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ដាំណាាំប័រ 

ដំណំឈ ើហូបផ្លែប័រ  (ភាសាបារងំ អាវ កូាឈេរ Avocatier ឬ អាវ កូាត៍ Avocat) ឬ អាវ កូាដូ (ភាសា

អង់ឈលែស : Avocado)ជាផ្លែឈ ើមានកំឈ ើតឈេញពីអាឈេរិកកណា ល ។ 

ប័រ ជារុកខជាតិឈៅកនុងអេបូរ Lauraceaeសថ ិតកនុងអេបរូជាេួយ ផ្កា េនទន៍,ក្កវាញ និង Bay laurel ។ 

ប័រ ជាផ្លែឈ ើពា ិជ្ជកេម និងក្តូវបានដដំុុះឈៅតំបន់ផ្ដលមានអាកាសធាតុឈដា ទូទងំពិភពឈោក 

និងតំបន់ឈដា េធ្យេ។ ប័រ មានផ្លែព ៌បបតងឈពលទុំបន្ទទ ប់ពីក្បេូលលល។ ឈដើេប័រអាេដឈំដយប ុ្ុះក្ាប់

បាន និងអាេបង្កា ត់ពូជ្លឺឈធ្វើតាេវិធ្ីលសផំ្េក ឈដើេបីង្កយក្សួលកនុងការក្លប់ក្លងលុ ភាពនិងបរិមា លល ។ 

ផ្លែប័រខ្ចី ឈយើងេិនអាេទទួលទនបានឈទ ឈក្ពាុះវាមានសារជាតិ Tannin ឈធ្វើឲ្យមានរសជាតិលវីង ញុំ

ឈក្េើននឹងឈធ្វើឲ្យ ឺកាល ឈយើងអាេទទួលបានផ្តផ្លែទុំ ឈដយទទួលទនក្សស់ៗ។ 

១-េតថព្បគោជន៍ចាំគ ះសុខភាររាងកាយៈ 

• ជាតិឈក្បងឈៅកនុងសាេ់បរ័ ជួ្យកាត់បនថយកក្េិត LDL-cholesterol ផ្ដលជាកូឈេឈស្រ ូលមានលល  

ប៉ពាល់េំឈពាុះរងកាយ និងបផ្នថេកក្េិត HDL-cholesterol ឈៅកនុងឈាេផ្ដលជាកូឈេឈស្រ ូលមានលុ 

សេបត្ិលអេំឈពាុះរងកាយ ។ 

• អាេបង្កា រជំ្ងឈឺបុះដងូ 

• អាេកាត់បនថយជាតិខ្លែ ញ់កនុងឈាេ អនកជំ្ងឈឺនុះខ្ពស់លួរទទលួទនផ្លែប័រ ។ 

• អាេជួ្យបញចុុះទេងន់ ឈក្ពាុះកាបអូុីក្ដតមានកក្េិតទប និងឈដយសារមានជាតិសា រតិេ ឈទើបអនកជំ្ងឺ

ទឹកឈន្ទេផ្លអេអាេទទួលទនផ្លែប័របានផ្ដរ ។ 

• មានវតីាេីន A ផ្ដលជាសារធាតុ Antioxidant ជ្ួយការពារឈកាសិកាកនុងរងកាយពីសារធាតុពុលកនុង

ខ្យល់ ទឹក និងេំ ីអាហារ ឈហើយនិងជ្ំនួយផ្ភនក ។ 

• មានវតីាេីន B ជួ្យបង្កា រជំ្ងសឺព ឹកក្សពន់ និងជំ្ងដឺំឈៅមាត់ ។ 

• មានវតីាេីន C ជួ្យបង្កា រជំ្ងផឺ្កា សាយនិងឈាេតាេអញ្ចច ញឈធ្មញ ។ 

• ប័រសេបូរឈៅឈដយសារធាតផុ្រ  និងអាហារូបតថេភផ្ដលចំបាេ់សក្មាប់រងកាយ េិនថាជាកាល់សយូេ, 

ប៉ូតាសយូេ, លូសវ ័រ ផ្ដលជួ្យកាត់បនថយកឈូេឈសា រ លូ ជាពិឈសសហវលូីកជាអាហារសំខ្លន់សក្មាប់ស្រស្ី

មានបលទឈពាុះ ឈដយសារហវលូីកជាអាហារបូតថេភចំបាេ់សក្មាប់ការលតូោស់ ធ្ំធាត់ និងបឈងាើតជាលិ

ការបស់ទរក ។ 

• និងអតថក្បឈោជ្ន៍េំឈពាុះសក្េស់ និងសុខ្ភាពផ្សបក, សក់...។ល។ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Lauraceae
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២-លរខណៈភូមិ្សាស្រសត និងរុរខសាស្រសត  

ប័រលឺជាដំណំផ្ដលង្កយសុានិំងក្បឈភទដីឈសាុះកឈក្កាុះ ដីសងួ តហតួផ្ហង  និងក្បឈភទដីផ្ដលឈកសុះជី្

ជាត។ិ ឈៅក្បឈទសកេពុជាឈយើងឈខ្តាផ្ដលសំបរូនិងនិយេដដំំណំប័រលឺមានឈខ្តារតនៈលីរី និងេ ឌ លលីរី។ 

