ពូជ ”ផ្ការ ំដួល” ជាពូជស្រូវររអូប ដដលបានធធវើការបធចេញ និងផសពវផាយជូនររិររធរបើរបារ់ធោយ វ ិទាស្ថថនស្ស្ថវរជាវ
និងអភិវឌ្ឍន៏ររិរមមរមពុជា ននរររួងររិរមម រុកាារបមាញ់ និងធនស្ថទ នាឆ្នំ ១៩៩៩។ បច្េុបបនន ពូជផ្ការ ំដួល បាននឹង
រំពុងធពញនិយមរនុងច្ំ ធោមរបជាររិររ ធៅរនុងរពះរាជាោច្រររមពុជា ធោយពូជស្រូវធនះផតល់នូវទិននផលខ្ពរ់ គុណ
ភាពអងារលអរបធរើរមានភាពថ្លល ដវងរលូន បាយទន់ឆ្ាញ់ ដថមទំងមានរលិនររអូបធទៀតផង។ ជាពិ ធររធៅធទៀត ជាពូជ
ដដលមានរបធភទអងារមានតនមលខ្ពរ់ធៅធលើទីផារជាតិ និងអនតរជាតិ។
លក្ខណៈពិសេេៗរបេ់ពូជស្េូវផ្ការ ំដួល
ពូជស្រូវផ្ការ ំដួល ជាពូជស្រូវដដលរបកាន់រដូ វមធយម ចាប់ ធច្ញផ្កាពី ពារ់រោ
ា លដខ្តុ លា អាស្រ័យធៅធលើអាការធាតុ
និងធពលធវលាោំដុះ។ រមពរ់ធដើមរបរ់ពូជផ្ការ ំដួ លដរបរបួលពី ១១០-១៧០ រ.ម និ ងច្ំនួនធដើមដបរផតល់ផលគឺ ចាប់ពី ៥១០ ធដើ មរនុងមួយគុ មព អាស្រ័យធៅតាមរបធភទដី។ ច្ំនួនរាប់រុងមួ
ន
យរួរមានចាប់ពី ១១០-១៥០ រាប់ និងមានរបដវងរួរ
១៨-២៨ រ.ម។ ពូ ជផ្ការ ំដួល ធន់ធៅនឹងទឹរជំនន់បានលអ ប៉ុដនតមិនរូវធន់ ធៅនឹងមមាច្ធតានតធទ និងមានទិ ននផលជាមធយម
៣,៥ ធតានរនុង ១ ហិរតា នឹងអាច្ខ្ពរ់ដល់ធៅ ៥,៥ ធតានរនុង ១ ហិរតា។
វិធីសាស្តេរដ ំដុះ
ររមាប់ស្រូវរនទូង បរ ិមាណរាប់ពូជដដលចាំបាច្់គឺពី ៣០-៤០ គីឡូរកាម រនុងមួ យហិរតា ប៉ុដនតរុងររណ
ន
ី ដដលរាប់ពូជ
រុទឋ និងមានរុខ្ភាពលអ រពមទំងរគប់ រគងទឹរបាន និងដថទំបានលអ បរ ិមាណរាប់ពូជដដលរតូវការរនុងមួយហិរតា គឺពី
១៥-២០ គីឡូរកាមប៉ុ ធោណះ។ ធដើមបីឲ្យរំោបដុះលូតលារ់ធំធាត់ លអ ធគរតូវស្ថបរាប់ពូជ មួយគី ឡូរកាមធលើនផទដីថ្លនល
១០ ដម៉ រតកាធរ ៉។ ទីរំោបរតូវធធវើធៅជិតរបភពទឹរ ដតរតូវឆ្ាយពីមលប់នរព ឬរដនលងមានធភលើងអគគីរនី ធដើមបីធច្ៀរវាងការ

