គ្ងៀនគ្ទសឹ ដសី ដពី្ ីក្ខរច្គ្ជើសច្ រើសច្ែើមន្ែលមានទិន ាផ្លខ ពស ់ក្ខរច្គ្ជើសច្ រើសគ្ត្យួ 

                                  សគ្មាបប់ាំច្ៅ បច្ច េក្សច្ទសប ដុ េះកូ្សន  ផ្ាាំ និង បាំច្ៅ 

   -នថ ងទ ី២ ក្ខរបងាា ញរបសអ់ាក្សបច្ច េក្សច្ទសច្ៅច្លើក្ខរច្គ្ជើសច្ រើសច្ែើមន្ែលមានទិន ាផ្លខ ពស់ 

                                  សគ្មាបច់្្ វើក្ខរផ្ាាំ និង ក្ខរអនុវត្ដន៍ផ្កទ ល់របស់ក្សសិក្សរ  

   -នថ ងទ ី៣ ក្ខរបងាា ញរបស់អាក្សបច្ច េក្សច្ទសច្ៅច្លើក្ខរច្គ្ជើសច្ រើសច្ែើមន្ែលមានទិន ាផ្លខ ពស់ 

  សគ្មាបយ់ក្សគ្ត្យួមក្សបាំច្ៅច្ៅច្លើច្ែើមខ េ ី និង ច្ែើមចស ់ និង ក្ខរអនុវត្ដន៍ផ្កទ ល់របស ់

ក្សសិក្សរ  

 

 

 

៣.៦ ក្ខរចណំាយនៅនលើសំភារៈ និងក្ខរចំណាយនផ្សងៗសព្មារ់វរោរណដុ ះរណាដ ល 

តារាងទ ី២ ក្ខរចាំណាយច្ៅច្លើសាំភ្នរៈ 

ល.រ មខុចាំណាយ ឯក្សតា ប រមិា  ត្ាំនល (ែុលាល ) សរបុ(ែុលាល ) 

១ ឯក្សសារែាំណា ាំសាវ យចន ទី សន លឹក្ស ៤៥០ ០,០១២៥ ៥,៦២៥ 

២ ក្ខាំបតិ្សគ្មាប់បាំច្ៅ      ន្ផ្ ល ១៥ ១,២៥ ១៨,៧៥ 

៣ បង់រំុបាល ស ទិក្ស    ែុាំ ១៥ ១ ១៥ 

៤ ថង់បាល ស ទិក្ស   រ.គ្ក្ស ០,៥ ១,៧៥ ០,៨៧៥ 

 សរុប    ៤០,២៥ 

 

 

តារាងទ ី៣ ក្ខរចាំណាយច្ផ្សងៗក្សាុងច្ព្លប ដុ េះបណាដ លរយៈច្ព្ល ៣ នថ ង 

ល.រ ប រយិយ ចាំណាយ 

១ គ្បាក់្សឧបត្ែមភសគ្មាប់ភ្នា ក់្សងារផ្សព្ វផ្ាយ   ២ នាក្ស ់x ៣ នថ ង x ១០ ែុលាល  =   ៦០ ែុលាល  

២ ច្ភសជ ជៈ និង ោហារសគ្មន ់ ១៥ នាក្ស ់x ៣ នថ ង  x ១ ែុលាល  =   ៤៥ ែុលាល  

៣ ោហារនថ ងគ្ត្ង ់ ១៥ នាក្ស ់x ៣ នថ ង  x ១ ែុលាល  =   ៤៥ ែុលាល  

៤ នថ លច្្ វើែាំច្ ើរ ោគ្សយ័ច្ៅតាមទីក្សន្ន លង   ២ នាក្ស ់x ២ ែង x ..........   =   .......ែុលាល  

 សរុប             ................. ែុលាល  
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៣.៧ សរម្មភារព្រួររិនិរយ និង វាយរំព្ល 

ជាំហានែាំបូង ច្យើងចុេះច្ៅច្្ វើក្ខរច្គ្ជើសច្ រើសក្សសិក្សរមក្សប ដុ េះបណាដ ល គ្ព្មទាំងអច្ង ាត្សាែ នភ្នព្របស់គត្ ់

ជាំហានទពី្ីរច្យើងចប់ច្ផ្ ដើមច្្ វើក្ខរប ដុ េះបណាដ ល ជាំហានទបីីរឺបនាទ បព់្កី្ខរប ដុ េះបណាដ ល អាក្សផ្សព្ វផ្ាយមិនទន់បញ្េប ់

ក្ខរងារជាមយួក្សសិក្សរច្ៅច្ើើយច្ទ។ ច្យើងច្ៅមានក្ខរតាមដ្ឋនព្ិនិត្យ និង វាយត្ាំនលនូវអវនី្ែលគត្់បានទទួលព្ ីច្យើង។ 

បនាទ បព់្កី្ខរប ដុ េះបណាដ លបាន រយៈច្ព្លព្ ី ២ ន្ខ ច្ៅ ៣ ន្ខ ច្យើងរួរអច្ញ្ជើញក្ខត្ម់ក្សជុាំគា មដងច្ទៀត្ ច្ែើមប ី

សាក្សសួរព្ីចាំច្ េះន្ែលច្យើងបានផ្ ដល់ច្ោយគត្់ ច្ត្ើគត្់បានបច្ង ាើត្សក្សមមភ្នព្អវខី លេះបនាទ បព់្ីច្រៀនជាមួយច្យើង។ បនាទ ប ់

មក្សច្ទៀត្ច្យើងចុេះផ្កទ ល់ច្ៅទីក្សន្ន លង ចាំក្ខរ ឬ ផ្ ទេះរបស់គត្់មដង ថ្នច្ត្ើគត្់បានច្្ វើន្មន ឬ មិនន្មន។  

បញ្ញជ ក្ស ់ សក្សមមភ្នព្ខ លេះគត្់មិនទន់ោចច្្ វើបានច្ដ្ឋយសារៈ 

-ច្ព្លច្វលាមិនទន់មក្សែល ់

-គត្់ព្ុាំមានលទធភ្នព្គ្រប់គ្គន់ 

-គត្់ោចមានរវល់ ឬ បញ្ញា ច្ៅក្សាុងគ្រួសាររបស់គត្ ់
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