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១.             
 

គម្រោងបង្ហា ញបម្ចេកវទិ្យាម្ ើម្បបីម្ងកើនផលិតភាពជ ុំវញិតុំបនទ់្យម្នេសាប (TSTD) ជាគម្រោងជុំនួយ 
បម្ចេកម្ទ្យស ដ លផតល់សហ-ហិរញ្ញបបទានឥតសុំណងសរោបអ់ន វតត ម្ដាយរដាា ភបិាលរបម្ទ្យសហ្វ ុំងឡង  ៏
ម្ូលនិធដិ គូអ ី-អាស ី និងដចករ ុំដលកព ទ្យធិដនសាធារណៈរ ាកូម្រ ៉េ និង ធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាស ី (ADB) ។ រាជរដាា ភបិាល
កម្ព ជា ចូលរមួ្ប ិភាគម្និដម្នជាថវកិា (ធនធានម្ន សស ការយិាល័យបុំម្ពញការង្ហរ…) សរោបអ់ន វតតគម្រោង ។ 
ធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាស ីជាអនកចាតដ់ចងរបតិបតតិការផ្ទា ល់ ជុំនួសម្ ខឲ្យោេ ស់ជុំនួយ ។ គម្រោងកុំព ងម្ធវើការសាក
លបងបង្ហា ញបម្ចេកវទិ្យាកសិកម្ម នងិ ផដល់ម្សាពពត័មោនជនបទ្យ ម្ ើម្បបីម្ងកើនរបាកច់ុំណូលរបស់រគួសារកសិករ
ខ្នន តតូច កន ងម្ខតដ កុំពងច់ាម្ កុំពងធ់ុំ ម្សៀម្រាប នងិ បនាា យោនជយ័។ 

 
ម្សៀវម្ៅដណនាុំបម្ចេកម្ទ្យសសដីពី ការចញិ្ចឹ មត្រីចត្មរុះក្នុងត្សុះ ម្នេះ បានម្រៀបចងរកងម្ឡើង ម្ ើម្បផីដល់នូវ

ចុំម្ណេះ ងឹ នងិ ចុំម្ណេះម្ធវើជាកដ់សដង ជាសម្ងេប សដីពីការចិញ្េ ឹម្រតីចរម្រេះកន ងរសេះ  ពាកក់ណ្តត លរបពលវបបកម្ម 
       រតី ៣ របម្ភទ្យ គ ឺ រតីឆ្ពិន រតីកាបសាម្ញ្ញ  នងិ ទ្យីឡាពា ម្ដាយម្របើរបាស់ចុំណីដបបធម្មជាតិកន ងរសេះ 
(ម្ដាយជីករម្តត ម្ធវើជកីុំប៉េ សតិ៍ម្ធវើពលីាម្កសតវពាហនៈ និង រ កេជាតិដបតង… តាម្រយៈការបាច ឬកប៏ងាូរចូលម្ៅកន ង
រសេះរត)ី និងចុំណីបដនែម្ ម្ៅតាម្លទ្យធភាពរបស់កសិករ ម្ដាយម្ផ្ទត តសុំខ្ននម់្ៅម្លើការរគបរ់គងគ ណភាពទ្យឹក ។ 
ម្យួវ តដនការចិញ្េ ឹម្រតីចរម្រេះម្នេះ ោនរយៈម្ពល ៨ដខ ។ 

 
ខេឹម្សារកន ងម្សៀវម្ៅដណនាុំបម្ចេកម្ទ្យសម្នេះបានម្រៀបចុំម្ឡើងសរោបក់សិករម្ដាយដផែកម្លើជុំហ្ន និង 

បទ្យពិម្សាធនប៍ម្ចេកម្ទ្យសជាកដ់សដង ដ លអន វតតបានម្ជាគជយ័កន ងកម្មវធិីបង្ហា ញបម្ចេកម្ទ្យសចិញ្េ ឹម្រតីចរម្រេះកន ងរសេះ 
តាម្ទ្យីតាុំងចុំនួន ៤០ កដនេង កន ងម្ខតតម្គាលម្ៅរបស់គម្រោង។  
 

ការអន វតតនក៍ម្មវធិបីណដ េះបណ្តដ ល នងិ ម្ធវើបង្ហា ញព ី បម្ចេកម្ទ្យសចិញ្េ ឹម្រតីចរម្រេះកន ងរសេះ ម្នេះ       
                                          TSTD  ពី ម្លាក របាក ់ ថាវអម្ដិា របធាន 
សរម្បសរម្ួលគម្រោង និង ជាអគគម្លខ្នធិការរង ដនរកសួងកសិកម្ម  រ កាេ របោញ់  និង ម្នសាទ្យ             រករម្
ទ្យីរបឹកាគម្រោង និង ពីថាន ក ់កឹនាុំ និងម្ន្ដនដខីណឌ រ ាបាលជលផល កន ងម្ខតដម្គាលម្ៅទាុំងបនួ។   

 
ម្រៀបចុំចងរកងម្ដាយៈ 
ម្លាក                អនកជុំនាញដផនកាពរវីបបកម្ម របស់គម្រោង TSTD 
ទូ្យរស័ពាៈ  (855)-12 755 452 
អ ីម្ម្៉េលៈ saopheak@gmail.com 
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១-១-         
 

 ម្ ើម្បផីតល់ចុំម្ណេះ ងឹ នងិចុំម្ណេះម្ធវើសដីពបីម្ចេកម្ទ្យសចិញ្េ ឹម្រតីចរម្រេះ         ល់កសិករ 
 ម្ ើម្បជីួយ កាតប់នែយរបាកច់ុំណ្តយរបស់រគសួារកន ងការទ្យញិម្ាូប 
 ម្ ើម្បរីមួ្ចុំដណកកន ងការបម្ងកើនការផគតផ់គងប់រោិណផលរតី  ល់ម្ន សស។ 

 

១-២-                         
 សាចរ់តីោនកុំរតិរបូម្តអ នីខពស់ និង ង្ហយរលាយម្ដាយរបដាបរ់ ុំលាយអាហ្រ ។  ខ្នេ ញ់រតីោន វតីាម្នី A  

វតីាម្នី D  ដ លខ្នេ ញ់សតវ ដទ្យម្ទ្យៀត គាម ន ។ វតីាម្នី A ោនម្ ខង្ហរការពារជុំងឺខ្នវ កោ់ន ់រឯី វតីាម្នី D វញិ 
ោនម្ ខង្ហរការពារជុំងឺរកិស។ 

 ការចញិ្េ ឹម្រតីតាម្បម្ចេកម្ទ្យស អាចបម្ងកើនជីវភាពរគសួារ។ 
 ការចញិ្េ ឹម្រតីអាចកាតប់នែយការចាបរ់តពីីធម្មជាតិ។ 

 

២.     :                          
 
២-១-          
 រតីទ្យីឡាពាជារបម្ភទ្យរតីម្រៅរសរក ។ ាពោនរបភពពីរបម្ទ្យសអារពិចខ្នងតបងូ ម្ដាយបាននាុំចូលបនតព ី

របម្ទ្យសម្វៀតណ្តម្ ពីឆ្ន ុំ១៩៨៤។ 
 រតីទ្យីឡាពាោនជាង៧០របម្ភទ្យ ប៉េ ដនតរបម្ភទ្យដ លម្គចូលចិតតចិញ្េ ឹម្ គឺ ទ្យឡីាពានីឡូទ្យកីា ទ្យីឡាពាម្៉េូសុំប កិា

