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គម្ព្ោងដាំដាំណាាំឆៃថាវ 

 



ដាំណាាំឆៃថាវ 

បទពសិោធនស៍ ើការអនវុត្តជាកស់្តតងរបតក់តកិរសៅស្តកុស្កចូឆ្មា រ សេត្តត្បងូឃាុ ុំ 

កតកិរសៅស្តកុសកៀនោា យ សេត្តកណ្តត   នងិកតកិរសៅស្តកុភ្នុំស្កវាញ សេត្តសោធោិត្ ់
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I-សាា នភារទូម្ៅ ៖ 

ឆៃថាវ ជាបស្នែមួយស្បសភ្ទកនុងចុំសណ្តមបស្នែសមើមជាសស្ចើនស្ែ កតិករកមពុជានិយមដុំ។ ឆៃថាវ 

ជាស្បសភ្ទបស្នែមិនអាចេាះបានកនុងមហូបអាហារស្បចុំឆងៃ សដយោរឆៃថាវអាចឆចនជាមហូបសដយការចមអិន

ក៏បាន និងហូបសៅក៏បានែូចជា ស្រក់ ឬសធាើឆៃប ូវជាសែើម។ តាមឯកោរស្ោវស្ជាវរបត់ស្កតួងកតិកមា 

រុកាា ស្បមាញ់ និងសនោទ ឆៃថាវមានស្បភ្ពកុំស ើត្មកពីស្បសទតចិន។ ឆៃថាវជាបស្នែសមើមតមបូរសដយ

ោរធាតុ្ចិញ្ច ឹម ែូចជា វីតាមីន និងោរធាត្ុស្រ៉ែជាសស្ចើនសទៀត្ ស្ែ អាចរួយរកាត្ុ យភាពរបបអាហារ

យ ង អស្បសតើរផងស្ែរ។ ែុំណ្តុំឆៃថាវ ងាយដុំ ជាបស្នែសមើមស្ែ ចូ ចិត្តអាកាតធាត្ុស្ត្ជាក់បនតិចមិន

សតត ស្ហង ជាែុំណ្តុំស្ែ ស្ត្ូវការទឹកសស្ចើន។  

II-បម្ចេរម្ទសដាំដ ះ ៖ 

១-រយៈសព ដុំែះុ ៖ ឆៃថាវមានពីរស្បសភ្ទគឺពូរមានរយៈសព  ៦០ឆងៃ និង ៤៥ឆងៃ។ ពូរ ៦០ឆងៃ ដុំសៅ 

                          រែូវស្បាុំងសស្ោះវាចញ់ទឹក និងពូរ ៤៥ឆងៃ ដុំសៅរែូវវតា។ 

២-រែូវកា ដុំែះុ ៖ សយងតាមឯកោររបត់ស្កតួងកតិកមា ឆៃថាវជាស្បសភ្ទែុំណ្តុំស្ែ អាចែុះ

 ូត្លាត់មិនស្បកាន់រែូវ អាចដុំបានសតទ ើរសពញមួយឆ្មន ុំ ប ុស្នតការសស្រើតសរីតរែូវដុំស្ត្ូវសស្រើតសរីតរែូវ

ណ្តស្ែ មិនទាក់ទងសៅនឹងតត្ា អិត្ចឆស្ងតុីបុំផ្លែ ញ។ រែូវស្ែ ដុំែុះបាន អគឺសៅរែូវទឹកតស្មកគិត្

ចប់ពីស្េត្ុលា ែ ់ស្េមករា កា ណ្តពនាែ ់ស្េែ ់ស្េកុមភៈឬមិនា ស្ត្ងទទួ រងនូវការបុំផ្លែ ញពី

តត្ា អិត្ចឆស្ង។ ប ុស្នត កតិករបានបញ្ជា ក់ថា ការដុំែុំណ្តុំឆៃថាវបាន អគឺចប់ពីស្េត្ុលា ែ ់ស្េកុមភៈ 

ស្ត្ប ុសណ្តណ ះ សស្តពីស្េសនះគឺមិនអាចដុំបានស ើយ គឺែីតុី។ 

៣-ការសស្រើតសរតីពរូ ៖ ឆៃថាវ មិនទាន់អាចផ ិត្ពូរសៅកនុងស្បសទតបានសទ ែូចសនះពូរតុទធស្ត្នាុំ

ច ូពីសស្តស្បសទត។ ពូរស្ែ ស្ត្ូវបានពិសោធន៍វាយត្ឆមែសៅស ើភាពបនស ុំកនុង កាេ ឌ ស្បសទតកមពុជា

និងបានស្ នាុំឱ្យសស្បើស្បាត់មាន៖ 

 µពូរ R 6197 និងពូរ Kao yuak ១៨មកពីស្បសទតឆង ផ ិត្សដយស្កុមហ ុន East west seed 

 µពូរ៥៥ឆងៃ មកពីស្បសទតឆង ផ ិត្សដយស្កុមហ ុន Chea tai seed តញ្ជា យនតសហាះ 

 µពូរ Everst (F1)មកពីស្បសទតរប ុន ផ ិត្សដយស្កុមហ ុន Takiiseed 

 µពូរ Wang Jian មកពីចិនហុងកុង ផ ិត្សដយស្កុមហ ុន Hong Kong Field Friend  

              Agriculture Unite Co. ស្ែ កុំពុងសពញនិយមទទូាុំងស្បសទតកមពុជាចប់ពីឆ្មន ុំ២០០១មក។ 



៤-ការសរៀបចុំែ៖ី 

 សែើមបីឱ្យែុំណ្តុំឆៃថាវកាន់ស្ត្ឆ្មប់ ូត្លាត់ អ ស្ត្ូវភ្ាួររាត់ែីយ ងសហាចណ្តត់ ៣ សៅ ៤ស ើក 

ស្ែ សធាើឱ្យែីធូរ ងាយស្ជាបទឹកបាន អ។ គួរភ្ាួរែីរសស្ៅពី ២៥-៣០ ត.ម រាត់បុំស្បកែីឱ្យ អិត្លាយ