ប័រអាេដបំានឈៅឈលើដីឈក្េើនក្បឈភទ ប៉ុផ្ន្សេក្សបបលុំតលឺឈៅឈលើដីក្កហេបាសាល់ និងឈៅតំបន់

ខ្ពង់រប។ ឈលផ្តងដឈំដើេប័រឈៅឈដើេរដូវវសសលឺចប់ពីផ្ខ្ ឧសភា ដល់ផ្ខ្ កកាដ។ 

ឈដយសារផ្តប័រ ជាក្បឈភទផ្លែឈ ើ ផ្ដលមានសកាា នុពលខ្លែ ំងឈៅឈលើទីលសរជាពិឈសសប័រផ្ខ្មរកំពុងផ្ត

ទទលួបានការាំក្ទឈក្េើនពីអនកឈក្បើក្បាស់ឈដយអាេយកកសិលលឈនុះេកផ្កបេនជាបផ្ងអេ ផ្លែឈ ើឈពញនិយេ 

ង្កយក្សួលលក់ មានតបេែខ្ពស់ ឈធ្វើឲ្យកសិករកនុងក្សុកមានក្ីសងឃឹេនិងេមាញឹកកនុងការពក្ងីកដីដដំុុះបផ្នថេ

ជាបន្បន្ទទ ប់លងផ្ដរ។  

គដើម្ប័រ ៖ 

ប័រ មានឈដើេក្តង់ កេពស់អាេដល់ឈៅ ១៨ផ្េ៉ក្ត សំបកព ៌ឈតាន តខ្ចី ឈហើយឈក្លើេដេូផ្សបកក្កឈពើ មាន

សែ ឹកប័រមានព ៌បបតង ។ ផ្កា ប័រមានទំហំតូេៗព ៌សក្ពោឈំលឿង មាន ៦ ក្តបកឈេញជាកញចុ ំពីេុងផ្េក ។ 

ផ្លែប័រ ៖ 

ផ្លែប័រមានរងក្ទផ្វងឬេូល មានទងំពូជ្សេបកឈសា ើងនិងសេបកក្កាស់ មានសាេ់េ៉ដឋ មានសេបុរតាំង

ពីឈលឿងខ្ចីឈៅដល់ឈលឿងចស់ ាម នកែិន មានក្ាប់ផ្ត ១ និងមានឈក្សាេឈក្សាបក្ាប់ ។ 

រូជប័រ ៖ មានដូេជា៖ Bacon, Fuerte, Gwen, Hass, Pinkerton, Reed, Stewart, Zutano, 034 

១. ពូជ្លួទ័រម៉ាឡា (Guatemala) មានផ្លែព ៌បបតង កាលផ្លែឈក្លើេ ក្ាប់មានទំហំតូេ រងេលូ 

សាេ់ក្កាស់ សេបូរជាតិឈក្បង ស័កាិសេនឹងអាកាសធាតុក្តជាក់បងគួរ ។ 

២.  ពូជ្ឥណឌ ខ្លងលិេ (West Indian) សេបករឈោងរឈងើេមានព ៌បបតងក្ពោឈំលឿង សាេ់

ក្កាស់ ក្ាប់ឈៅកនុងឈក្សាេរលុង មានរសជាតិផ្លអេផ្េេៗ មានជាតិឈក្បងតិេ ធ្ន់នឹងអាកាសធាតុឈដា  ។ 

៣.    ពូជ្េុិកសុីកូ មានផ្លែតូេសេបករឈោងឈសា ើង ឈពលចស់មានព ៌សាវ យ ឈក្សាេឈក្សាបក្ាប់

ឈសា ើងនិងធ្ំរលុង មានជាតិឈក្បងឈក្េើន ធ្ន់នឹងអាកាសធាតុក្តជាក់បានលអ ។ 

 ៣. នលៃដីដ្ឋាំដុះ និងបរិោណលលដាំណាាំប័រ 

តាេរបាយការ ៍របស់ក្កសួងកសិកេម រុកាខ ក្បម៉ាញ់ និងឈនសាទ កនុងឆ្ន ំ២០២០ ឈៅទូទងំក្បឈទស

ដំណំប័រដដំុុះបាន ៖  

ល

.រ 

លកខ ៈដដំុុះ បលទដដីដំុុះសរបុ 

(ហកិតា) 

បលទដដីដំុុះទទលួ

លលសរបុ(ហកិតា) 

ទនិនលលជាេធ្យេ 

(ឈតាន/ហកិតា) 

បរមិា លលសរបុ 

(ឈតាន) 
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១ លកខ ៈក្លួសារ 556 378 12.17 4,596 

២ លកខ ៈក្កុេហ ុន 0 0 0 0 

 សរុប 556 379 12.17 4,596 

៤.ការដ្ឋាំដុះ និងរដូវកាល 

៤-១)-រីរផ្នែងដ្ឋាំដុះ  

 -ប័រជាក្បឈភទដំណំង្កយដសុំានឹំងតំបន់ដីសងួ ត ដីឈខ្សុះជី្វជាតិជាឈដើេ ឈលអាេដឈំដើេប័របានឈៅឈលើ

ដីឈក្េើនក្បឈភទប៉ុផ្ន្សេក្សបបំលុតលឺឈលើដីក្កហេបាសាល់ជិ្តក្បភពទឹក ដីេិនដក់ទឹក និងដីទលួជ្ក្មាល។ 