និង ទ្យឡីាពារកហម្ ម្ដាយសារាពោនការលូតលាស់ម្លឿន និង ោនតុំដលម្ស ាកិចេខពស់។ 
 រតីទ្យីឡាពាជារបម្ភទ្យរតីភ់ាស់ពងម្្កន ងរកអូម្ោត ់។ រតទី្យឡីាពាម្ម្ ោនទ្យុំហុំតូចជាងរតីម្មម ល។ 
 រតីទ្យីឡាពាអាចម្ពញវយ័ពីអាយ  ៣ ម្ៅ ៥ ដខ និង អាចពងកូនបានពី ៦ ម្ៅ ១១ ងកន ងម្យួឆ្ន ុំ។ 
 រតីទ្យីឡាពាអាចោនទ្យុំងនព់ ី៣០០រកាម្  ល់ ១០០០រកាម្កន ងម្យួឆ្ន ុំ។ 
 រតីទ្យីឡាពាជារបម្ភទ្យរតីស ីចរម្រេះ  ូចជា កនាក ់រគាបធ់ញ្ញជាតិ កាកសុំណល់ផាេះបាយ បដនេ ចកបាយទា 

សតវលែិត សតវបេងត់ ង និង ចុំណីរគាប ់។ រតីទ្យឡីាពាជារបម្ភទ្យរតី ស ីពីរសទាបម់្លើ ល់ រសទាបប់ាត។ 
 រតីទ្យីឡាពាម្ម្ាពោនចុំនួនរគាបព់ងតចិ ប៉េ ដនតោនអរតាផស ុំកុំម្ណើ ត នងិ អរតាញាស់ខពស់។ 
 រតីទ្យីឡាពា ោនលកេណៈបនាុំនឹងម្ជឈដាា នខពស់ ម្ហើយ ង្ហយរសួលចិញ្េ ឹម្។  
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២-២-         
 

 រតីឆ្ពនិជារបម្ភទ្យរតីកន ងរសរក។ ាពចូលចិតតរស់ម្្កន ងម្ជឈដាា នទ្យឹកោនចរនត  ូចជា ទ្យម្នេ សាឹងអូរ របឡាយ… 
 រតីឆ្ពិនម្ម្ ធុំជាងរតីឆ្ពិនម្មម ល ពី២ ម្ៅ៣ ង។ 
 ចិញ្េ ឹម្ធម្មតាម្ដាយម្និម្អាយចុំណីបដនែម្ រតីឆ្ពិនោនទ្យុំងន ់ពី១០០ ម្ៅ ៣០០រកាម្ កន ងម្យួឆ្ន ុំ។

ប៉េ ដនតម្បើចញិ្េ ឹម្តាម្ដបបរបពលវបបកម្ម ម្ដាយម្ធវើការបតូរទ្យកឹញឹកញាប ់ម្ហើយផតល់ចុំណីបដនែម្បានរគបរ់គាន ់ 
ជាពិម្សសចុំណីរគាប ់ រតឆី្ពិនអាចោនទ្យម្ងន ់ព ី១៥០០រកាម្ ម្ៅ ២០០០រកាម្។ 

 រតីឆ្ពិនោនលកេណៈបនាុំខេួននឹងម្ជឈដាា នរស់ម្្ បានខពស់ និងង្ហយរសួលចិញ្េ ឹម្។ 
 រតីឆ្ពិនម្មម លម្ពញវយ័ពីអាយ ៩ដខ  រឯីម្ម្ម្ពញវយ័ពី ១២ដខម្ឡើងម្ៅ។  

រតីឆ្ពិនម្ម្ ១គីឡូរកាម្ ោនព ី២០ម្ នឺ ម្ៅ ៥០ម្ នឺរគាបព់ង។ 
 រតីឆ្ពិនជារបម្ភទ្យរតីស ីចរម្រេះ  ូចជា កនាក ់រគាបធ់ញ្ញជាតិ  ចកបាយទា  

សតវលែិត បដនេ កាកសុំណល់ផាេះបាយ និងចុំណីរគាប។់  
 រតីឆ្ពិនបង្ហក តពូ់ជម្្កន ងទ្យកឹហូរ។ ប៉េ ដនតម្្ចម្នាេ េះ ពី ដខម្ម្សា  ល់ ដខកញ្ញញ   

(រ ូវបនតពូជ) រតឆី្ពិនអាចពងកន ងរសេះទ្យឹកនងឹបាន  កន ងករណីម្យើងបូម្ទ្យកឹ 
បាញ់ដាកព់ីម្លើរសេះកន ងរយៈម្ពលយូរ ឬ កន ងករណីោនម្ភេៀងធាេ កខ់្នេ ុំង។ 

 រតីឆ្ពិនអាចបនតពូជបានពី ១ ម្ៅ ២ ង កន ង១ឆ្ន ុំកន ងករណីោនការផតល់ចុំណីរគបរ់គាន។់ 
  

២-៣-           
រតីកាបសាម្ញ្ញ  ោនរបភពពីរបម្ទ្យសចនិ។ 
រតីកាបសាម្ញ្ញជារបម្ភទ្យរតី រស់ម្្រសទាបប់ាត។ 
រតីកាបសាម្ញ្ញ  ជារបម្ភទ្យរតីស ីចរម្រេះ ជាពិម្សស 
    បេងត់ ង ម្្រសទាបប់ាត។ 
រតីកាបសាម្ញ្ញ ម្ពញវយ័ ពអីាយ  ៩ដខ  ល់ ១ឆ្ន ុំ។ 
រតីកាបសាម្ញ្ញជារបម្ភទ្យរតីពងម្តាង ឬ ពងសែិត។ 
រតីកាបសាម្ញ្ញចិញ្េ ឹម្បានរយៈម្ពល១ឆ្ន ុំ  អាចោនទ្យុំងន ់ពី ០,៥ ម្ៅ ១ គីឡូរកាម្។ 
 

២-៤-         
រតីកនធរជារបម្ភទ្យរតីកន ងរសរក និងោនម្្កន ងរបម្ទ្យសម្យួចុំនួនម្ទ្យៀត កន ងទ្យវីបអាស ី។ 
រតីកនធរជារបម្ភទ្យរតី ចូលចតិតម្ជឈដាា នទ្យឹកនងឹ (ម្និហូរ)  ូចជា បឹងបរួ រសេះ រតពាុំង ឬ ម្ជឈដាា នទ្យឹកដ លោន 
   ចរនតទ្យឹកហូរយឺតៗ  ូចជា អូរ របឡាយ ជាម្ ើម្។ 
រតីកនធរជារបម្ភទ្យរតីស ីចរម្រេះ  ូចជា រ កេជាតិទ្យឹកតូចៗ សារធាត សររីាងឝរលួយ សតវលែិត ចុំណីរគាប ់
រតីកនធរម្ពញវយ័ពីអាយ  ៧ ម្ៅ ៨ដខ ។ ម្្ចម្នាេ េះដខ ឧសភា  ល់ កញ្ញញ    រតកីនារម្ធវើការបង្ហក តពូ់ជ  ម្ដាយពង  
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   ដាកស់ុំប កពព េះដ លអដណត តម្លើដផាទ្យឹក។ 
រតីកនធរចិញ្េ ឹម្បានរយៈម្ពល១ឆ្ន ុំ អាចោនទ្យុំងនព់ី ៨០ម្ៅ ១២០រកាម្។     
 

                                  