រីលាមកតត្ា សផះ ឬរីកុំប តុ សហើយហា ែីទុកសច រយៈសព ៧-១០ឆងៃ។ ការដុំឆៃថាវស្ត្ូវស្ត្ស ើក

រង សបើដុំស ើែីទុំនាបអត់្ស ើករង មិន អសនាះសទ គឺស្ត្ងស្ត្រ ួយ ែូចសនះស្ត្ូវស្ត្ដុំសដយស ើកសធាើជារង 

សស្ោះសធាើឱ្យឆៃថាវមានសមើម អ។ ការស ើករង មានទទឺងពី១០០-១២០ ត.ម ចសនាែ ះពីរងមួយសៅរង

មួយ ៥០ត.ម កមពត់រងរែវូវតាគួរស ើករងកមពត់ពី២៥ សៅ៣០ត.ម. និងរែូវស្បាុំងគួរស ើករងកមពត់

ពី២០-២៥ត.ម.។    ឆៃថាវជាែុំណ្តុំស្ែ ស្ត្ូវការរីជាត្ិសស្ចើនស្បសភ្ទ ជាពិសតតោរធាត្ុអាតូត្ (N) ផូ

តា ័រ (P)   ប ូតាតយូម (K) និងកា ់តយូម ែចូសនះការសស្បើស្បាត់រីស្ត្ូវសស្រើតសរតីស្បសភ្ទរីស្ែ មានោរ

ធាត្ុ NPKសហើយសែើមបីឱ្យមានោរធាត្ុកា ់តយូមគឺសស្បើលាមកតត្ា ជាពិសតតលាមកមាន់សដយដក់

មុនដុំស ើឆផទែី១ហិកតាចុំនួន ៨០០០-១០ ០០០គ.ក លាយជាមយួរីស្បសភ្ទប តូាតយូមចុំនួន ១៥០-

២០០គ.ក បាចស ើរងរួចរាត់ ុបនិងសកៀឱ្យសតា ើមុនដុំ។ 

 
 

៥- វធធដីុំ៖ ដុំសដយស្ាប់ មុននឹងដុំស្ត្ូវយកស្ាប់ពូរដក់ហា ឆងៃឱ្យសតត រយៈសព  ១-២សមា ង បនាទ ប់

មកដក់ស្តាុំទឹកពី ៣-៤សមា ង និងលាងតមាអ ត្ស្ាប់ឱ្យបានសស្ចើនស ើក ស្ពមទាុំងលាយថាន ុំការោរផសិត្   

បនតិចៗ (១គ.កស្ាប់=២ស្កាមថាន ុំ)។ ការដុំែុះគឺយកស្ាប់ពូរសៅដុំស ើថាន  កនុងរសស្ៅ ២តង់ទីស្ម ស្ត្ 

ជាមធយមដក់២ស្ាប់/គុមព សដយរកាចសនាែ ះរួរ និងចសនាែ ះគុមព ២០ x២០ ត.ម សស្កាយពីដុំសហើយយក

ចុំសបើងស្គបស ើឆផទរងឱ្យបាន៧០សៅ៨០% សែើមបីការោរតុំស ើមនិងភាពហាប់ស្ នឆនែី រួយឱ្យឆៃថាវ

ែុះ ូត្លាត់បាន អ សហើយសស្កាយសព ដុំស្ត្ូវសស្ោចទឹកឱ្យសជាគភាែ ម។ 

 

 

 



៦-ការសស្ោចស្តព ៖ ការសស្ោចស្តពគសឺធាើស ើងសៅតាមវគគឆនការ ូត្លាត់ឆនែុំណ្តុំ៖ 

 µវគគែុះពនែកៈ   ចប់ពីដុំរហតូ្ែ ់កនូឆៃថាវែុះ១០០% វាស្ត្ូវការតុំស ើមែីសេរ ស្ត្ូវផត ់ទឹក 

                             ស្ពឹកលាៃ ចស្ត្មិនសជាគជាុំខ្ែ ុំងសទ ស្ែ អាចនាុំកូនែុំណ្តុំរ ួយឫត។ 

 µវគគ ូត្លាត់ៈ សស្កាយពីែុះពនែកបាន១០០% រយៈសព ៧-១០ឆងៃ កូនឆៃថាវែុះបានតែ ឹក ២- 

                             ៣តនែឹក ស្ត្ូវការទឹកកស្មិត្មធយម 

 µវគគពស្ងីកសមើមៈ សស្កាយពីដុំបានពី ១៥-១៨ឆងៃ ឆៃថាវចប់សផតើមពស្ងីកគ ់សបា ងបនតិចៗ សព  

                             សនះវាស្ត្ូវការទឹក និងោរធាត្ចុិញ្ច ឹមកាន់ស្ត្សកើនស ើងរហូត្ែ ់សព ស្បមូ  

                             ផ  ែូចសនះស្ត្ូវការបសងកើនការសស្ោចទឹកឱ្យខ្ែ ុំងជាងវគគនានា។ 

 

៧-ការស្រុុំែ ីនងិែកសមា ៖ ស្ត្ូវែកសមា  ស្រុុំគ ់ និងែករ ំត់កនូសដយទុកស្ត្១សែើម/គុមព។ ការស្រុុំែីសធាើ

ស ើងសស្កាយពីដុំបានចុំនួនពី១៥-១៨ឆងៃ សដយផ្លអ កសស្ោចទឹក១ឆងៃសែើមបីឱ្យែីតៃួ ត្។ 

 