កសិករនិយេដដំុុះឈដើេប័រឈៅឈដើេរដូវវសសចប់ពីផ្ខ្ឧសភា ដល់ផ្ខ្ កកាដ។  

៤-២)-ការគរៀបចាំដ ី  

-ក្តូវពក្ង្កបដីឱ្យរបឈសម ើ (ជី្កក្បព័នធរឈំដុះទឹក) ឈបើតំបន់ដីទំន្ទបក្តូវឈលើករង ឬពូនលល់ឱ្យខ្ពស់។ 

៤-៣)-ការគព្ជើសគរើសរូជ  

 ពូជ្ហាស (Hass) និងពូជ្ប័រផ្លែផ្វងជាពូជ្ប័រផ្ដលមានសាេ់

រេួល ាម នជាតិសរបសកនុងសាេ់ផ្ដលេិនបងាឈអាយសាេ់ប័រផ្ក្បព ៏ក្ក

ឈ ៉ឈពលប៉ុះទងគិេ សំបកមានលកខ ៈរឹងក្កាស់ និងអាេរកសទុកបាន

យូរជាងប័រដ៏បទឈទៀត ផ្លែមានកែិន ងុយ និងមានតបេែបលែឈៅឈលើទីលសរ។ 

 

   
  

  Avocado - 034 
 Pinketon 
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ការដឈំដើេប័រមានវិធ្ីជាឈក្េើនោ៉ងដេូជា ៖ ការប ុ្ុះក្ាប់ ការបំឈៅផ្េក ការលសឈំដយតផ្េកជា

ឈដើេ។ល។ ការប ុ្ុះក្ាប់ និងការលសផំ្េកកសិករេិនសវូនិយេឈទ ឈលនិយេផ្តការលសឈំដយកាត់តផ្េក

ឈក្េើនជាងឈក្ពាុះវាេិនកាែ យ ឆ្ប់បានលល និងមានទិននលលខ្ពស់ (ឈដើេលមីមានឫសផ្វង តជាេួយផ្េកផ្ដលឆ្ប់

មានផ្លែ)។ 

ការឈក្ជ្ើសឈរសីពជូ្ នងិការសក្មាងំក្ាប់៖  

ក្ាប់ប័រផ្ដលក្តូវយកេកប ុ្ុះលឺក្តូវផ្តជាក្ាប់ទុំឈដយធ្េមជាតិ ។ ក្ាប់ប័រទុំធ្េមជាតិ ង្កយក្សួល

ប ុ្ុះ ង្កយផ្ល មានរសជាតិលវីងកក្េិតទបឈហើយក៏លល្់លលឈក្េើនផ្ដរ។ ករ ីផ្ដលកសិករេិនេាស់ថាឈតើ

ក្ាប់ប័រឈន្ទុះទុំលអ ឈសទ ើរទុំ ឬខ្ចីឈទឈន្ទុះ កសិករអាេឈក្បើវធិ្ីសាស្រស្េយួឈទៀត លឺយកក្ាប់ប័រឈៅបកសេបកឈេញ

ឱ្យអសរ់េួដក់ក្តាំទឹករយៈឈពល៣បលង។ កនុងរយៈឈពល៣បលងឈនុះ ឈលអាេបូ្រទឹក១ ឬ២ដង។ ក្ាប់ប័រផ្ដលលអ 

វានឹងលិេ ឯក្ាប់ប័រផ្ដលេិនលអ វានឹងអផ្ ្តឈេើង ឬសអុយ។ ដឈូេនុះកសិករអាេឈរសីយកក្ាប់ប័រអផ្ ្ត 

និងសអុយឈន្ទុះឈេញ ប៉ផុ្ន្ក្ាប់ប័រផ្ដលសងួ តលអខ្ែុះ កអ៏ាេអផ្ ្តឈេើង ដូេក្ាប់េិនលអផ្ដរ។  

ការប ាុ ុះកនូ ៖  

ឈៅឈពលប ាុ ុះប័រ កសិករក្តូវកប់ក្ាប់ប័រឱ្យលិេកនុងដីផ្តពាក់កណ្លបានឈហើយ ឈៅឈពលដំបូងៗ

ក្តូវឈក្សាេទឹកផ្ដលមានកក្េិត PH ៥េុេ  ផ្តេាងប៉ុឈណណ ុះ កនុងេួយបលង ឈដើេបីលាល់សំឈ ើេដល់ក្ាប់ពូជ្ង្កយ

ដុុះ និងឆ្ប់លូតោស់។ ប៉ុផ្នាឈបើអាកាសធាតុឈដា ខ្លែ ំង កសិករអាេឈក្សាេទឹកពីរដងកនុងេួយបលង។ 

ការផ្លទកំនូបរ័៖ រយៈឈពលផ្ដលប័រកំពុងលូតោស់ រហូតដល់អាយុ៣ផ្ខ្ កសិករក្តូវតាេដន និង

ផ្លទតំាេសក្េួល  ឈដើេបឱី្យកូនប័រលូតោស់តាេដំឈ ើរធ្េមជាតិរបស់វា។ ការតាេដនការលូតោស់ លឺ