២-៥-      ស 
 រតីកាបសោនរបភពពីរបម្ទ្យសចិន។ ាពចូលចតិតរស់ម្្ទ្យម្នេ សាឹង ដរពក...។ 
 រតីកាបសជារបម្ភទ្យរតីរស់ម្្រសទាបទ់្យឹកម្លើ និង រសទាបក់ណ្តត ល។ 
 រតីកាបសជារបម្ភទ្យរតសី ីចរម្រេះ ជាពិម្សស រ កេជាតទិ្យឹកតូចៗ 

        (ហវីតូបេងត់ ង)។ 
 រតីកាបសចញិ្េ ឹម្បានរយៈម្ពល១ឆ្ន ុំ អាចោនទ្យុំងន ់ព ី

០,៥ ម្ៅ ១ គីឡូរកាម្។ 
 រតីកាបសអាចម្ពញវយ័ពីអាយ ១ឆ្ន ុំម្ឡើងម្ៅ។ 
 រតីកាបសជារបម្ភទ្យរតីពងបដណត ត នងិ ម្ធវើការបង្ហក តពូ់ជកន ងទ្យឹកោនចរនត។ 

 

២-៦-            
 រតីកាបកាលធុំោនរបភពពីតុំបនា់ពលទ្យុំនាបដនរបម្ទ្យសចិន។ 
 រតីកាបកាលធុំជារបម្ភទ្យរតីរស់ម្្រសទាបទ់្យឹកម្លើកណ្តត ល និងបាត។ 
 រតីកាបកាលធុំចញិ្េ ឹម្បានរយៈម្ពល១ឆ្ន ុំ  អាចោនទ្យុំងនព់១ី ម្ៅ ១,៥ គីឡូរកាម្។ 
 រតីកាបកាលធុំជារបម្ភទ្យរតសី ីចរម្រេះជាពិម្សស សតវលែិតបេងត់ ង (ហសអូបូេងត់ ង)។ 

 

២-៧-          (          ) 
 រតីកាបឥណ្តឌ ោនរបភពពីរបម្ទ្យសឥណ្តឌ ។ 
 រតីកាបឥណ្តឌ (រ ៉េហូ ូ) រស់ម្្រសទាបម់្លើ និង កណ្តត ល  
 រតីកាបឥណ្តឌ (រ ៉េហូ ូ)ជារបម្ភទ្យរតីស ីចរម្រេះ។ 
 រតីកាបឥណ្តឌ (រ ៉េហូ ូ) ចិញ្េ ឹម្បានរយៈម្ពល១ឆ្ន ុំ អាចោន 

        ទ្យុំងនព់ ី១ ម្ៅ ១,២ គឡូីរកាម្។ 
 រតីកាបឥណ្តឌ (រ ៉េហូ ូ) អាចម្ពញវយ័ ចាបព់ីច ងឆ្ន ុំទ្យ២ី។ 
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៣.                                    
 
  ោនរបភពទ្យឹកសាែ តម្្ជតិ  
   ីរជាបទ្យឹកតិច ឬ ម្និរជាបទ្យឹក  
  ម្និលិចទ្យឹកម្្រ ូវវសា  
  ម្្ជិតលុំម្្ដាា ន  
  ោនពនេដឺថងចាុំងចូល រគបរ់គាន ់
 

៣-១-      ស  
  ទ្យុំហុំរសេះចិញ្េ ឹម្រតីធុំ ឬ តូចអាចម្ធវើតាម្លទ្យធភាពដ លោន  
 រសេះចិញ្េ ឹម្រតីសម្រសបគួរោនទ្យុំហុំពី ១០០  ល់ ៥០០ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ។ 

រសេះចិញ្េ ឹម្រតគីួរម្ធវើរាងបនួរជរងរទ្យដវង ម្ ើម្បងី្ហយរសួលរបម្ូលផល និងចុំម្ណញថវកិាកន ង ការម្ធវើ   
   ឧបករណ៍(អនួ)សុំរាបច់ាបរ់តី។ 

 

៣-២-         ឬ       ស  
 ការម្ធវើម្ជើងម្ទ្យររសេះ រតូវអន ម្លាម្នងឹរបម្ភទ្យ ី ម្ ើម្បកី ុំម្អាយម្ជើងម្ទ្យររសេះឆ្ប់ប់ាកម់្ធវើម្អាយទ្យឹកលែក ់និង
ម្ធវើបាតរសេះោនភកម់្រចើន។ 
 

 ខ្នងម្រកាម្ម្នេះ គឺជាផលម្ធៀបម្ជើងម្ទ្យររសេះ ដ លតុំដលខ សគាន  តាម្របម្ភទ្យ ី៖ 
H /L 

 
 H:  កុំពស់ ឬ ជម្រៅរសេះ គិតជាដម្៉េរត (ម្)  
 L :  ចុំម្ណ្តលដកងម្ជើងម្ទ្យររសេះ គតិជាដម្៉េរត (ម្)  
 

ឧទាហរណ៍របម្ភទ្យផលម្ធៀបម្ជើងម្ទ្យររសេះ 

  ករណីរបម្ភទ្យ ីឥ ាៈ តុំដលផលម្ធៀបម្ជើងម្ទ្យររសេះគ ឺ                 ១/១        

  ករណីរបម្ភទ្យ ីឥ ា លបបៈ់ តុំដលផលម្ធៀបម្ជើងម្ទ្យររសេះគ ឺ       ២/៣  

 ករណីរបម្ភទ្យ ីឥ ា លាយខាចៈ់ ផលម្ធៀបម្ជើងម្ទ្យររសេះគឺ  ១/៣  



គម្រោងបង្ហា ញបម្ចេកវទិ្យាម្ ើម្បបីម្ងកើនផលិតភាពជ ុំវញិតុំបនទ់្យម្នេសាប (TSTD) 
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  ករណីរបម្ភទ្យ ីកម្ណត ងៈ តុំដលផលម្ធៀបម្ជើងម្ទ្យររសេះគ ឺ         ១/២  
 

៣-៣-     ស  
 

 ភេរឺសេះ ោនតួនាទ្យ ី(i) ការពារម្និម្អាយរតីកាចចូលពីម្រៅ (ii) រតីចឹញ្េ ឹម្ម្ចញពីរសេះ (iii) ការពារម្និម្អាយ 
ទ្យឹកហូរចូល ដ លនាុំម្អាយខូចម្ជើងម្ទ្យររសេះ និង (iv) ម្ា៉េងម្ទ្យៀតជាផេូវសុំរាបម់្ ើរម្ធវើការជ ុំវញិរសេះ។ 

 ភេរឺសេះរតូវោនទ្យុំហុំ និងកុំពស់សម្រសប ម្ហើយហ្បដ់ណនលែ។  
 ភេរឺសេះរតូវោនចុំង្ហយ ១ ដម្៉េរត ពីោតរ់សេះ។ 
 ទ្យុំហុំភេរឺសេះ គួរម្ធវើអារស័យម្ៅតាម្ របម្ភទ្យរសេះ ឬ សាែ នភាព ីខពស់ ឬ ទាប។ 
 ភេរឺសេះ គួរដាុំម្មម  ម្ ើម្បកីារពារក ុំម្អាយ ីបាក ់ដ លអាចម្ធវើម្អាយទ្យឹករសេះលែក។់ 

  

៣-៤-    ស  
 បាតរសេះរតូវម្ធវើម្អាយោនដផារាបម្សមើ ម្ ើម្បងី្ហយរសួលរបម្លូផល។ 
 បាតរសេះរតូវម្ធវើម្អាយោនជុំម្រលបនតិច ម្ ើម្បងី្ហយរសួលពរងីងទ្យឹក។  