៨-តត្ា អតិ្៖ ែុំណ្តុំឆៃថាវជាធមាតាស្ត្ងរងការបុំផ្លែ ញពតីត្ា អតិ្ចឆស្ង រមួមាន៖ 
 

µែងកូវសយ សទាងៈ វាតុីបុំផ្លែ ញជា ិកាតែ ឹក សធាើ 

 ឱ្យតែ ឹកឆៃថាវស្ ង ូត្លាត់ 

µែងកូវតុីរងូកុំពូ ៈ វាតុីស្ត្យួ 

µែងកូវកាត្់សែើមៈ វាកាត្់តុីសែើម 

µតត្ាទាគូៈ វាតុីបុំផ្លែ ញឫត និងសមើម 

-ស្បសភ្ទថាន ុំកតកិមាសស្បើ ៖  

µតមាែ ប់តត្ា អិត្សស្បើថាន ុំគីមី អាបាមុចិទនី - ទនួ

ហា ី

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



៧-ការដករ់បីុំប ន ៖  
 

ក/-តាមការអនវុត្តជាកស់្តតងរបតក់តកិរ ការដករ់បីុំប ន

ស្ត្វូអនវុត្តែចូខ្ងសស្កាម (តស្មាបឆ់ផទែ១ី០ម ២)៖ 

µការដករ់បីុំប នស ើកទ១ី សស្កាយដុំបានរយៈសព ១០ឆងៃ៖ 

សមរី១គស្មប សមថាន ុំបស ត ញតត្ា អិត្១គស្មប ថាន ុំសមអរ័ម ូន 

 ១គស្មប លាយជាមួយទឹក១០ ីស្ត្  

µការដករ់បីុំប នស ើកទ២ី សស្កាយដុំបាន១៥-១៨ឆងៃ៖ 

សមរី១គស្មប សមថាន ុំបស ត ញតត្ា អិត្១គស្មប ថាន ុំសមអរ័ម ូន 

 ១គស្មប លាយជាមួយទឹក១០ ីស្ត្ 

µការដករ់បីុំប នស ើកទ៣ី សស្កាយដុំបាន២៥-៣០ឆងៃ៖ 

សមរី១គស្មប សមថាន ុំបស ត ញតត្ា អិត្១គស្មប ថាន ុំសមអរ័ម ូន 

 ២គស្មប លាយជាមួយទឹក១០ ីស្ត្  

 µការដក់របីុំប នស ើកទ៤ី សស្កាយដុំបាន៤០ឆងៃ៖ 

សមរី១គស្មប សមថាន ុំបស ត ញតត្ា អិត្១គស្មប ថាន ុំសមអរ័ម នូ 

 ២គស្មប លាយជាមួយទឹក១០ ីស្ត្។ 

 

េ/-តាម កា ៈបសចចកសទតរបតស់្កតងួកតកិមារ ការដក់រសី្ត្វូអនវុត្តែចូខ្ងសស្កាម៖  

ការដក់រីបុំប នស្ត្ូវអនុវត្តចុំនួន៤ស ើក៖ 

µការដក់រីបុំប នស ើកទី១ សស្កាយដុំបាន១០ឆងៃ៖ សស្បើរីអ ុយសរ៉ែចុំនួន ២៥-៣០ស្កាមលាយទកឹ

២០ ីស្ត្ស ើឆផទែី១០ម ២ (កនុង១ហិកតាសស្បើចុំនួន ២៥-៣០គ.ក) សហើយសស្ោចទឹកលាងតាមសស្កាយ។ 

µការដក់រីបុំប នស ើកទី២ សស្កាយដុំបាន១៥-១៨ឆងៃ៖ សស្បើរី ១៥ ១៥ ១៥ ចុំនួន ២០០ស្កាម

ស ើឆផទែី១០ម ២ (កនុង១ហិកតាសស្បើចុំនួន ២០០គ.ក) ដក់តាមចសនាែ ះគុមពសហើយស្រុុំែ ីុបឱ្យរិត្។ 

µការដក់រីបុំប នស ើកទី៣ សស្កាយដុំបាន២៥-៣០ឆងៃ៖ សស្បើរីអ ុយសរ៉ែចុំនួន ៤០-៥០ស្កាម

លាយទឹក២០ ីស្ត្ សស្ោចឱ្យសជាគស ើឆផទែី១០ម ២សហើយសស្ោចទឹកលាងតាមសស្កាយ។ 

µការដក់រីបុំប នស ើកទី៤ សស្កាយដុំបាន៤០ឆងៃ៖ សស្បើរី២ស្បសភ្ទរមួាន រីអ ុយសរ៉ែចុំនួន ៣០គ.ក 

និងរីប តូាតយូម ៥០គ.ក (ឆផទែី១ហិកតា) បញ្ចូ ាន សហើយដក់តាមចសនាែ ះគុមព សែើមបីឱ្យឆៃថាវមានសមើម

ធុំនិងមានគុ ភាព អ។ 

៨-ការស្បម ូផ ៖ ែុំណ្តុំឆៃថាវអាចស្បមូ ផ បានសស្កាយពីដុំែុះបាន៤៥ ឬ ៦០ឆងៃ អាស្ត័យស ើ

ពូរ សៅសព តែ ឹករបត់វាស្ស្បពីឆបត្ងេចី សៅឆបត្ងចត់ កុំពូ ស្ត្ួយរបត់ែុំណ្តុំស្ ង ូត្ សមើមរបត់វា

ស្ស្បពីតេចសីៅស្បសផះ សនាះជាែុំណ្តក់កា អាចស្បមូ ផ បាន សហើយស្ត្ូវស្បមូ ផ មតងទាុំងអត់មិន



ទុកែូចែុំណ្តុំែឆទសនាះស ើយសស្ោះអាចសធាើឱ្យឆៃថាវសោព ត្ ប ុស្នតសបើស្បមូ ផ សៅសព ឆៃថាវមិនទាន់

ស្គប់អាយុកា ស្ត្ឹមស្ត្ូវនឹងសធាើឱ្យបាត្់បង់ទិននផ  ស្ពមទាុំងមិនអាចរកាទុកបានយូរសស្ោះវាេចីសពក។ 

រសបៀបស្បមូ ផ គឺែកឆៃថាវដក់ត្សស្មៀបសៅនឹងចមាក រ កាត្់តែ ឹកសចញ សហើយរញ្ាូនសៅកាន់ទីស្ត្ជាក់