ឈដើេបី ឈេៀងវាងកុំឱ្យមានឈេឈរលឆ្ែង និងបញ្ចា ន្ទន្ទឈលើកូនប័រទងំឈន្ទុះ។ 

៤-៤)-ការដ្ឋាំដុះ 

 -ការដឈំដើេប័រអាេដបំានពីេឈន្ទែ ុះលុេពនីេួយៗ ពី ៥េ x ៥េ ឬរហូតដល់ ៨េ ឬ ៩េ  

-ជី្ករឈត្ទំហំ ០.៥េ x០.៥០េ x០.៥០េ ឬអាេធ្ំជាងឈនុះក៏បាន 
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-សមាអ តឈមម ឈៅជំុ្វិញលល់ឱ្យបានឈទៀងទត់ 

-ឈដតឈ ើជ្នែង់េងឈផ្កអ បនិងកូនឈដើេ និងការពារកំឈៅបលងខ្លែ ំង 

-ឈរៀបេំក្បព័នធទឹកឈក្សាេក្សពដំណំឱ្យបានក្លប់ក្ាន់ 

៤-៥)-ការគព្បើព្បាស់ជី  

-ដក់ជី្ោេកសតវក្ទប់បាត េំនួន ១៥ ឈៅ ២០លីេូក្កាេ  និងដក់បផ្នថេឈេតំផ្បរជី្វសាស្រស្ប៉តូា 

សយូេ ០,៥លក្ក និងឈរយកំឈបារពី ០,៣ ឈៅ ០,៥លក្ក/រឈត្។ 

-ឈដើេប័រឈៅតេូក្តូវដក់ជី្ពី៤ឈៅ ៥ដង/ឆ្ន ំ។ បរិមា ដក់ជី្លឺអាក្ស័យឈៅតាេអាយុកាលបនឈដើេ។ 

-ឈៅឈពលឈដើេចប់ឈល្ើេឈេញផ្លែកសិករក្តូវដក់ជី្ កាល់លី (Kali) ខ្ពស់ជាងេុន។ បរិមា ដក់ជី្ 

នឹងមានលុុះនឹងឈៅឆ្កនំ្ទទី ៩ ទី១០។ 

-ចំបាេ់ក្តូវដក់បផ្នថកំឈបារ និងជី្សររីងគបាញ់បផ្នថេនូវបណ្ជី្ឈលើសែ ឹកដេូជា៖ Alpha Super,  

Antonic ឈក្បើជី្ Grow More េុននិងឈក្កាយការដក់ជី្ឈលើកទី៤។ 

ក ំតេ់ណំំ៖ ឈាលការ ៍សំខ្លន់បនការជ្ំរុញឱ្យប័រល្ល់ទិននលលខ្ពស់ 

-ឈធ្វើឱ្យដីមានសុខ្ភាពលអ កាត់បនថយការឈក្បើក្បាស់ជី្ និងថាន ពុំលនិងឈក្បើក្បាស់ជី្ធ្េមជាតិឱ្យបានឈក្េើន 

-ឈដើេក្តូវមានសុខ្ភាពលអ ាម នការបុុះផ្កែ ញពិសតវលអិតេបក្ង និងជ្េងឺឈលេងៗ។ 

-ឈក្បើលេិតជី្វសាស្រស្ ក្ទីកផូ្ែម៉ា ឈដើេបីការពារ និងជ្ក្េញុការលតូោស់ កាន់ក្ិបបានឈក្េើន និងអាេ

បនថយការបំផ្កែ ញពីសតវេបក្ងឈលេងៗបាន។ 

៤-៦)-ការគព្សាចរឹរ និងផ្អា ប់គល់  

-ឈដើេប័រក្តូវការទឹកកនុងបរមិា សេលមេ ប៉ុផ្ន្ក្តូវឈក្សាេឈក្េើនដង។ ឈលអាេឈក្សាេទឹកពី ១០ ឈៅ 

១៥បលងេ្ងកនុងរដូវក្បំាង លួបលេនិំងការផ្កអ ប់លល់ឈដយេិនចំបាេ់ឈក្សាេទឺកឈជាលជាឈំន្ទុះឈទ។ 

៤-៧)-រគបៀបបង្កា ជម្ងឺ និងការរាំចាត់ដងាូវ  

ឈដើេប័រផ្តងក្តូវរងនវូជ្េងឺេួយេំនួនដូេជា៖ 

-ជ្េងឺរលួយឫស៖ ឈដើេប័រមានជ្េងឺសែ ឹកឈសាុះអឈងគើយ ផ្េកង្កប់បឈ ្ើរៗពីេុងដលត់ួឈដើេ។ កក្តូវរក 

ឱ្យឈ ើញទន់ឈពលឈវោនូវសាែ កសាន េសអុយទងំឈន្ទុះឈៅឈលើឈដើេឈហើយឈកាសឈេញឱ្យសាអ តនិងោប sulfate 

សាព ន់កំឈបារខ្លប់។ ឈៅឈពលឈដើេង្កប់ក្តូវដុតកំឈទេឈចលឈដើេបីកុំឱ្យជ្េងឺឆ្ែងរលដល។ 

-ជ្េងឺសវ ិតក្សឈពាន៖ សែ ឹកសវ ិតង្កប់ ចំបាេ់ក្តូវឈក្បើថាន  ំ Anvil, Daconil, Alietteឈដើេបីបង្កា ជ្េងឺ។ 

៤-៨)-ការតារ់ផ្តងផ្ម្រ  

-ឈក្កាយឈពលដរំយៈឈពលចប់ពី ១ដល់ ៣ឆ្ន ំក្តូវឈធ្វើការតាក់ផ្តងផ្េកជាក្បចំ 
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-កាត់ផ្េកផ្ដលេិនលអឈេញ (ផ្េកដុុះឈទរខ្លែ ំង ផ្េកលូតោស់េិនលអ ផ្េកលងឈលើាន ..) 