  

 
  

៣-៥-                     
 
 រសេះចញិ្េ ឹម្រតីគួរោនរបពន័ធលូបម្ញ្េញ បញ្េូ លទ្យកឹ  ម្ ើម្បងី្ហយរសួលផ្ទេ ស់បតូរទ្យឹក  ចុំម្ណញម្ពលម្វលា ថវកិា 

និង ម្ធវើម្អាយជុំម្រលរសេះម្និង្ហយបាកខូ់ច។ 
 របពន័ធលូបម្ញ្េញទ្យឹកគួរសាងសងជ់ាម្៉េ ង (ម្ធវើពីស ីម្៉េងត)៍ ឬ ជាបុំពងឬ់សស ីម្ ើ ឬ ជរ័ និងរតូវដាកម់្្រតង ់

កដនេងដ លម្រៅជាងម្គដនបាតរសេះ។ 
 របពន័ធលូបញ្េូ លទ្យឹក គួរម្ធវើជាចងែូរ ឬ ជាបុំពង ូ់ចរបពន័ធបម្ញ្េញទ្យឹកដ រ ដតរតូវដាកម់្សមើ  ឬ ម្រកាម្ោត ់

រសេះបនតិច។ 
 របពន័ធបម្ញ្េញ បញ្េូ ល ទ្យកឹរតវូចងដសបបាុំងការពារ ម្និម្អាយរតីកាចចូល ឬ រតីចិញ្េ ឹម្ម្ចញពីរសេះបាន                     



គម្រោងបង្ហា ញបម្ចេកវទិ្យាម្ ើម្បបីម្ងកើនផលិតភាពជ ុំវញិតុំបនទ់្យម្នេសាប (TSTD) 
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៣-៦-          ស  
 
 ម្ ននឹងម្ធវើការជីករសេះ រតូវម្ធវើការកុំណត ់ទ្យុំហុំ ជម្រៅ និងផលម្ធៀបម្ជើងម្ទ្យររសេះ ជាម្ នសិន ម្ ើម្បមី្អាយ

ម្យើងអាចជីករសេះ រតូវតាម្ផលម្ធៀបម្ជើងម្ទ្យររសេះ ដ លចងប់ាន (ម្ៅតាម្របម្ភទ្យ )ី។ 
  ីរសទាបម់្លើ គួរទ្យ កសុំរាបរ់កាលម្លើោតរ់សេះ និង ភេរឺសេះម្ ើម្បមី្អាយម្មម  និង ុំណ្តុំដ លបានដាុំ លូត 

លាស់បានលែ។ 
 ការជីករសេះ គួរម្ធវើម្អាយបម្ណ្តត យរសេះរសបនឹងទ្យិសដថង  ទ្យិសខសល់  ម្ ើម្បបីម្ងកើនបរោិណអ កស ីដសន 

រលាយកន ងទ្យឹក។  
 រសេះចញិ្េ ឹម្រតី អាចជីកម្ដាយដ  ឬម្ដាយោ៉េ ស ីន។ 

 
                 ២           

 
 រម្បៀបទ្យ១ី គឺ ជីកម្អាយ ល់ជម្រៅ ដ លចងប់ានម្ហើយ ម្ទ្យើបម្ធវើម្ជើងម្ទ្យរជាម្រកាយ។ 
 

 
 
 

 
 
 



គម្រោងបង្ហា ញបម្ចេកវទិ្យាម្ ើម្បបីម្ងកើនផលិតភាពជ ុំវញិតុំបនទ់្យម្នេសាប (TSTD) 
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រម្បៀបទ្យ២ី គឺ ជីករសេះជារសទាប់ៗ  ម្ដាយដផែកម្លើផលម្ធៀបម្ជើងម្ទ្យររសេះ រហូត ល់ជម្រៅដ លចងប់ាន 
 

 
 

 

៤.                                   
 
       ការម្រៀបចុំរសេះ ម្ នម្ពលដាករ់តីចិញ្េ ឹម្ោនសារៈសុំខ្ននណ់្តស់ ពីម្រពាេះាពទាកទ់្យងនងឹអរតាគងវ់ងស នងិ ការ
លូតលាស់របស់រតី។ 
 

៤-១-  ស  ស  
 
 បូម្ទ្យឹកពរងីងរសេះ និង បារភកម់្ចញ ម្បើទ្យ កភកយ់ា៉េ ងម្រចើន រតឹម្កុំរាស់ ២០ សងទ់្យីដម្៉េរត (២ តឹក)។ 
 បាចកុំម្បារសចុំននួ ពី៥    ៧ គីឡូរកាម្ កន ងដផា ីរសេះ ១០០ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ។ ទ្យ ករយៈម្ពល ពី២ ម្ៅ ៣ដថង 

បនាា បម់្កម្ទ្យើប បញ្េូ លទ្យឹកជម្រៅ ១ ភាគ ៣ ដនជម្រៅរសេះ។ 
 ដាកជ់ីលាម្កម្គា/រកបីម្រកៀម្ ចុំនួនពី ៣០    ៥០ គីឡូរកាម្ កន ងដផា ី ១០០ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ  

o ឬ ដាកជ់លីាម្ករជូក ចុំនួនពី ២០    ៣៥ គីឡូរកាម្ កន ងដផា ីរសេះ ១០០ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ  
o ឬ ដាកជ់លីាម្កោន ់ចុំនួន ១០   ១៥ គីឡូរកាម្ កន ងដផា រីសេះ ១០០ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ 
o ឬ ដាកជ់ីកុំប៉េ សតិ៍ ចុំនួន ព ី៣០    ៥០ គីឡូរកាម្ កន ងដផា ីរសេះ ១០០ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ  
o ឬ ដាកជ់ីដបតង (ទ្យន្ដនាា ុំងដខរត) ចុំននួពី២០    ៣០ គីឡូរកាម្ កន ងដផា ីរសេះ ១០០ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ  

 
 ដាកជ់ីអ  យម្រ (ជី ស) ចុំនួន ០,៥ គីឡូរកាម្ កន ងដផា ីរសេះ ១០០ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ 

o ឬ ដាកជ់ី ម្  អា ម្ប៉េ ចុំនួន ០,៣ គីឡូរកាម្ កន ងដផា ីរសេះ ១០០ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ  
 

 បនាា បម់្កបញ្េូ លទ្យឹកម្អាយម្ពញរសេះ ទ្យ ករយៈម្ពល ពី៤    ៥ដថង សិន  ម្ទ្យើបដាកកូ់នរតីចិញ្េ ឹម្។ 
 



គម្រោងបង្ហា ញបម្ចេកវទិ្យាម្ ើម្បបីម្ងកើនផលិតភាពជ ុំវញិតុំបនទ់្យម្នេសាប (TSTD) 
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៤-២-  ស     
                        
 

 បញ្េូលទ្យឹកកន ងរសេះជម្រៅ ពី១០   ២០ សងទ់្យីដម្៉េរត 
 បាចកុំម្បារស ពី៧   ១០គឡូីរកាម្ កន ងដផារសេះ១០០ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ ម្ហើយទ្យ ករយៈម្ពល ព២ី ម្ៅ ៣ដថង