បំផ្កលញពី រតវលិត
អ ច្នរង។ ជាការលអ គួ ររទូងរំោបដដលមានអាយុ ២៥-៣០ នថា ធហើយរនុងមួយគុមពច្ំនួន ២-៣ ធដើម។
ររមាប់ស្រូវពធររះ បរ ិមាណរាប់ពូជដដលចាំបាច្់គឺពី

៦០ គី ឡូរកាមរនុងមួ យហិរតា។ គួរធរៀបច្ំដីឲ្យបានលអ និងរាប

ធរមើមុនរទូង ឬធរពាះ។ ការភជួររារ់ គួរដតធធវើឲ្យបាន ២-៣ ស្ថរជាការលអរបធរើរ។ របរិនធបើ ដស្រអាច្បធចេញបចូេ លទឹរ
បានបនាទប់ ពីរូង
ទ ឬធរពាះបាន ២០ នថាអាច្បធចេញទឹរឲ្យអរ់ពីរុងដស្រ
ន
២-៤ នថារច្
ួ បចូេ លទឹរថមីវ ិញ។ ធធវើរធបៀបធនះ គឺ
ធដើមបីធធវើឲ្យស្រូវកាន់ដតដបរគុ មពល។
អ
ការសស្បើស្ាេ់ជី
ការធរបើរបារ់ជីរមស្របតាមររមិតដណនាំ

នឹ ងមិនបោ
ា លឲ្យមានការថយច្ុះ

ឬបាត់បង់រិន
ល

ឬគុ ណភាពដនទធទៀត

ធឡើយ។ គួ រោរ់ជី ២-៣ ដង រនុងមួយវដតជីវ ិតរបរ់ស្រូវ។ បាច្រទប់ បាតមុនធពលរទូង ធោយធរបើជីធមមជាតិពី ៥ ធតាន
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(២០ រធទះ) រនុង ១ ហិរតា និ ងរួមផសំជាមួ យជីគីមីដូច្មានរនុងតារាងទី ១។ បរ ិមាណជី បាច្បំប៉នធលើរទីមួយ និងធលើរទីពីរ
រតូវអនុ ធលាមតាមតារាងទី ១ ធហើយធពលធវលាននការបាច្ រតូវអនុធលាមតាមតារាងទី ២។
តារាងទី ១

ស្រស្ូវកណ្ត
្ ល និងស្រស្ូវធៃន់ (ស្រស្ូវវស្ា)
បាចរទាប់បាតមុនស្ទូង ឬពរពាុះ (គ.រក/ហត)

រកុមដី

អ៊ុយពរ ៉

ពដ អា ពប៉

ពលើកទី ១

ពលើកទី ២

៤០

២០

១០

៤៦-០-0

១៨-៤៦-0

០-០-៦០

១០

២០

ដីថ្រពន្ខមរ

បំប៉នអ៊ុយពរ ៉ (គ.រក/ហត)