-ឈក្កាយឈពលកាត់ផ្េកឈេញឈហើយក្តូវយកកំឈបារោបសាន េកាត់ឈដើេបីការពារឈេឈរលឆ្ែង 

បន្ទទ ប់ពីកាត់ផ្េករួេក្តូវបផំ្កែ ញរុកាខ ជាតិេបក្ងឈហើយក្ជំុ្ដី និងដក់ជី្ោេកសតវពី ១៥-៥០ ល.ក្ក/ឈដើេ ។ 

៥)-ការព្បមូ្លលល តនម្ែ និងរីលារលរ់លលិតលលផ្លែប័រ 

៥-១)-ការព្បមូ្លលល 

-ប័រអាេចប់ឈល្ើេឱ្យលលឈលើកដំបូង ពីអាយុ ៤ ឈៅ៥ឆ្ន ំឈេើងឈៅបន្ទទ ប់ពីដ ំ និងអាេបន្ល្ល់លល

បានរហូតដល់ ២០ ឈៅ ២៥ឆ្ន ំ 

-ប័រជាទូឈៅអាេក្បេូលលលកនុងេឈន្ទែ ុះផ្ខ្ េិលុន្ទ ដល់ ផ្ខ្សីហា ឬយូរជាងឈនុះ 

-ទិននលលចប់ឈល្ើេដំបូងពី ៣០ ឈៅ ៧០លក្ក/ឈដើេ (ឈដើេប័រអាយុ ៤ឆ្ន ំ-៥ឆ្ន ំ)ឈដយសារឈលក្តូវកាត់

ជ្ក្េុុះក្ិបឈចលខ្ែុះឈដើេបីកុឱំ្យបាក់ផ្េក។ 

-ទិននលលអាេចប់ពី ៤០០លក្ក/ឈដើេឈៅឈពលឈដើេប័រអាយុចប់ពី ១០ឆ្ន ំឈេើងឈៅ 

-អាយុកាលអាេល្ល់លលបានលឺរហូតដល់ ២៥-៣០ឆ្ន ំ (កូនប័រផ្ដលកាត់តផ្េក) ។ 

៥-២)-រីលារលរ់លលិតលល និងតនម្ែ 

ទីលសរប័រផ្ខ្មរមានការាំក្ទោ៉ងខ្លែ ំង ប៉ុផ្ន្អនកលក់េយួេំនួនបាននំ្ទេូលផ្លែប័រពីក្បឈទសឈវៀតណេ 

និងបល ផ្ដលភាលឈក្េើនពុំមានលុ ភាពលអ ក្បសិនឈបើឈយើងឈៅផ្តបឈណ្យឲ្យលលិតលលពីក្បឈទសជិ្តខ្លង

ហូរេូលវាយលុកទីលសររបស់ក្បជាកសិករឈក្េើនហួសឈហតុឈពកវានឹងនំ្ទឲ្យកសិករខ្លតបង់ក្បាក់េំឈ ញោ៉ង

ឈក្េើនឈក្ពាុះការលលិតប័រឈៅកេពុជាបានឈផ្្កតឈលើសុវតថិភាព និងលុ ភាព។ 

ក្បសិនឈបើាម នការយកេិត្ទុកដក់ឈលើការឈលើកកេពស់ទីលសរលលិតលលប័រឈន្ទុះឈទវានឹងឈធ្វើកសិករ

បាកទ់ឹកេិត្ផ្ដលនំ្ទឲ្យកសិករអាេនឹងឈបាុះបង់ឈចលអាជី្ពឈនុះ។កសិករឈយើងេិនទន់អាេលកល់លិតលល

កសិកេមកនុងតបេែឈដើេទបបានឈៅឈេើយឈទ ឈក្ពាុះតផ្េែឈដើេលលិកេមកសិកេមខ្ពសឈ់ហើយបឈេចកឈទសដកំ៏ឈៅ

មានកក្េិតលងផ្ដរ។ 

សពវបលងឈនុះមាន មួ ញឈក្េើនណស់ផ្ដលចំទទួលទិញទិននលលប័រយកឈៅលក់បន្ តបេែឈបាុះដុំឈេញពី

េំការឈៅឆ្ន ំឈនុះ លឺេឈន្ទែ ុះពី ៥,០០០ឈរៀល ឈៅ ៧,០០០ឈរៀល/លីេូក្កាេឈៅឲ្យ មួ ញកណា ល ឈហើយឈលលក់

បន្បានក្បផ្ហលពី៨,០០០ឈរៀល ឈៅ១០,០០០ឈរៀល /លីេូក្កាេ ។លលិតលលប័រឈៅឆ្ន ំឈនុះអាេមានតិេជាង