បនាា បម់្ក ម្ទ្យើបបញ្េូ លទ្យឹក។  
 ដាកជ់ីលាម្កម្គា/រកបីម្រកៀម្ ចុំនួន ព៤ី០   ៦០ គីឡូរកាម្ កន ងដផា ីរសេះ ១០០ ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ   

o ឬ ដាកជ់លីាម្ករជូក ចុំនួន ព២ី៥   ៤០ គីឡូរកាម្ កន ងដផា ីរសេះ ១០០ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ   
o ឬ ដាកជ់លីាម្កោន ់ចុំនួន ព១ី៥    ២០ គីឡូរកាម្ កន ងដផា ីរសេះ ១០០ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ  
o ឬ ដាកជ់ីកុំប៉េ សតិ៍ ចុំនួន ព៤ី០    ៦០ គីឡូរកាម្ កន ងដផា ីរសេះ ១០០ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ 
o ឬ ដាកជ់ីដបតង(ទ្យន្ដនាា ុំងដខរត) ចុំនួន ពី៣០    ៤០ គីឡូរកាម្ កន ងដផា ីរសេះ ១០០ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ  

 
 ដាកជ់ីអ  យម្រ (ជី ស) ចុំនួន ១ គីឡូរកាម្ កន ងដផា ីរសេះ ១០០ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ 

o ឬ ដាកជ់ី ម្  អា ម្ប៉េ ចុំនួន ០,៥ គីឡូរកាម្ កន ងដផា ីរសេះ ១០០ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ  
 បនាា បម់្កបញ្េូ លទ្យឹកម្អាយម្ពញរសេះ ម្ហើយទ្យ ករយៈម្ពល ពី ៤   ៥ដថង សិន ម្ទ្យើបដាកកូ់នរតីចិញ្េ ឹម្។ 
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៤-៣-                    ស                       ស           ស  (pH)    
 
 សុំលាបរ់តីកាច នងិម្ម្ម្រាគ  
 បម្ងកើន pH                       
 ជួយ ម្ធវើម្អាយទ្យឹកឆ្បថ់ាេ   

 

 

 

៥.                                            
 

៥-១-    ស                      
 
៥-១-១ ដបបយថាកម្ម  

ដាករ់តី១កាល កន ងដផារសេះ ១ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ ។ ការចិញ្េ ឹម្ដបបម្នេះ គឺ ម្និចាុំបាចម់្អាយចុំណីបដនែម្ម្ទ្យ។ 
 
៥-១-២ ដបបពាកក់ណ្តត លរបពលវបបកម្ម  

ដាករ់តីចុំននួ ព៣ី ម្ៅ ៥កាល កន ងដផារសេះ ១ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ ។ ការចិញ្េ ឹម្ដបបម្នេះ គឺ រតូវម្អាយចុំណីបដនែម្។ 
 
៥-១-៣ ដបបរបពលវបបកម្ម  

ដាករ់តីម្រចើនជាង៥កាល កន ង ១ដផារសេះដម្៉េរតកាម្រ ៉េ ។ ការចិញ្េ ឹម្ដបបម្នេះ គឺរតូវម្អាយចុំណីបដនែម្ នងិ ោន 
ការម្របើបម្ចេកម្ទ្យសចិញ្េ ឹម្កុំរតិខពស់។ 

                                                 
1
 កុំរតិជាតិជូរ-ដរប ដន  ី

pH1  ី របម្ភទ្យ  ី បរោិណកុំម្បាររតូវម្របើ (គីឡូ) កន ងដផារសេះ១០០ ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ 
៤ - ៥ អាស ីតខពស់ ២០ 
៥ - ៥,៥ អាស ីតលមម្ ១០ 

៦,៥ - ៧,៥ របហ្ករ់បដហលណឺត ៥ 

៧,៥ - ៨,៥ អាល់កាឡាុំង ២ 

៨,៥ - ៩,៥ អាល់កាឡាុំងខពស់ ហ្ម្ម្របើ 
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៥-២-                       
 

   របម្ភទ្យរត ីដ លនិយម្ដាកច់ញិ្េ ឹម្ចរម្រេះ រមួ្ោន រតឆី្ពិន រតទី្យីឡាពា  រតីកាបស  រតីកាបកាលធុំ  រតីរបា  
រតីកាបសាម្ញ្ញ  រតកីនធរ...។  
 

៥-៣-                  
 

៥-៣-១. ការចញិ្េ ឹម្ម្ទាល គជឺា ការចិញ្េ ឹម្រតី ដតម្យួរបម្ភទ្យ។  
៥-៣-២. ការចិញ្េ ឹម្ចរម្រេះ គជឺា ការចិញ្េ ឹម្រតីម្រចើនរបម្ភទ្យ ជាម្យួគាន  កន ងបុំណងម្អាយរតីស ីអស់ចុំណីដ លោន។  
៥-៣-៣. ការចិញ្េ ឹម្គួបផស ុំ គជឺា ការចិញ្េ ឹម្រតី រមួ្ផស ុំជាម្យួរជូក ោន ់ ទា  រសូវ បដនេ ឬ ម្ ើហូបដផេ។ 

 

ខ្នងម្រកាម្ គឺជាគុំរ ូរបូម្នតដនការចិញ្េ ឹម្រតីចរម្រេះ   
 

                                 
១         ៥០ 

២            ៤០ 

៣           ១០ 

 
                                 
១ 

        
៤០ 

២ 
          

៤០ 

៣ 
               

១០ 

៤                 ១០ 

 

៦.                                 

៦-១-                   
៦-១-១. ការ ឹកជញ្ជូ នកូនរតីម្ដាយចុំហរ  

 

 

 

គុំរទូ្យ១ី 

គុំរទូ្យ២ី 
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ការ ឹកជញ្ជូ នដបបម្នេះ ម្គម្របើពិ  ង  ធ ង  រទ្យរងឡាន ...។ ការ ឹកជញ្ជូ នម្ដាយចុំហរ ចាុំបាចរ់តូវម្របើ
ពព េះខយល់ ម្បើសិនការ ឹកជញ្ជូ ន ោនរយៈម្ពលយូរ។ 
 
៦-១-២. ការ ឹកជញ្ជូ ននកូនរតី ម្ដាយបិទ្យជិត 

ការ ឹកជញ្ជូ នដបបម្នេះ ម្គរតូវម្របើថងប់ាេ សាិច ម្ដាយោនការបញ្េូលខយល់អ កស ីដសន ម្យួភាគប ីនិង 
ទ្យឹកពីរភាគប ីដនថងរ់ចក។ 
  

កូនរតីពូជដ លបុំរ ង ឹកជញ្ជូ ន រតូវបងែតច់ុំណីម្ នម្យួដថង នងិ យកម្ករបស់ ម្ដាយបាញ់ទ្យឹកសាែ ត ពី ប ី
ម្ៅ របាុំ ម្ោ៉េ ង ម្ ននឹងម្ធវើការ ឹកជញ្ជូ ន ។ ការម្ធវើដបបម្នេះ គឺម្ ើម្បកី ុំម្អាយកូនរត ីង្ហបម់្រចើន។ 
 

៦-២-               
 ទ្យុំហុំរតីពូជដាកច់ិញ្េ ឹម្ជាទូ្យម្ៅម្និប៉េ នគាន ម្ទ្យ គឺរបហ្ករ់បដហល ពី២    ៣ សងទ់្យីដម្៉េរត ។ ដតម្បើអាច
រកបានធុំជាងម្នេះ គឺ កានដ់តលែ ប៉េ ដនតតុំដលរបស់ាព កដ៏ថេជាងធម្មតា ផងដ រ។  
  

៦-៣-                  
 ការរពដលងកូនរតីគួរម្ធវើម្ពលរតជាកគ់ឺម្ពលរពឹក ឬលាង ច  
 ម្ នរពដលងរតូវរតាុំថងក់ន ងទ្យឹករសេះរយៈម្ពល ពី១៥    ២០នាទ្យី ម្ ើម្បមី្អាយោន 

លុំនឹងសីត ណា ភាពរាពងទ្យឹកកន ងថង ់នងិ ទ្យកឹកន ងរសេះ។ 
 បនាា បម់្ករសាយោតថ់ងម់្ហើយបាចទ្យឹករសេះចូលថងម់្តងបនតិចៗ ម្ដាយពនេិចោត ់

ថងប់នតចិ ទ្យ កម្ពលម្អាយកូនរតីដហលម្ចញអស់ពីថង ់។ ការម្ធវើដបបម្នេះ គឺម្ធវើម្អាយ 
កូនរតីអាចបនាុំបាននឹង pH ទ្យឹក។ 

 
 

៧.                        

