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ម្សចរតីម្ផតើម្  

          ស្ពៃ ក្រញាញ ់ជាដំណំបស្លៃពៃ ឹរដដលអាចដដំ ុះបាលក្រប់រដូវ ហ ើយឆាប់ទទួលបាលផលដដលរពិររដមែរហយើង 

លិយមដហំក្ចើល ការដសំ្ពៃក្រញា៉ា ញ់បាលផលលអបំផ តហៅរដូវរំហ ើយចាប់ពីដម ត លា វចិឆិកា លិងធ្នូ ។  ស្ពៃ ក្រញាញភ់ារហក្ចើល 

ហរយរវាហៅហធ្វើមហូបដចូជា ឆា ហងោ រ ឬហធ្វើជាអលៃរ់ក្ពព់ ជាហដើម ។ 

១/.ការម្ព្រើសម្រើសរូរ ៖ 

-ក្តូវហរើពពូជដដលមាលក្បវតតិចាព់លាព់ 

-ក្ាប់ពូជ ដដលអាចដ ុះបាលចាប់ពី៨០%ហ ើងហៅ 

-ក្ាប់ពូជមាលព មភាពលអ ហលៃ ពលអ មិលពវ ិត ាែ លការហក្បុះក្ង ំ

-ពូជលូតលាព់រយៈហពលមៃី ក្ពបលឹងតំបល់ដដំ ុះ 

២/.ការម្រៀបចំដី ៖ 

រ. ការភ្ជួរ ឬកាប់ដី 

-ភ្ជួរឬកាប់ដីជហក្ៅ ២ -២,៥ តឹរ 

-ហាលដី ៧ -១០ ស្ងោ ហៅរដូវក្បំាង 

-ហាលដី ១០ -៣០ ស្ងោ ហៅរដូវវពា 

ម. ការហរៀបចំលន លលិងរង 

-ទទឹងរង ១ដម៉ាក្ត បហណត យរងតាមចំណង់ចង់បាលឬតាមងា លភាពដី 

-រមៃព់ ១ - ១,៥ តឹរ ហៅរដូវក្បំាង 

-រមៃព់ ២ - ២,៥ តឹរ ហៅរដូវវពា 

-ចហ ៃ្ ុះរង ២,៥ - ៣ តឹរ 

៣/.ការដដំ ះ ៖ 

រ. ការងប 

-ម លហពលងបរូល ក្តូវហរៀបចំលន ល ក្ជរំក្ជួយដី រាព់ហរៀឱ្យហពែ ើលិងហលើររងឱ្យបាលលអ 

-ដរ់ជីរំប៉ា ពតឬលាមរពតវ៤-៨បងគី លិងជី ១៥-១៥-១៥ ចំលួល ១០០-១៥០ក្កាម (រនរងដី១០ដម៉ាក្តបលួក្ជរង) 

-ហក្ងចទឹរហៅហលើលន លម លហពលងបក្ាប់ 

-ងបហពត ើងៗ ហ ើយកាត់ចំហបើងមៃីៗ ក្របពីហលើរង រួចហក្ងចទឹរមតងហទៀត 

-ហក្ងចទឹរឱ្យបាល២ដង រនរង១ស្ងោ (ក្ពឹរ លិងលាោ ច) 

ម. ការដ ំ

-ហៅហពលរូលស្ពៃមាលអាយ  ១០ -១៥ ស្ងោ ហយើងអាចដរយរវាហៅដបំាលហ ើយ ដតម លលឹងដរក្តូវបលាយការហក្ងចទឹរ ពី 
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 ២ -៣ស្ងោ ហដើមបីឱ្យហដើមវារងឹ  ហក្ងចទឹរហលើលន លឱ្យហពើមងាយក្ពួលរនរងការដររូល លិងដររូលណដដលមាលហដើមធ្ំ 

ហពែ ើាន ដរ់រនរងរហ ជ្ ើ   ៊ុំពៃ ឹរហចរ។ ក្តូវហក្ងចទឹរហលើរងឱ្យហជារលអម លហពលដ។ំ ការដកំ្តូវដរ់ឫពមួយជំ ររ ំឱ្យចបត់ 

ឫពឱ្យហងុះ ចហ ៃ្ ុះជួរពី ២-២,៥តឹរ លិងចហ ៃ្ ុះរ មៃ ២,៥តឹរ ។ 

-ក្តូវកាត់ចំហបើងមៃីៗក្របតាមរល់ស្ពៃ  ហដើមបីររាពំហណើមដីបាលលអហៅរដូវក្បំាង ។ ហក្ងចទឹរហៅហលើរងដដលដរំួចឱ្យ 

ហជារក្របរូលស្ពៃពី២-៣ស្ងោហដើមបីការពាររហៅត ស្ងោខ្ៃ ំង ។ 

៤/.ការថែទ ំ៖ 

រ. ការហក្ងចក្ពព 

-ហក្ងចទឹរពី៣ - ៤ដង រនរងមួយស្ងោ ហក្កាយពីដបំាល៣ - ៤ស្ងោដំបូង (លិងហៅរដូវក្បំាង) 

-ហៅរដវូវពាហក្ងចទរឹហពលក្ពឹរលិងលាោ ច ហបើហភ្ៃៀងខ្ៃ ំងមាលទឹរដរត់ាមរងក្តូវបងហរូទឹរហចញ  ហដើមបីរ ំឱ្យដំណំរលួយមូច 

- ៧ - ៨ស្ងោ ហក្កាយពទូង ដរហមែ ហចញអាក្ព័យលឹងការដ ុះរនរងរងផ្ទទ លក់្តូវហធ្វើហដយស្ដឬហដយចបជីរ 