មិនស្ត្ូវដក់ហា ឆងៃស ើយ។ 
 

 
 

 

៩-ទនិនផ  ៖ ទិននផ អាស្ត័យសៅស ើស្បសភ្ទពូរ រែូវកា ដុំែុះ និងត្ុំបន ់ស្ែ ជាមធយមទទួ បាន 

                 ទិននផ ពី ២៥-២៨ សតាន/ហិកតា។ 

១០-បញ្ជហ ស្បឈម ៖ េាះទកឹសស្ោចស្តព តត្ា អិត្ចឆស្ង ថាន ុំនិងរីកតិកមាអន់គុ ភាព សហើយត្ឆមែេពត ់

ពិបាករកកមាែ ុំងព កមា ការស្ស្បស្បួ អាកាតធាត្ុ (សតត ខ្ែ ុំង ស្ត្ជាក់ េយ ់ សភ្ែៀង មិនសទៀងទាត្់ )។ 

១១-កតាត សជាគរយ័ ៖ សស្រើតសរីតពូរ អ ធន់នឹងអាកាតធាត្ុ ស្ត្ូវសស្រើតសរីតរែូវកា ដុំែុះស្ែ មាន

ទីផារនិងត្ឆមែ អ  ស្ត្ូវហា ែីឱ្យបានតៃួ ត្ អ មុនបនតដុំវគគបនាទ ប់។  ស្ត្ូវសស្បើថាន ុំតមាែ ប់តត្ា អិត្និងរី 

ស្ែ មានស្បភ្ពពីសែប ូ ក ់មានចាប់អនុញ្ជា ត្ស្ត្ឹមស្ត្ូវ មានការដក់តាុំង ក់តណ្តត ប់ធាន ប់ អ មិន ូក

 ុំទុំនិញអាចបរធសភាគបាន និងស្ត្ូវពិនិត្យតុព ភាពសស្បើស្បាត់។  ការដក់ស្ាប់ដុំ ស្ត្ូវមានរួរស្ត្ង់ អ 

តនស ុំតុំឆចស្ាប់ពូរ និងែុំ ះុស្ត្ង់រួរ ងាយតមាអ ត្សមា  និងសស្បើស្បាត់ថាន ុំ រី មិនេាះខ្ា យ។ មុនសព 

សធាើការដុំែុះស្ត្ូវសធាើការពិភាកាជាមយួកតិកររុុំវធញត្ុំបន់របត់េែួន សែើមបីសរៀបចុំស្ផនការដុំែុះ និង

ស្បមូ ផ មិនឱ្យស្តបសព ាន  សរៀតវាងភាពរុញទីផារ។ 

 

 

 

 

 

 
 



III-ឆលៃម្ដើម្ផលិតរម្ម និងការវិភាគម្សដឋរិចេ ៖ 

១/-កតកិរតមារកិតហគមនក៍តតីងឃមឹកតកិរសៅស្តកុស្កចូឆ្មា រ សេត្តត្បងូឃាុ ុំ ៖ 

-បទពិសោធន៍៖ ដុំែុះរយៈសព ១០ឆ្មន ុំ 

-បសចចកសទត៖ សចះត្ៗាន  និងទទួ បានការស្ នាុំបស្នែមពីគសស្មាង Aspire 

-រយៈសព ដុំែុះរហូត្បានស្បមូ ផ ៖ ៤៥ ឆងៃ 

-រែូវកា ដុំែុះ៖ កតិករស្ែ ដុំែុះពឹងរបបទឹកសភ្ែៀងគឺដុំកនុងស្េតីហា-កញ្ជា សហើយក៏ជា  

 រែូវស្ែ តមបូរស្ែរ។ កតិករស្ែ មានស្បព័នធទឹកសស្ោចស្តពស្គប់ស្ាន់គឺដុំកនុងស្េឧតភា- 

 មិងុនា ស្ែ ជារែូវកសត្់និង ក់បានឆងែ។ 

-ទីផារ៖ឈាួ ញចុះទិញែ ់ចមាក រសដយការចុំណ្តយស ើកមាករស្បមូ ផ ជាបនទុកអនកទិញ 

-និនាន ការត្ឆមែ៖ µត្ឆមែឆៃថាវស េ១ តស្មាប់សធាើជាបស្នែពី ៧០០៛-១២០០៛/គ.ក  

µត្ឆមែឆៃថាវស េ២ តស្មាប់សធាើឆៃប ូវគឺទាបជាងត្ឆមែឆៃថាវស េ១ ៥០% 

µឆៃថាវ ក់បានឆងែគឺសៅចសនាែ ះស្េសមោ-មិងុនា (ជាស្េកសត្់ទឹកស្ែ កតិករ 

 សៅត្ុំបន់េាះស្បភ្ពទឹកមិនអាចដុំបាន) 

-ឆផទែីដុំែុះ៖ ៣០អា 

-ទិននផ ទទួ បាន៖ ៨ សតាន កនុងសនាះសមើមឆៃថាវស េ២ មានចុំនួន៣០% ឆនទិននផ តរុប  

                         សដយោរជាត្ុំបន់ែីស្កហម មិនតវូចក់សមើម និងមានស្បសភ្ទត្ចូៗសស្ចើន 

-ត្ឆមែជាមធយមឆ្មន ុំ២០២១៖ -ឆៃថាវស េ១តស្មាប់សធាើជាបស្នែគឺ៨០០៛/គ.ក  

        -ឆៃថាវស េ២ តស្មាប់សធាើជាឆៃប ូវគឺត្ឆមែមធយម ៤០០៛/គ.ក។ 
 

 

បរធយយ ឯកតាត  
ចុំននួ ត្ឆមែ (៛) ទកឹស្បាក ់ ចុំននួោរ ទកឹស្បាក ់

ឯកតាត  ១ឯកតាត  តរបុ (សរៀ ) រសំលាះ តរបុ (សរៀ ) 