ឆ្ន ំេុន ឈក្ពាុះបញ្ចា បផ្ក្េបក្េួលអាកាសធាតុផ្ដលេិនអំឈណយលលដល់ការដដំុុះ។ 

ដំណំប័រចប់ឈលាើេហុេលលពីឆ្ន ំទី៤ ឈេើងឈៅឈហើយទនិនលលនឹងឈកើនឈេើងជាឈរៀងរល់ឆ្ន ំបន្បន្ទទ ប់  រី

ឯផ្លែផ្កា របស់វប័រលឺឈេញេកកនុង១ឆ្ន ំេាង និងមានេាងមាា លឈេញេក២ដង ឈលឈៅថាឈេញផ្លែខ្ុសរដូវ ។ 
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៦)-នលែគដើម្សព្ោប់ការដ្ឋាំ និងការផ្លទាំគដើម្ប័រចាំនួន ១៨០គដើម្/ហិរតា  

(ករ ីដេំឈន្ទែ ុះឈដើេ ៨េ x ៧េ និងមានដីេំការផ្កទ ល់ខ្ែួន) 

       
(លិតជាឈរៀល) 

  

បរិោយ ឯកតា េំនួន តបេែឯកតា េំណយសរុប 

េំនួន

សារ

រលំស់ 

េំណយកាត់

រំលស់ 

  
I-ចាំណាយគលើការចាប់គលតើម្ដ្ឋាំដាំបូង 

  
ចាំណាយផ្ព្បព្បួល   6,528,000         6,528,000  

1 បលែភជួររស់ ដង 3 250,000 750,000 1 750,000 

2 បលែជ្ីករឈត្ និងបលែដ ំ រឈត្ 180 8,000 1,440,000 1 1,440,000 

3 កូនប័រ ឈដើេ 180 12,000 2,160,000 1 2,160,000 

4 ជ្ីធ្េមជាតិ ១៥លក្ក/រឈត្ x ១៨០រឈត្ លក្ក 2,700 500 1,350,000 1 1,350,000 

5 កំឈបារស 0.5លក្ក/រឈត្ លក្ក 90 1,200 108,000 1 108,000 

6 ឈ ើជ្នទល ់និងរបំាងការពារខ្យល់ កំឈៅ ឈដើេ 180 2,000 360,000 1 360,000 

7 ថាន សំមាែ ប់សតវកឈ ្ៀរ ១លក្ក/រឈត្ លក្ក 180 2,000 360,000 1 360,000 

  ចាំណាយម្ិនផ្ព្បព្បួល   8,440,000         1,528,000  

8 ក្បព័នធទុឈោទឹក (ឈក្បើក្បាស់ ៥ឆ្ន ំ) កំឈបែ 1 1,600,000 1,600,000 
           

5  
         320,000  

9 ជ្ីកក្សុះ /អាងទឹក (ឈក្បើក្បាស់ ១០ឆ្ន ំ)   1 2,800,000 2,800,000 
         

10  
         280,000  

10 ម៉ាសុីនបូេទឹក (រយៈឈពលឈក្បើក្បាស់៥ឆ្ន ំ) កំឈបែ 1 3,280,000 3,280,000 
           

5  
         656,000  

11 ធ្ុងបាញ់ថាន  ំ(រយៈឈពលឈក្បើក្បាស់២ឆ្ន ំ)   1 400,000 400,000 
           

2  
         200,000  

12 ម៉ាសុីនកាត់ឈមម  (ឈក្បើក្បាស់ ៥ឆ្ន ំ)   1 360,000 360,000 
           

5  
           72,000  

  subtotal I 14,968,000   
     8,056,000  

  II-ចាំណាយគលើការផ្លទាំឆ្ន ាំរី១ 

1 ថាន សំមាែ ប់សតវលអិត៣ផ្ខ្េ្ង ដង 4 100,000 400,000           400,000  

2 ជ្ីោេកសតវ៤ដង/ឆ្ន ំ េ្ង២០លក្ក/ឈដើេ ការ ុង 600 3,000 1,800,000       1,800,000  

3 ពលកេមកាត់ឈមម  កាត់៦ដង/ឆ្ន ំ 
ន្ទក់

ដង 
12 40,000 480,000           480,000  

4 ឈក្បងកាត់ឈមម  ៥លីក្ត/បលងx២បលងx៦ដង លីក្ត 60 3,200 192,000  192,000 
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5 

ម៉ាស ូតបូេទឹក ឈក្សាេរយៈឈពល៦ផ្ខ្១ផ្ខ្

ឈក្សាេ២ដង េ្ង ១០ល.=១២០ល. 
លីក្ត 120 3,200 384,000  384,000 

6 េំណយកាត់រំលស់ក្បចំឆ្ន ំ         1,528,000         1,528,000  

  subtotal II   4,784,000         4,784,000  

  

III-ចាំណាយគលើការផ្លទាំឆ្ន ាំរី២  

ដូេាន នឹងឆ្ន ំទី១       

  4,784,000  

  

     4,784,000  

  

IV-ចាំណាយគលើការផ្លទាំឆ្ន ាំរី៣  

ដូេាន នឹងឆ្ន ំទី១       

  4,784,000  

  

     4,784,000  

  