៧-១-           
 
៧-១-១. ចុំណីធម្មជាតិៈ ចុំណីធម្មជាតិោន ពរីរបម្ភទ្យ គ៖ឺ  
ហវីតូបេងត់ ង (រ កេជាតិតូចៗកន ងទ្យឹក) និង ហសបូេងត់ ង  
(សតវតូចៗកន ងទ្យឹក)។ ម្យើងអាចបម្ងកើនចុំណីធម្មជាតិបាន 
តាម្រយៈការដាកជ់លីាម្កសតវ ជីគីម្ ីឬ ជកីុំប៉េ សតិ៍ កន ងទ្យកឹរសេះ។ 

                            

 

  

 

 

 



គម្រោងបង្ហា ញបម្ចេកវទិ្យាម្ ើម្បបីម្ងកើនផលិតភាពជ ុំវញិតុំបនទ់្យម្នេសាប (TSTD) 
 

 

 

                                                                                                                  
                                                                                                                                                      ទ្យុំពរ័  13 
 

 

        ម្យើងអាចសុំគាល់បរោិណចុំណីធម្មជាតិកន ងទ្យឹករសេះបានតាម្រយៈពណម ដនទ្យឹករសេះ ។ ម្បើទ្យឹកោនពណម
ដបតងចាស់ បញ្ញជ កថ់ាទ្យឹករសេះ ោនចុំណីធម្មជាតិរគបរ់គាន។់ 
 
 ប៉េ ដនតម្បើទ្យកឹោនពណម ថាេ ម្ពក បញ្ញជ កថ់ា ទ្យឹករសេះម្និសូវោនចុំណីធម្មជាតិម្ទ្យ។  ូម្ចនេះម្រៀងរាល់ ១៥ ដថងម្ដង
គួរដាក៖់ 
 
ជីលាម្កម្គា-រកបី ចុំនួន ព១ី០   ១៥ គីឡូរកាម្ កន ងដផា ី ១០០ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ ឬ ជីដបតង (ទ្យន្ដនាា ុំងដខរត) ចុំននួ ពី
១០    ១៥ គីឡូរកាម្ កន ងដផា ីរសេះ ១០០ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ។ 

ជីគីម្ ីចុំនួនពី ០,២   ០,៣ គីឡូរកាម្ កន ងដផា ីរសេះ ១០០ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ។ 
 
៧-១-២. ចុំណីបដនែម្ៈ ោន ូចជា កនាក ់ម្ពាត សដណត ក ច ងអងករ  ម្ម្ៅរតី  ចុំណីរគាប ់កាកសុំណល់ផាេះបាយ 
បដនេ ។ ម្ពាត សដណត ក ច ងអងករ រតូវចុំអិនម្អាយឆ្ែនិលែ ម្ហើយទ្យ កម្អាយរតជាក ់រចួម្ទ្យើបលាយជាម្យួបនាក ់ម្ ើម្ប ី
រកាជាតវិតីាម្នី ដ លោនកន ងកនាក។់ 

  
  

៧-២-                   
 ដាកច់ុំណីកន ងកដន្ដញ្េង ម្ហើយពនេិចកន ងទ្យឹករបដហល កនេេះដម្៉េរត (០,៥ម្)។ 
 ដាកច់ុំណី ពី២    ៣កដនេង ម្ ើម្បមី្អាយរតីបានស ីរគប់ៗ គាន ។ 
 ម្អាយចុំណីរត ីពី១    ២  ង កន ង ១ដថង  កន ងបរោិណ ព៣ី    ៥ភាគរយ ដនទ្យម្ងន ់ងខេួនសរ ប របស់រតី។ 

 
 

៨.                                  
 
 ពិនិតយម្ជើងម្ទ្យរ ភេ ឺ(ទ្យុំនបជ់ ុំវញិ) រសេះ ដរកងោនការបាករ់សរត។ 
 ពិនិតយរបពន័ធបម្ញ្េញ  បញ្េូ លទ្យឹក ដសបតុំរង និង ដសបរបាុំងការពារជ ុំវញិរសេះ ដរកងម្លាោនការធេ េះធាេ យ 
 កាបស់ុំអាតម្មម ជ ុំវញិរសេះ នងិម្្កន ងរសេះ ឬ អាចទ្យ កយា៉េ ងម្រចើន រតឹម្ ១ ភាគ ៣ ដនដផារសេះ។ 
 ឧសាហ៍ ផ្ទេ ស់បតូរទ្យឹកម្រៀងរាល់ម្យួដខម្តង និង រកាកុំពស់ទ្យឹកយា៉េ ងតិច ជម្រៅ ១ដម្៉េរត។ 
 ពិនិតយម្ម្ើលរសេះ ម្បើម្ ើញោនវតតោនរតីកាចកន ងរសេះ  រតូវរកម្ម្ធាបាយចាប ់ឬ កុំចាតា់ពម្ចញ។ 
 ពិនិតយម្ម្ើលរសេះ ម្បើោនរតីង្ហប ់រតូវរសងា់ពម្ចញ។ 



គម្រោងបង្ហា ញបម្ចេកវទិ្យាម្ ើម្បបីម្ងកើនផលិតភាពជ ុំវញិតុំបនទ់្យម្នេសាប (TSTD) 
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 ម្្ម្ពលរពឹករពលឹម្  ម្បើម្ ើញរតីម្ហើបកាលងីម្ងើរម្លើដផាទ្យឹក ម្ហើយបម្ងែើលម្និម្ផែើល ោននយ័ថារតីកុំព ង
ថប ់ម្ងាើម្ ម្ដាយខវេះអ កស ីដសនរលាយកន ងទ្យឹក ។ កន ងករណីម្នេះ រតូវផ្ទេ ស់បតូរទ្យឹក ឬ បដនែម្ទ្យឹក ឬ បូម្ទ្យកឹ
រសេះ ម្ដាយបាញ់ម្ៅម្លើ ម្ហើយទ្យុំលាកចូ់លរសេះវញិ។ ម្ធវើដបបម្នេះរហូត ល់រតី អស់ោនបញ្ញា ។ 
 

៩.                                                       
 

៩-១-   តាមដានក្ាំររិលូរលាស់ត្រី 
ម្យើងអាចតាម្ដានការលូតលាស់រតី ដ លម្យើងចឹញ្េ ឹម្រគបរ់បម្ភទ្យ តាម្រយៈការថេឹងរតីដនរបម្ភទ្យនិម្យួៗ