១-ចាំណូលសរ បរកីារលរ់ឆៃថាវ 5,440,000 

ចុំ ូ ពីការ ក់សមើមឆៃថាវស េ១ គ.ក 5,600 800 4,480,000   4,480,000 

ចុំ ូ ពីការ ក់សមើមឆៃថាវស េ២ គ.ក 2,400 400 960,000   960,000 

២-ចាំណាយសរ ប = ចាំណាយប្ព្បព្បួល + ចាំណាយម្ិនប្ព្បព្បួល/ម្លរ 1,866,778 

    ២.រ.ចាំណាយប្ព្បព្បលួ 1,685,000 

ភ្ាួររាត់ + ផគុុំ ស ើក 3 45,000 135,000   135,000 

ពូរ  កុំប ុង 10 10,000 100,000   100,000 

រីអ យុសរ៉ែ បាវ 2 130,000 260,000   260,000 

ថាន ុំតមាែ ប់តត្ា អិត្ + អនកបាញ់ ែង 2 300,000 600,000   600,000 



ឆងែកមាករែកសមា  (៥នាកx់២ែង) នាក់/ែង 10 30,000 300,000   300,000 

រួ កមាករដុំ នាក ់ 3 30,000 90,000   90,000 

សស្បងមា ត ូត្បមូទកឹ កាន 2 100,000 200,000   200,000 

    ២.ខ.ចាំណាយម្ិនប្ព្បព្បលួ/ម្លរ (រមំ្ ះ ៣វដត/ឆ្ន ាំ) 
2,672,000 

  
181,778 

មា តីុនបូមទឹក៨សតត សស្បើបាន១០ឆ្មន ុំ សស្គឿង 1 2,000,000 2,000,000 30 66,667 

កា បូម (សស្បើបាន៥ឆ្មន ុំ ) សស្គឿង 1 80,000 80,000 15 5,333 

ទុសយសមទុំហុំ៦០ត.មសស្បើបាន៣ឆ្មន ុំ សែើម 15 10,000 150,000 9 16,667 

វា៉ែន (សស្បើបាន៣ឆ្មន ុំ) តរុប     100,000 9 11,111 

ទុសយោច ែុុំ 5 60,000 300,000 4 75,000 

កា វា៉ែន ៨០ត.ម ស្ាប់ 3 14,000 42,000 6 7,000 

៣-ចាំម្ណញសរ ប 3,573,222 

ឆងែសែើម/គ.ក = ចុំណ្តយតរបុ/ទិននផ  233.35 

ចុំស ញ/គ.ក = ចុំស ញតរបុ/ទិននផ  446.65 
 

-សែើមទនុតស្មាបក់ារចបស់ផតើមដុំែុំបងូស ើឆផទែ ី៣០អា៖ 
 

បរធយយ ចុំននួទកឹស្បាក ់(សរៀ ) 

ចុំណ្តយស ើការដុំែុះ-ស្ងទាុំ 1,685,000 

ចុំណ្តយស ើស្បព័នធសស្ោចស្តព 2,672,000 

តរបុ 4,357,000 

 

- ទធភាពចុំស ញសដយស្ផអកស ើននិាន ការត្ឆមែ ៖ 
 

ករ  ី
ស្បសភ្ទ ត្ឆមែ ទនិនផ  ចុំ ូ  ចុំ ូ តរបុ ចុំណ្តយតរបុ ចុំស ញ 

ឆៃថាវ សរៀ  គ.ក សរៀ  សរៀ  សរៀ  សរៀ  % 

ករ ទី១ី 
ស េ១ 700 5,600 3,920,000 

4,760,000 1,866,778 2,893,222  155% 
ស េ២ 350 2,400 840,000 

ករ ទី២ី 
ស េ១ 800 5,600 4,480,000 

5,440,000 1,866,778 3,573,222 191% 
ស េ២ 400 2,400 960,000 

ករ ទី៣ី 
ស េ១ 900 5,600 5,040,000 

6,120,000 1,866,778 4,253,222 228% 
ស េ២ 450 2,400 1,080,000 

ករ ទី៤ី 
ស េ១ 1,000 5,600 5,600,000 

6,800,000 1,866,778 4,933,222 264% 
ស េ២ 500 2,400 1,200,000 

ករ ទី៥ី 
ស េ១ 1,200 5,600 6,720,000 

8,160,000 1,866,778 6,293,222 337% 
ស េ២ 600 2,400 1,440,000 



ប្ខសព្ចវារ់តឆម្ៃ (ឆៃថាវស េ១ តស្មាប់សធាើជាបស្នែ ) ៖ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២/-កតកិរសៅភ្មូវិា  ឃុុំតុំសរាង ស្តកុភ្នុំស្កវាញ សេត្តសោធោិត្៖់ 

-ឆផទែីដុំែុះ៖  ៥ ០០០ ម ២ (កនែះហិកតា ) 