V-ចាំណាយគលើការផ្លទាំឆ្ន ាំរី ៤ ជាឆ្ន ាំព្តូវ

ព្បម្លូលលជាគលើរដាំបូង             

1 េំណយផ្លទកំ្បចំឆ្ន ំ         4,784,000         4,784,000  

2 កមាែ ងំពលកេមក្បេូលលល 
ន្ទក់

ឈដើេ 
180 8,000 1,440,000  1,440,000 

3 េំណយដឹកជ្ញជូនលល         1,000,000         1,000,000  

  
subtotal V   7,224,000         7,224,000  

  

VI-ចាំណាយសរុបទាំងគលើការដ្ឋាំដុះ និង

ការផ្លទាំដល់ឆ្ន ាំរី ៤       

36,544,000      29,632,000  

  VII-ចាំណូលរីការព្បម្លូលលគលើររី១ គៅចុងឆ្ន ាំរី៤ 

  

ទិននលល 5០ល.ក/ឈដើេ x 180 ឈដើេ = 

9,000ល.កកាត់ឈេញ10% ផ្លែតូេេិនក្លប់

ខ្លន ត ឈៅសល់ 8,100លក្ក 
  

8,100 5,000 40,500,000  40,500,000 

  

VII-ចាំគណញរីការលរ់លលគលើរដាំបូង 

គៅចុងឆ្ន ាំរី៤       

  3,956,000       10,868,000  

        

៧.រិននលល៖ ទិននលលមានការឈកើនឈេើងជាឈរៀងរល់ឆ្ន ំ ប័រកនុង១ឈដើេលឺអាេទទលួលលឈៅឆ្ន ំដំបូង

បានេឈន្ទែ ុះពី៣០ ឈៅ៧០លីេូ និងអាេឈកើនឈេើងដល់រប់រយលីេូក្កាេអាក្ស័យឈលើអាយុកាលបនឈដើេប័រ ។   

ទិននលលអាេចប់ពី ១០០លក្ក/ឈដើេឈេើងឈៅករ ីឈដើេប័រមានអាយុចប់ពី ៦ឆ្ន ំឈេើងឈៅ ។ 
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៨.តារាងសគងខប ចាំណូល ចាំណាយ គលើការដ្ឋាំាំដាំណា ាំប័រ    

  បរោិយ ឯកតា ចបឈ់ល្ើេ ឆ្ន ំទី១ ឆ្ន ំទី២ ឆ្ន ំទី៣ ឆ្ន ំទ៤ី ឆ្ន ំទ៥ី ឆ្ន ំទ៦ី ឆ្ន ំទ៧ី ឆ្ន ំទី៨ 

1 ទនិនលល/ឈដើេ លក្ក         50 75 100 125 150 

2 ទនិនលលសរបុ លក្ក          9,000  13,500  18,000  22,500  27,000  

3 េ ូំលសរបុ ោន ៛         -            -            -            -     45.00    67.50    90.00  112.50  135.00  

4 េណំយសរបុ ោន ៛    14.97     4.78     4.78     4.78     7.22      7.22      7.22      7.22      7.22  

5 េឈំ ញសរបុ ោន ៛   (14.97)  (4.78)  (4.78)  (4.78)  37.78   60.28    82.78  105.28  127.78  

 

សាំល៖់ ករ ីការកំ តក់ំឈ ើនទិននលលសុទធក្បចំឆ្ន ំឈលរ និងតបេែលក់ឈលរ ៥,០០០ឈរៀល/លក្ក 

ករ ីកសិករមានលំនិតកនុងការឈធ្វើពិពិធ្កេមកសិកេម ផ្ដលមានលកខ ៈក្លប់ក្ជុ្ងឈក្ជាយឈៅតាេសាថ ន

ភាពទីលសរ និងសាថ នភាពតក្េូវការឈដើេបីកសាងនូវេង្កវ ក់តបេែផ្ដលមានលកខ ៈក្បកួតក្បផ្ជ្ង សហក្លនិ

កសិករអាេដដំំណំរួេលេេំួយេំនួនឈៅតាេេឈន្ទែ ុះឈដើេប័រ ផ្ដលអាេទទួលបាននូវលលិតលលកសិកេមផ្ដល

មានលុ ភាពជាប់ជាក្បចំឈហើយកនុងឈពលជាេួយាន  អាេបឈងាើនសេតថភាពក្សូបយកនូវក្បាក់េំ ូលបផ្នថេ 

និងសឈក្េេសាង់ដរលុ ភាពផ្ដលទីលសរក្តូវការ។ 

៩.បញ្ហា ព្បឈម្ 

• លលិតលលប័រកនុងក្សុកលក់ឈេញមានតបេែបលែជាងផ្លែប័រនំ្ទេលូពីក្បឈទសជិ្តខ្លង 

• កសិករេួយេំនួនជាកសិករខ្លន តតូេ ឬអនកដដំុុះជាលកខ ៈក្លួសារ ឬជាកំសាន្ផ្តប៉ុឈណណ ុះ ផ្ដលពួក