ចាបព់ី១០កាលម្ឡើងម្ៅ ម្ហើយយកទ្យុំងនរ់តីថេឹងបានសរ ប ដចកនឹងចុំនួនកាលសរ ប។ការតាម្ដានការលូតលាស់
របស់រត ី អាចម្ធវើម្រៀងរាល់ ម្យួដខម្តង ម្ដាយម្របើអនួ ឬសុំណ្តញ់ចាបម់្ ននឹងម្អាយចុំណី ម្ហើយម្ធវើម្ដាយរហ័ស 
ម្ ើម្បកី ុំម្អាយរតីង្ហប។់ 

ខ្នងម្រកាម្ម្នេះ គឺជារបូម្នតសុំរាបគ់ណនារកកុំរតិលូតលាស់រតី គិតជាម្ធយម្ 
 

 
 

 

៩-២-   តាមដានអត្តាគងវ់ងស 
 ម្គអាចតាម្ដានអរតាគងវ់ងសរបស់រតី តាម្រម្បៀបពីរយា៉េ ង គ៖ឺ 
 
ទ្យី១/  ចាបរ់តីទាុំងរសរងម្ហើយរាបទ់ាុំងអស់។ 
 
ទ្យី២/ តាម្រម្បៀបម្នេះម្គអាចរកអរតាគងវ់ងស ម្ដាយគតិជាតុំដលម្ធយម្ តាម្រយៈការចាបរ់តីម្រចើនកដនេងកន ងរសេះ 
កន ងម្ពលដតម្យួ គឺចាបរ់តងរ់ជរងទាុំងបនួ និង កណ្តត លរសេះ ម្ហើយបូកសរ បរតី ដ លចាបប់ានម្ដាយសុំណ្តញ់
ទាុំងរបាុំកដនេង បនាា បម់្កយកចុំនួនទាុំងអស់ម្នាេះ ដចកនឹងរកឡាដផាសរ បដនសុំណ្តញ់បងទ់ាុំងរបាុំកដនេងម្នាេះ
ម្យើងនឹងម្ ើញ ចុំននួរតីម្ធយម្កន ង១ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ។  ូម្ចនេះម្យើងអាចរកចុំនួនរតដី លម្្សល់កន ងរសេះ ម្ដាយយកចុំនួន
រតីកន ង១ដម្៉េរតកាម្រ ៉េដ លចាបប់ានម្ដាយសុំណ្តញ់ គ ណនងឹ រកឡាដផាសរ បរបស់រសេះ។ 

 
ខ្នងម្រកាម្ គឺជារបូម្នតសុំរាបគ់ណនាអរតាគងវ់ងសរបស់រត ី

 
 

 

កុំរតិលូតលាស់ ឬ ទ្យុំងនរ់តីជាម្ធយម្ (រកាម្) = ទ្យុំងនរ់តីសរ ប (រកាម្) / ចុំននួរតីសរ ប (កាល) 
 

អរតាគងវ់ងស (%) = ចុំនួនរតីម្្សល់សរ ប (កាល) × ១០០ / ចុំននួកូនរតី ដ លបានដាកច់ឹញ្េ ឹម្(កាល) 
 



គម្រោងបង្ហា ញបម្ចេកវទិ្យាម្ ើម្បបីម្ងកើនផលិតភាពជ ុំវញិតុំបនទ់្យម្នេសាប (TSTD) 
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១០.           
 គួរផ្ទែ កការដាកជ់ីរគបរ់បម្ភទ្យ១០ដថងម្ ន ម្ហើយផ្ទែ កដាកច់ុំណីបដនែម្ ១ដថងម្ ននងឹរបម្ូលផល ម្ ើម្បកី ុំឱ្យ 

រតីង្ហប ់ម្ដាយហល់អាហ្រកន ងម្ពលរបម្ូលផល។ 
 គួរដលម្ពលរបម្ូលផលម្អាយចុំម្ពល ដ លរតីោនតុំដលខពស់ ដ លជាទូ្យម្ៅម្្ដខម្ថិ នា កកកដា នងិ សីហ្។ 
 ការរបម្ូលផលរតីអាចម្ធវើម្ដាយការចាបរ់ ុំម្លាេះ ឬ ចាបទ់ាុំងរសរង និងរតូវកុំណតម់្ពលជាម្យួអនកទ្យិញ ម្អាយ

បានចាស់លាស់ ម្ ើម្បមី្ជៀសាពងការរងច់ាុំម្ពលថេងឹ ដ លអាចម្ធវើម្អាយរតីង្ហប ់លកម់្និបានដថេ។ 
 កន ងកុំឡ ងម្ពលចិញ្េ ឹម្ គួរដត សួកូនរតីទ្យឡីាពា ដ លញាស់កន ងរសេះម្កដាកផ់ាុំកន ងអាង ឬ ហ្បា៉េ (ម្ ងផាុំ) 

                 
 

១១.                                
 

១១-១- ការបត្រើពូជ ខែលបានចិញ្ចឹ មពីវគគមុនៈ    
 
កន ងករណីម្នេះម្យើងអាចម្រជើសម្រ ើសរតីដ លោនទ្យុំហុំតូចៗកន ងម្ពល

របម្ូលផលម្លើកទ្យីម្យួម្កដាកច់ិញ្េ ឹម្ម្ឡើងវញិ ម្ដាយបុំប៉េនម្អាយធុំ ល់ទ្យុំហុំទ្យផីារដ លអាចលកប់ានតុំដលខពស់។ 
 

១១-២- ការបត្រើកូ្នត្រីពូជ ជ ាំនានប់ត្កាយ     

កន ងករណីម្នេះម្យើងអាចម្រៀបចុំម្ឡើងវញិ  ូចលុំនាុំដនការម្រៀបចុំរសេះម្ នដាកកូ់នរតចីិញ្េ ឹម្កន ងចុំន ច (៤-១)។ 
 

១២.                        
 

១២-១-   ស       
 

ការចញិ្េ ឹម្រតីចរម្រេះកន ងរសេះ អាចម្អាយអនកចិញ្េ ឹម្ោនលទ្យធភាពចុំម្ណញម្រចើន ម្ដាយសាររតី ដ លបាន
ដាកច់ិញ្េ ឹម្ោនម្រចើនរបម្ភទ្យ ដ លោនចរកឹស ីចុំណីខ សគាន  និង ជារបម្ភទ្យរតី ដ លស ីទាុំងចុំណីធម្មជាតិ និងចុំណី
បដនែម្ ។  ូម្ចនេះការចិញ្េ ឹម្រតចីរម្រេះកន ងរសេះ ោនភាពសម្រសបម្ៅនឹងកសិករ ដ លចងច់ិញ្េ ឹម្រតី ដតគាតម់្និសូវ



គម្រោងបង្ហា ញបម្ចេកវទិ្យាម្ ើម្បបីម្ងកើនផលិតភាពជ ុំវញិតុំបនទ់្យម្នេសាប (TSTD) 
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ោនលទ្យធភាពទ្យិញចុំណីបដនែម្ម្អាយរតីស ី ។ ការបម្ងកើនចុំណីធម្មជាតិ តាម្រយៈការដាកជ់ីរគបរ់បម្ភទ្យ រតវូដតម្ធវើ
ម្អាយបានម្ទ្យៀងទាត ់ម្ទ្យើបោនចុំណីធម្មជាតិរគបរ់គាន ់ម្អាយរតីស ី ឆ្បប់ានធុំធាតម់្លឿន ។ កន ងការចិញ្េ ឹម្រតីចរម្រេះ 
ចុំម្ពាេះរបម្ភទ្យរតីស ីរសទាបប់ាត  ូចជា រតីកាបសាម្ញ្ញ  និង រម្កីាល់ (គ ឺរតកីាបឥណ្តឌ ) ម្និគួរដាកម់្លើសពី ១៥% 
ម្ទ្យ ម្បើម្និ ូម្ចាន េះ រតីស ីម្្រសទាប ់  បាត រសេះទាុំងម្នាេះម្និសូវធុំម្ទ្យ ម្ដាយសារម្្រសទាបទ់្យឹកបាតរសេះ ម្និសូវ 
ោនចុំណីរគបរ់គាន។់ 
 