-ទិននផ ៖ ១៤ សតាន (= ២៨សតាន/ហិកតា) -បទពិសោធនដ៍ុំែុះ៖ ១០ឆ្មន ុំ  

-បសចចកសទត៖ សចះត្ពីឱ្ពកុមាត យ និងទទួ បានការស្ នាុំពីគសស្មាង Cambodia Harvest 

-រយៈសព ដុំែុះរហូត្បានស្បមូ ផ ៖ ៤៥ សៅ ៥៥ឆងៃ 

-រែូវកា ដុំែុះ៖ ពីស្េត្ុលា ែ ់ស្េកុមភៈ  

 -និនាន កាត្ឆមែ ក់ឆៃថាវ៖  

µឆៃថាវស្បសភ្ទស េ១ ត្ឆមែទាបបុំផុត្ ៥០០៛/គ.ក និងេពត់បុំផុត្ ១២០០៛/គ.ក សៅ 

ស្េមករា-កុមភៈ (ឆៃថាវស្ែ  ក់បានឆងែគឺសៅកនុងស្េវធចឆិកា-ធនូ ត្ឆមែ ១៨០០៛/គ.ក ជា

សព ស្ែ ឆៃថាវមិនតូវផត ់ផ  អ ទិននផ ទាបសដយោរមិនទាន់ដច់ទឹកសភ្ែៀង។ 

µគមាែ ត្ត្ឆមែពីស េ១ មកស េ២ គឺ២០០៛/គ.ក  

µសដយោរែីត្ុំបន់សនះជាស្បសភ្ទែី ាយេាច់ ឆៃថាវស្បសភ្ទស េ២មាន ចុំនួនត្ិច 

  ស្ត្ឹម៤%ប ុសណ្តណ ះស ើទិននផ តរុប 

µត្ឆមែជាមធយមសៅចុងឆ្មន ុំ២០២១ ចុំសោះឆៃថាវស េ១តស្មាប់សធាើជាបស្នែគឺ៦០០៛/គ.ក  

     រីឯឆៃថាវស េ២ តស្មាប់សធាើជាឆៃប ូវគឺត្ឆមែមធយម ៤០០៛/គ.ក។ 
 

ឈាួញកណ្តត   

-សបាះែុុំកនងុត្ឆមែ ១៥០០ ៛/គ.ក 

-ចុំស ញចសនាែ ះពី ២០០៛ សៅ ៣០០៛/គ.ក 

(ទទូាត្់ឆងែែឹក កមាករ និងរ ួកស្នែងដក់

ផ ិត្ផ សៅផារ) 

កតកិរ 

- ក់ឱ្យឈាួ ញសៅចមាក រកនងុត្ឆមែ ៨០០ ៛/គ.ក 

-ឆងែសែើមផ ិត្ ២៣៤៛/គ.ក 

-ចុំស ញ ៤៤៦៛/គ.ក 

អនក ករ់ាយសៅផារ 

- ក់កនុងត្ឆមែ ២៥០០-៣០០០៛/គ.ក 

-ចុំស ញចសនាែ ះពី ៥០០ សរៀ  សៅ ៨០០ សរៀ /គ.ក 

(កាត្ខ់្ត្ស ើការ ក់មិនអត់ រ ួយសច  ឆងែស ើក

ដក់ នងិរ ួត្ូប) 



បរធយយ ឯកតាត  
ចុំននួ ត្ឆមែ ទកឹស្បាក ់ ចុំននួោរ ទកឹស្បាក ់

ឯកតាត  ១ឯកតាត  តរបុ (សរៀ ) រសំលាះ តរបុ (សរៀ ) 

១-ចាំណូលសរ បរកីារលរ់ឆៃថាវ 8,288,000 

ចុំ ូ ពីការ ក់ឆៃថាវស េ១ គ.ក 13,440 600 8,064,000   8,064,000 

ចុំ ូ ពីការ ក់ឆៃថាវស េ២ គ.ក 560 400 224,000   224,000 

២-ចាំណាយសរ ប = ចាំណាយប្ព្បព្បួល + ចាំណាយម្ិនប្ព្បព្បួល/ម្លរ 3,151,417 

    ២.រ.ចាំណាយប្ព្បព្បលួ 2,625,000 

ភ្ាួររាត់ ស ើក 4 51,000 204,000   204,000 

ពូនរង ស ើក 1 51,000 51,000   51,000 

ពូរ (តញ្ជា សលែ ក) កុំប ុង 4 20,000 80,000   80,000 

រីលាមកសា (កុំប ុត) គ.ក 3,000 200 600,000   600,000 

រីអ យុសរ៉ែ បាវ 2 110,000 220,000   220,000 

ថាន ុំការោរែងកូវ ែប 2 50,000 100,000   100,000 

ថាន ុំតមាែ ប់សមា  ែប 2 25,000 50,000   50,000 

រួ កមាករដុំ នាក ់ 3 30,000 90,000   90,000 

សស្បងមា ត ូត្បមូទកឹ  ីស្ត្ 120 3,400 408,000   408,000 

កមាករស្បមូ ផ  (៣នាក់x១០ឆងៃ) នាក់/ឆងៃ 30 25,000 750,000   750,000 

តមាភ រៈសវចេចប់ គ.ក 8 9,000 72,000   72,000 

    ២.ខ.ចាំណាយម្ិនប្ព្បព្បលួ/ម្លរ (រនុង១ឆ្ន ាំដាំបាន២វដត) 
3,385,000 

  
526,417 

មា តីុនបូមទឹក៨សតត សស្បើបាន៥ឆ្មន ុំ សស្គឿង 1 2,200,000 2,200,000 10 220,000 

ទុសយសម ទុំហុំ ៨០ត.មសស្បើបាន៣ឆ្មន ុំ សែើម 20 14,000 280,000 6 46,667 

ទុសយ ទុំហុំ ៥០ត.ម ែុុំ 4 12,000 48,000 6 8,000 

ទុសយោច ែុុំ 7 65,000 455,000 4 113,750 

កា វា៉ែន ៨០ត.ម ស្ាប់ 3 14,000 42,000 6 7,000 

កា រ៉ែបូ ៊ីស  ៥០ត.ម ស្ាប់ 14 6,000 84,000 6 14,000 

ទុសយរ័រថាែ  គ.ក 20 9,000 180,000 2 90,000 

កា ោចផ្លក ឈូក ស្ាប់ 2 6,000 12,000 2 6,000 

កា សត្ ៨០-៥០ ត.ម ស្ាប់ 14 6,000 84,000 4 21,000 

៣-ចាំម្ណញសរ ប 5,136,583 

ឆងែសែើម/គ.ក = ចុំណ្តយតរបុ/ទិននផ  225.10 

ចុំស ញ/គ.ក = ចុំស ញតរបុ/ទិននផ  366.90 



-សែើមទនុតស្មាបក់ារចបស់ផតើមដុំែុំបងូស ើឆផទែ ី៥០អា៖ 
 

បរធយយ ចុំននួទកឹស្បាក ់(សរៀ ) 

ចុំណ្តយស ើការដុំែុះ-ស្ងទាុំ 2,625,000 

ចុំណ្តយស ើស្បព័នធសស្ោចស្តព 3,385,000 

តរបុ 6,010,000 

 