ប៉ូតាស្ស

ដីរបទុះឡាង

១០

៥០

២៥

២៥

២៥

ដីបាោន ឬអូររូង

២៥

២៥

២៥

៥០

២៥

ដីទួលស្ំពោង

២៥

៥០

០

២៥

២៥

ដីពោគរតប់

១០

៥០

៥០

៤០

៣៥

ដីកំពង់ពស្ៀម

៣០

០

០

៤០

៣០

ដីពកៀនសាវយ

ាដីតាមាត់ររំងទពនល និងជរាលពីររំងទពនលស្មស្រស្បស្រាប់ស្រស្ូវស្រសាល

ដីរកគរ

ាដីលិចទឹករយៈពពលយូរ ន្ដលកស្ិករពធវើស្រស្ូវព

ដីកាលពពាធិ

ើងទឹក ឬរបពដញទឹក

តារាងទី ២
ពពលពវលាសាប

បំប៉នពលើកទី ១

បំប៉នពលើកទី ២

១-៣១ មិថុនា

៣០ ថ្ថៃពរោយស្ទង
ួ

៨-១២ កញ្ញា

១៦-៣០ កកកដា

៣០ ថ្ថៃពរោយស្ទង
ួ

១-១៥ កកកដា

ការស្បមូលផល
- រតូវរបមូលផលស្រូវធៅធពលរាប់ទុំលអ

៣០ ថ្ថៃពរោយស្ទង
ួ

១៣-១៧ កញ្ញា
១៨-២២ កញ្ញា

គឺធៅធពលដដលរួរស្រូវមានរាប់ចាប់ពីពារ់រោ
ា លរួរធឡើងធៅមានពណ៌ធលឿងទុំចារ់ និងរាប់ ធពញពារ់ រោ
ា ល
រួរច្ុះធរកាមមានពណ៌ធលឿងទុំស្ស្ថល ធហើយរាប់ររ
ា វ ិញមានពណ៌ស្ថលបធររចារ់។
- ធគអាច្ហាលរមាួតស្រូវធៅធលើរធនទល រំោញ់មុង តង់ធៅរ៊ូ និងលានរុីម៉ង់ត៍ គឺមិនបោ
ា លឲ្យគុណភាពរាប់
ស្រូវ ឬរាប់ស្រូវពូជខ្ុរានធឡើយ។ ររមារ់រាប់ ស្រូវដដលរមស្របររមាប់ ការហាលរមាួត គឺ ២-៣ រ.ម ដដល
ររមារ់រាប់

និងរភាពពនលឺនថាគឺជារតាតច្មបងរនុងការ

រំណត់រយៈធពលហាល និងគុណភាពរាប់ ស្រូវ៖

 នថាស្រឡះលអ ហាលដត ១ នថា ប៉ុធោណះ ធោយរនលះ
ធមា៉ ងវ ីមតង។
 នថាស្រឡះបងគួរ ហាលរមាួតរយៈធពល ២ នថា ធោយ
មួយធមា៉ ងវ ីមតង។
 នថាមិនស្រឡះ ធគរតូវហាលរហូតដល់ ៣ នថា ធោយ
២ ធមា៉ ង វ ីមតង។
- រាប់ពូជរតូវរច្រទុរធៅរនុងថង់បាលរទិរច្ងឲ្យជិត រួច្ោរ់

រនុងបាវមួ យជាន់ធទៀត ធហើយទុរោច្់ ធោយដឡរពីរាប់
ស្រូវច្ំណី ធៅរដនលងដដលរាួតលអ និងាមនការបំផ្កលញពី

រតវរណុា រ មាន់ ទជាធដើម។ រតូវររធររធ្មះពូជ និ ង
នថាដខ្រច្ូតកាត់ ោរ់ធៅធលើបាវឲ្យបានរតឹមរតូវលអ។
- ផលស្រូវដដលរបមូ លបាន

រតូវទុរោរ់រុងជរងុ
ន
រឲ្យបាន

លអ ធោយការពាររុំឲ្យរតវរណុា រ មាន់ ទរុី និងមិនឲ្យ
ទទឹរ។

ស្រាប់ ព័ត៌ានបន្នែមស្ូមពធវើោរទាក់ ទង ោរ ិយាល័ យរុកខជពរមើ ស្វ ិទា មជឈមណ្ឌលបណ្ុ្ ុះបណ្ត
្ ល និ ងព័ ត៌ាន ោរ ិយាល័យន្ផនោរ ស្ហរបតិ បត្ិ ោរ និ ងពាណ្ិជជកមម
ថ្នវ ិទាសាែនស្រសាវរាវ និ ងអភិ វឌ្ឍន៍ កស្ិ កមមកមពុា ពៅតាមបពណ្ត
្ យផលូវាតិ ពលខ ៣ ស្ង្កកត់ របទុះឡាង ខណ្ឌដពង្កក ភនំពពញ ឬតាមរបអប់ ស្ំបុរតពលខ ០១ ភនំពពញ
ទូ រស្័ពទពលខៈ (៨៥៥-២៣) ៦៣១៩ ៦៩៣-៤
ទូ រអកខរៈ ssophany@cardi.org.kh

ពគហទំ ព័រៈ

trin@cardi.org.kh
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