ាត់ឈធ្វើការដដំុុះឈៅតាេការយល់ឈ ើញឬដតំាេយថាកេម ឈដយេិនបានយកេិត្ទុកដក់អនុវត្តាេ

បឈេចកឈទសឱ្យបានក្តឹេក្តូវ។ 

• ការេំណយវិនិឈោលឈលើការដដំុុះ ផ្លទដំំណំប័រមានតបេែខ្ពស់ និងពិបាកផ្លទំ 

• មានការផ្កែងបនែំលលិតលលឈដើេ ឈធ្វើឱ្យអនកទិញបរិឈភាលបាត់ទំនុកេិត្ឈលើលលិតលលកនុងក្សុក 

១០.ដាំគណាះព្សាយ 

ដដំំណំប័រឈៅកេពុជាន្ទឈពលបេចុបបននកំពុងឈពញនិយេឈដយមានអតិលិជ្នឈៅកនុងក្សុកជាឈក្េើនបាន

ាំក្ទឈៅឈលើលុ ភាព និងសុវតថិភាពរបស់លលិតលលកេពុជាដូេឈនុះកសិករដបំ័រលួរផ្តអនុវត្តាេលកខខ្ ឌ បន

ការដដំំណំតាេបទដឋ នបឈេចកឈទសក្តឹេក្តូវឈទើបអាេទទួលបានទិននលលលអក្បឈសើរ។ ក្បសិនឈបើកសិករដជំា
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លកខ ៈក្ទង់ក្ទយធ្ំឬឈក្េើនក្លួសារក្តូវមានការេងក្កងជាសហលេន៍កសិករដំណំប័រផ្ដលអាេមានលទធភាព

ទទលួបាននូវជំ្នួយបឈេចកឈទសដដំុុះ  ទុនឥ ទនវិនិឈោល និងទីលសរលក់លលិតលល។ 

 ឈទុះបីជាដំណំឈនុះអាេទទួលបានក្បាក់េំ ូលខ្ពស់ក្ី ប៉ុផ្ន្តក្េូវឱ្យមានការវិនិឈោលទុនឈក្េើន និង

ទេទរការអនុវត្បឈេចសឈទសក្តឹេក្តូវជាេយួនឹងការផ្លទោ៉ំងដិតដល់ឈទើបទទលួបានឈជាលជ័្យ។ 

ឈដយដំណំឈដើេឈ ើហបូផ្លែកនុងក្សុកកំពុងផ្តមានសក្ានុពលទីលសរឈៅកេពុជា ក្កសួងកសិកេម រុកាខ

ក្បមាញ់ និងឈនសាទ បាននិងកំពុងឈក្តៀេឈរៀបេំដក់ឈេញនូវឈាលនឈោបាយេួយេំនួនដូេតឈៅ៖ 

• ឈរៀបេំផ្លនការ និងទិសឈៅពក្ងីកការដដំំណំឈ ើហូបផ្លែ ផ្ដលមានសក្ានុពលសក្មាប់ទីលសរកនុង 

និងឈក្ដក្បឈទស។ 

• បឈងាើតសាថ នីយបង្កា ត់ និងលលិតពូជ្ដំណំហូបផ្លែផ្ដលឈពញនិយេសក្មាប់លគត់លគង់ដល់កសិករឈដើេបី

ង្កយក្សួលដក់លក់ឈៅឈលើលសរកនុង និងឈក្ដក្បឈទស។ 

• អភិវែឍន៍ឈហដឋ រេន្ទសេព័នធចំបាេ់ ឈដើេបីជ្ួយសក្េួលដល់ផ្ខ្េក្េវាក់លលិតកេមដំណំប័រនិងដំណំ

ហូបផ្លែឈលេងឈទៀត 

• ប ុ្ុះបណ្លបឈេចកឈទសដដំុុះទំឈនើប រួេទងំបឈេចកឈទសេុននិងឈក្កាយក្បេូលលលដល់អនកដដំុុះ

ឱ្យក្សបតាេស្ង់ដរសុវតថិភាព ឈឆ្ែើយតបនឹងលកខខ្ ឌ តក្េូវសក្មាប់ការនំ្ទឈេញ។ 

• េងក្កងសហលេន៍លលិតដំណំប័រ និងដំណំហូបផ្លែឈដើេបីជ្ំរុញលលិតកេមក្សបតាេសាង់ដរនិងតក្េូវ

ការទីលសរ។ 

• ឈលើកទឹកេិត្ដល់វិស័យឯកជ្នកនុងការបឈងាើតការវិនិឈោល ឈដើេបីជ្ំរុញផ្ខ្េក្េវាក់លលិតកេម និងការ

លគត់លគង់ទីលសរកនុងក្សុក និងជំ្រុញការនំ្ទឈេញឈៅឈក្ដក្បឈទស ជាពិឈសសទុនឥ ទនពីធ្ន្ទារ

អភិវែឍន៍ជ្នបទ និងកសិកេមផ្ដលជាធ្ន្ទាររដឋបឈក្េើឈាលនឈោបាយរបស់រជ្រដឋ ភិបាលកេពុជា

កនុងវិស័យកសិកេម។ 

• លួរឈរៀបេំបឈងាើតសហព័នធកសិឧសសហកេមកេពុជាឈដើេបាំីក្ទ ឈលើកទឹកេិត្ និងជំ្រុញការអភិវែឍវិស័យ 

កសិកេម  កសិឧសសហកេម  និងកសិធ្ុរកិេចឈៅកនុងក្ពុះរជាណេក្កកេពុជា។ 
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