 

- ទធភាពចុំស ញសដយស្ផអកស ើននិាន ការត្ឆមែ ៖ 

 

ករ  ី
ស្បសភ្ទ ត្ឆមែ ទនិនផ  ចុំ ូ  ចុំ ូ តរបុ ចុំណ្តយតរបុ ចុំស ញ 

ឆៃថាវ សរៀ  គ.ក សរៀ  សរៀ  សរៀ  សរៀ  % 

ករ ទី១ី 
ស េ១ 500 13,440 6,720,000 

6,888,000 3,151,417 3,736,583  119% 
ស េ២ 300 560 168,000 

ករ ទី២ី 
ស េ១ 600 13,440 8,064,000 

8,288,000 3,151,417 5,136,583 163% 
ស េ២ 400 560 224,000 

ករ ទី៣ី 
ស េ១ 700 13,440 9,408,000 

9,688,000 3,151,417 6,536,583 207% 
ស េ២ 500 560 280,000 

ករ ទី៤ី 
ស េ១ 800 13,440 10,752,000 

11,088,000 3,151,417 7,936,583 252% 
ស េ២ 600 560 336,000 

ករ ទី៥ី 
ស េ១ 900 13,440 12,096,000 

12,488,000 3,151,417 9,336,583 296% 
ស េ២ 700 560 392,000 

 

ប្ខសព្ចវារ់តឆម្ៃ (ឆៃថាវស េ១ តស្មាប់សធាើជាបស្នែ ) ៖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឈាួញកណ្តត    

(សបាះែុុំសៅសោធោិត្ ់នងិបាត្ែ់ុំបង) 

-សបាះែុុំកនងុត្ឆមែ ១,០០០-១,១០០ ៛/គ.ក 

-ចុំស ញចសនាែ ះពី ២០០៛ សៅ ៣០០៛/គ.ក 

(ឆងែែឹក+១០០៛/គ.ក, កមាករ +៥០៛/គ.កនងិ

រួ កស្នែង +៥០៛/គ.ក) 

កតកិរ 

- ក់ឱ្យឈាួ ញសៅចមាក រកនងុត្ឆមែ ៦០០ ៛/គ.ក 

-ឆងែសែើមផ ិត្ ២២៥.១០៛/គ.ក 

-ចុំស ញ ៣៦៦.៩០៛/គ.ក 

អនក ករ់ាយសៅផារ 

- ក់កនុងត្ឆមែ ១,៨០០-២,០០០៛/គ.ក 

-ចុំស ញចសនាែ ះពី ៥០០ សរៀ  សៅ ៨០០ សរៀ /គ.ក 

(កាត្ខ់្ត្ស ើការ ក់មិនអត់ រ ួយសច  ឆងែស ើក

ដក់ នងិរ ួត្ូប) 



៣/-កតកិរសៅភ្មូតិទ ងឹ ឃុុំតុំសរាងធុំ ស្តកុសកៀនោា យ សេត្តកណ្តត   ៖ 

-ឆផទែីដុំែុះ៖ ១ ហិកតា 

-ទិននផ ៖ ២១ សតាន 

-បទពិសោធន៍៖ ដុំែុះរយៈសព ៧ឆ្មន ុំ -បសចចកសទត៖ សចះត្ៗាន  

-រយៈសព ដុំែុះរហូត្បានស្បមូ ផ ៖ ៤៥ សៅ ៦៥ឆងៃ 

-រែូវកា ដុំែុះ៖ ពីស្េត្ុលា ែ ់ស្េកុមភៈ 

-និនាន កាត្ឆមែ ក់ឆៃថាវ៖ µ ឆៃថាវស េ១៖ ៧០០៛-១១០០៛/គ.ក 

  µ ឆៃថាវស េ២៖ ៣៥០៛-៧០០៛/គ.ក 

-ត្ឆមែជាមធយមសៅមករាឆ្មន ុំ២០២២ ចុំសោះឆៃថាវស េ១តស្មាប់សធាើជាបស្នែគឺ៩០០៛/គ.ក  

  រីឯឆៃថាវស េ២ តស្មាប់សធាើជាឆៃប ូវគឺត្ឆមែមធយម ៥០០៛/គ.ក និងជាមធយមគឺសតា ើនឹង៣០% 

 ស ើទិននផ តរុប។ 

 

បរធយយ ឯកតាត  
ចុំននួ ត្ឆមែ ទកឹស្បាក ់ ចុំននួោរ ទកឹស្បាក ់

ឯកតាត  ១ឯកតាត  តរបុ (សរៀ ) រសំលាះ តរបុ (សរៀ ) 