១២-២- ស       
 

                                                                                  
                                                                                     
                                
 
 គួរដតម្ធវើការម្រៀបចុំរសេះ ម្ នដាកកូ់នរតចីិញ្េ ឹម្ ម្ដាយម្ធវើការបមូ្ពរងីងរសេះចាបរ់តីកាច បាចកុំម្បារស និងបាុំង

ដសបម្ ងជ ុំវញិរសេះ ម្អាយបានជិតរតឹម្រតូវ ម្ ើម្បមី្អាយរតីចញឹ្េ ឹម្រតីោនអរតាគងវ់ងសខពស់ និងធុំធាតម់្លឿន។ 
 គួរដតដាក ់ងស់ ីម្ត (ចុំននួរតកីន ង ដផារសេះ ១ដម្៉េរតកាម្រ ៉េ) ម្អាយបានសម្រសម្ម្ៅនងឹរបម្ភទ្យរតី និងរបពន័ធដន

ការចញិ្េ ឹម្។ 
 រតូវផតល់ចុំណី ល់រតចីិញ្េ ឹម្ ម្អាយបានរគបរ់គាន ់និងម្ទ្យៀងទាត។់ 
 រតូវធវីការផ្ទេ ស់បតូរទ្យកឹម្អាយបានញឹកញាប ់ម្ ើម្បមី្អាយរតីឆ្បធ់ុំ។ 
 ម្ធវើការចាបរ់តីដ លោនទ្យុំហុំធុំ ជាុំបម្ណតើ រៗ ម្ ើម្បមី្អាយកូនរតី (ពិម្សស រតីទ្យឡីាពា) ដ លម្ទ្យើបញាស់កន ង

រសេះ ឆ្បធ់ុំជាបនតបនាា ប។់ 
 ម្ធវើការរបម្ូលផលរតីម្អាយចុំម្ពលរតី ដ លោនតុំដលខពស់ ម្ ើម្បបីម្ងកើនរបាកច់ុំណូល។ 
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១៣.                                           
 

១៣ ១                          
 

                                           ។                      
                                       ។                            

 
                                                                         

                                                     …              ឬ        
                                                                    ។ 
 

                                                                                 
                              ។  

 
                                                                          

                ។  
 
                     ឬ                                                  ។ 

                                  )                                  ឬ         

                   ។                ២             
 
 ១                      2                          ឬ                
                ឬ                                                 ឬ           
                                                                          
                                             ……                          
                   ឬ             ។                              
                               (                                             
                                             ។                       
                                                                          
                                          …… ។ 

                                                 
2          ឬ                                     ឬ                                     
                                                            ……                  
                                  ។ 
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ខ្នងម្រកាម្ម្នេះគឺជា របូម្នតសុំរាបគ់ណនារករបាករ់ ុំម្លាេះ ម្ ខចុំណ្តយម្ថរ/ម្និដរបរបួល 
 

របាករ់ ុំម្លាេះម្ ខចុំណ្តយម្ថរ/ម្និដរបរបួល = ដថេម្ ខចុំណ្តយម្និដរបរបួល ចែកនឹង ចុំនួនឆ្ន ុំ (ឬ  ង) ដន
អាយ កាលម្របើរបាស់ (ឆ្ន ុំ ឬ  ង) 

 
 
 ២                                                      ឬ       
      ។                                                                   )        
                                            ……                              ឬ 
                                                               ……  ។ 
 

                                                                       
                                                                     ។         
                                                                       ឬ         
                                                   ។                      3 
                 (                                                                ។ 

 
 
 .         
 
            ……………………………………… 
                   ………………………………… 

 
                ……………………… 
 

 .                          ១                
      
      
      
      
 
 
 

ខ.          
 

                                                 
3
                                                                               
                 ។ 
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            ……………………………………… 
                   ………………………………… 

 
                ……………………… 
 

 .                           ១                
      
      
      
      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

១៣ ២                                                    
 
                                                                            

                                                    
            ។                                     
                                                    
            ។                                    
                                                                
                                                     ។   
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        ស                            ស  
                                                                  

                                      
  

 

       

                    ២០       ២០១១   
                  ៣០     
២០១២ 

  
 

       ៦០០                        1500 
  

 

 

               
(80%) 1200   

 
 

       

                                        ១      

១-                 

 -                          )         584 12.000 7.008.000 7.008.000  

 -                                  ១០០                    2.000 1.000 2.000,000 2.000.000  

 -                                 )     7.000 100 700.000 700.000  

 -                                                 )     10.000 100 1.000.000 1.000.000  

                  10.708.000  

២ -             
 

                                   ១              )    -    70 15.000 1.042.500 1.042.500 
 

           )     1.500 200 300.000 300.000 
 

       (        Urea            DAP)           9 3.000 27.000 27.000 
 

                             100 2.000 200.000 200.000 
 

        ២៥     )    26 65.000 1.690.000 1.690.000 
 

                 ) 1 100.000 100.000 100.000 
 

                   ២                 1 200.000 200.000 200.000 
 

                (TVC)         3.559.500   

 ៣ -                           TVC 
   

7.148.500   

២ -                    

        ៦០០                ១          )              1 300.000 300.000 300.000  

                                  ២           )         1 250.000 250.000 125.000  

                       (TFC)                425.000   

            
 

២ -         (TC = TVC+TFC)             3.984.500  
 

៣ខ-                   ស    TC 
    

    6.723.500  
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  ស     ១: ស                                
                             TSTD) 
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  ស     ២:                            ស              
 
 .                             
 .                             
១                                         0៩២ ៨៩៧ ៤៦៤ 
២                                        ០៩៧ ៨៥ ២៥ ៩៩១ 
៣                                        ០១២ ៦០ ៣៩ ៣៣ 
៤                                     0៩៧ ៨៦ ៨៤ ៨៨៣ 
៥                                         0៩៧ ២៩ ៦៣ ៧៩៨ 
៦                                  ០១២ ២១ ៩៥ ៤៦ 
៧                                     ០១២ ៦៥ ៨៨ ៧២ 
៨                                      ០១២ ៩៤ ៣០ ៤៧ 
៩                                             ០៩៧ ៨៥ ៧៨ ៧៧៨ 
 .                               
១                                                     ០៩២ ២៩៥ ៥០៦ 
២                                                      ០១២ ៧៩១ ៤៩៦ 
៣                                     ០១២ ៥០៦ ០៦១ 
គ.                                 
១                      ឬ                                ០១២ ២២ ៨៧ ៧១ 
២                   ឬ                                ០១២ ៤០ ៥៤ ៩៧ 
៣                                                 ០១២ ៦៧ ៧៩ ៦៨ 
៤                 ឬ                               ០១៧ ៧៣ ៦៦ ៩១ 
     

ឃ.                               
១                                                   ០៨៩ ៦២ ៥៧ ៨១ 
២                                                          ០៩២ ៧៤ ១៦ ៣៦ 
៣                                                       ០១២ ៦១ ៨០ ៨៦ 
៤                                                            ០៩២ ៨៩ ៦៤ ០៧ 
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