១-ចាំណូលសរ ប 16,380,000 

ចុំ ូ ពីការ ក់ឆៃថាវស េ១ គ.ក 14,700 900 13,230,000 
  

13,230,000 

ចុំ ូ ពីការ ក់ឆៃថាវស េ២ គ.ក 6,300 500 3,150,000 
  

3,150,000 

២-ចាំណាយសរ ប = ចាំណាយប្ព្បព្បួល + ចាំណាយម្ិនប្ព្បព្បួល/ម្លរ 10,135,667 

    ២.រ.ចាំណាយប្ព្បព្បលួ 9,689,000 

ភ្ាួររាត់ ស ើក 3 180,000 540,000   540,000 

ពូនរង ស ើក 1 100,000 100,000   100,000 

ពូរ (តញ្ជា សលែ ក) កុំប ុង 8 25,000 200,000   200,000 

រីលាមកសា (កុំប ុត) គ.ក 8,000 500 4,000,000   4,000,000 

រីស្ទាប់បាត្ DAP បាវ 3 128,000 384,000   384,000 

រីអ យុសរ៉ែ បាវ 2 120,000 240,000   240,000 

ថាន ុំការោរែងកូវ ែប 4 50,000 200,000   200,000 

រួ កមាករដុំ នាក ់ 5 30,000 150,000   150,000 

សស្បងមា ត ូត្បមូទកឹ  ីស្ត្ 350 3,400 1,190,000   1,190,000 

កមាករស្ងទាុំ (១វគគ៣ែង x ៥នាក់) នាក់/ែង 15 30,000 450,000   450,000 

កមាករស្បមូ ផ  (គតិ្ជាសតាន) សតាន 21 100,000 2,100,000   2,100,000 

តមាភ រៈសវចេចប់ គ.ក 15 9,000 135,000   135,000 



     ២.ខ.ចាំណាយម្ិនប្ព្បព្បួល/ម្លរ (រនងុ១ឆ្ន ាំដាំបាន២វដត) 3,186,000 
  

446,667 

មា តីុនបូមទឹក៨សតត សស្បើបាន៥ឆ្មន ុំ សស្គឿង 1 2,000,000 2,000,000 10 200,000 

ទុសយសម ទុំហុំ៨០ត.ម សស្បើបាន៣ឆ្មន ុំ សែើម 30 14,000 420,000 6 70,000 

ទុសយ ទុំហុំ ៥០ត.ម ែុុំ 10 13,000 130,000 6 21,667 

កា វា៉ែន ៨០ត.ម ស្ាប់ 6 14,000 84,000 6 14,000 

ទុសយរ័រ គ.ក 40 9,000 360,000 4 90,000 

កា ោចផ្លក ឈូក ស្ាប់ 2 6,000 12,000 2 6,000 

កា សត្ ៨០-៥០ ត.ម ស្ាប់ 30 6,000 180,000 4 45,000 

៣-ចាំម្ណញសរ ប 6,244,333 

ឆងែសែើម/គ.ក = ចុំណ្តយតរបុ/ទិននផ  362.99 

ចុំស ញ/គ.ក = ចុំស ញតរបុ/ទិននផ  223.01 

 

-សែើមទនុតស្មាបក់ារចបស់ផតើមដុំែុំបងូស ើឆផទែ ី១ហកិតា៖ 
 

បរធយយ ចុំននួទកឹស្បាក ់(សរៀ ) 

ចុំណ្តយស ើការដុំែុះ-ស្ងទាុំ 9,689,000 

ចុំណ្តយស ើស្បព័នធសស្ោចស្តព 3,186,000 

តរបុ 12,875,000 

- ទធភាពចុំស ញសដយស្ផអកស ើននិាន ការត្ឆមែ ៖ 
 

ករ  ី ស្បសភ្ទ 
ត្ឆមែ ទនិនផ  ចុំ ូ  ចុំ ូ តរបុ ចុំណ្តយតរបុ ចុំស ញ 

សរៀ  គ.ក សរៀ  សរៀ  សរៀ  សរៀ  % 

ករ ទី១ី 
ស េ១ 700 14,700 10,290,000 

12,495,000 10,135,667 2,359,333  23% 
ស េ២ 350 6,300 2,205,000 

ករ ទី២ី 
ស េ១ 800 14,700 11,760,000 

14,595,000 10,135,667 4,459,333 44% 
ស េ២ 450 6,300 2,835,000 

ករ ទី៣ី 
ស េ១ 900 14,700 13,230,000 

16,380,000 10,135,667 6,244,333 62% 
ស េ២ 500 6,300 3,150,000 

ករ ទី៤ី 
ស េ១ 1,000 14,700 14,700,000 

18,480,000 10,135,667 8,344,333 82% 
ស េ២ 600 6,300 3,780,000 

ករ ទី៥ី 
ស េ១ 1,100 14,700 16,170,000 

20,580,000 10,135,667 10,444,333 103% 
ស េ២ 700 6,300 4,410,000 

 



IV-ចុំ ចុខ្ែ ុំង៖  

-មានត្ស្មូវការទីផារ និងអាច ក់បានស្គប់រែូវ សដយឈាួ ញចុះមកស្បមូ ទិញែ ់ចុំការ 

-អាចរកបានស្បាក់ចុំ ូ បានតមរមយ។ ស្ផអកតាមទិននផ  និងនិនាន ការត្ឆមែ សទាះបីត្ឆមែ ក់ 

 ឆៃថាវទាបបុំផុត្ក៏កតិករសៅស្ត្ទទួ បានផ ចុំស ញស្ែរស្ាន់ស្ត្ចុំស ញត្ិច ស្ែ កតិករ 

 ចត្់ទុកថាជាការខ្ត្បង់។ 

-ជាស្បសភ្ទបស្នែស្ែ ងាយដុំ និងឆ្មប់ឱ្យផ  

-មានបទពិសោធន៍កនុងការសធាើចុំការរយៈសព យរូឆ្មន ុំ 

V-បញ្ជហ ស្បឈម៖ 

 -រែូវេែះទិននផ ស្ែ ទទួ បានគឺទាបជាងការរំពឹងទុកស្ែ មូ សហត្ុបណ្តត  មកពីការស្ស្ប 

           ស្បួ អាកាតធាត្ុ ែូចជារាុំងសពក ស្ត្ជាក់សពក សភ្ែៀងសស្ចើនសពក 

 -គុ ភាពែីសៅត្ុំបន់េែះគឺស្ ងដុំបានសទៀត្សហើយ (ែីតុីសមើម )ែចូជាសៅត្ុំបន់ស្តុកោអ ង 

-េាះស្បភ្ពទឹកតស្មាប់សស្ោចស្តពតស្មាប់ការដុំែុះសៅរែូវស្បាុំង  

-ឆៃថាវនាុំចូ ពីស្បសទតសវៀត្ណ្តមមានត្ឆមែសថាកជាងឆៃថាវកនុងស្តុក  

-ឆងែសែើមផ ិត្កមាេពត់សដយោរត្ឆមែសស្បងឥនទនៈ និងអគគិតនីតស្មាប់សស្បើស្បាតប់ូមទឹកសៅ 

 មានត្ឆមែេពត់ 

-ការស ើងឆងែឆនធាត្ុច ូកតិកមា រី និងថាន ុំតមាែ ប់តត្ា អិត្  
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