ម. វិធាលការការពារ 

-ដដំំណំចក្មរុះ រ ំដដំំណំដតមយួម ម 

-ដពំៃ ឹរស្ក្រ ផ្ទា ស្ពបហរឿង ហងន ហារតាមរបងពួលបដលៃ 

-រមាា ត់ហដយស្ដហពលពតវលអិតតិចតួច ហក្បើលន រំីមីហពលពតវលអិតមាលហក្ចើលហក្បើមា៉ាឡាច ង៤ងៃ បក្ពាបាយលាយទឹរ២០លីក្ត 

បាញ់ឱ្យពពវលអ (ចំហពាុះពតវស្ច) 

-ហក្បើហមតាផ ព ៣០ហពហព លាយទឹរ២០លីក្ត បាញ់ឱ្យពពវលអ (ចំហពាុះដងាូវហោងហោង) 

៥/.ការព្បមូ្លផល ៖  

-ងបផ្ទទ ល់ អាចក្បមូលផលពី៣០-៣៣ ស្ងោ 

-ងបដររូលដ ំក្បមូលផលពី ៣៦-៤០ ស្ងោ។ 

        ស្ពៃ ក្រញាញ់ជាដំណំដដលងាយក្ពួលដមំិលចំណយងវិការហក្ចើល ហ ើយជាពិហពពដំណំហលុះរំព ងមាលចរាចរ 

មៃព់ហលើទីផារហទៀតផង ដដលហធ្វើអនរដមំិលពិបារររទីផាររនរងការលរ ់៕ 
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ម្សចរតីសម្ងេបស្ៃគម្ព្ោង 

3 
១-ក្បហភ្ទដណំំ                    ៖ ដំណំស្ពៃ ក្រញា៉ា ញ ់រនរងផទុះពំណញ់ 

២-ទរីដលៃង                          ៖ ហៅភ្មូិហពាធ្កិ្ពុះពងឃ ឃ ំតាភាម ក្ពររក្តាំររ់ ហមតតតាដរវ                                      

៣-ទ ំសំ្ផទដដីដំ ុះរនរងផទុះពណំញ ់ ៖ ២៤០ដម៉ាក្តកាហរ៉េ  ( ១០ម x ២៤ម =២៤០ម២  ) 

៤-ទ ំរំង ៖ ទទឹង១ម xបហណត យ២៣ម ហដយទ ររមាៃ ត ០,៥ម ច ងលិងហដើមរង 

៥-ចលំលួរង ៖ ហធ្វើបាល៨រង ហដយររារមាៃ ត០,២២មពីរង១ហៅរង១ 

៦-ការងបបណតរ ុះរលូ ៖ បណតរ ុះរលូបាលអាយ ចាប់ពី១៥ស្ងោ ហៅ ១៨ស្ងោ ហទើបយរហៅដបំាល 

៧-រយៈហពលដ ំ  ៖ ដចំាប់ពី២០ស្ងោហៅ២៥ស្ងោ ចាប់ហផតើមក្បមូលផល   

៨-ចលំលួស្ងោ / វដត  ៖ ពី ២៧ស្ងោ ហៅ ៣២ស្ងោ (ទ រចហ ៃ្ ុះហពលហាលដី ៧ស្ងោ ) 

៩-ហក្កាយពកី្បមលូផល  ៖ ក្តូវពំអាតដី ហាលដី ចំលួល៧ស្ងោ លិងដបំដលៃម ពពីការដមំ ល  

១០-រដវូកាលដដំ ុះ ៖ អាចដបំាលហពញ១ឆាន ំ អាក្ព័យហដយមាលក្បភ្ពទឹរក្រប់ 

                                           (ហបើដកំ្ាប់១ឆាន ំដបំាល៦វដត ហបើដរំូលដបំាល៩វដត) 

១១-ក្បមលូផលរនរង១រងបដលៃ     ៖  (ជាមធ្យម ៤,៥រក្រ /ម២ )  ៤,៥រក្រ  x២៣ម២=១០៣,៥រក្រ  

ក្បមលូផលបដលៃ រនរង៨រង         ៖  ១០៣,៥រក្រ  x ៨ =៨២៨រក្រ (ហដយរិតបាត់បង់១០%=៨២,៨រក្រ) 

 ៖  ៨២៨រក្រ - ៨២,៨រក្រ =៧៤៥,២រក្រ  

១២-ទផីារ    ៖ ឈ្ែួ ញច ុះទិញដល់ចំការ ឬដឹរមរទីផារហបាុះដ ំ 

១៣-តស្មៃ    ៖ ចាប់ពី២៥០០ហរៀលហៅដល់៦០០០ហរៀល/រ.ក្រ(តាមតក្មូវការទីផារ) 

                                          ដតហពលហលុះហបាុះហៅភ្នំហពញ បាល១រក្រ=៤០០០ហរៀល 

១៤-តក្មូវការទ ល  ៖ ការដសំ្ពៃ ក្រញា៉ា ញ់ហលើស្ផទដីទំ ំ ២៤០ដម៉ាក្តកាហរ៉េ មាលក្តូវការហដើមទ លក្បមាណ   

                                           ៤៨៧.១០០ហរៀល (ររណីមាលដីចំការផទុះពំណញ់ក្ងប់លិងទ លផ្ទទ ល់មៃួល)។ 

 
 

១៥-ការវិភារហពដឋរិចាហលើការដសំ្ពៃ ក្រញា៉ា ញ់ ហលើស្ផទដី២៤០ដម៉ាក្តកាហរ៉េរយៈហពល១វដត ៖ 

ចណំយ ចណូំល ចហំណញ 

487,100ហរៀល 2,980,800ហរៀល 2,493,700ហរៀល 
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១៦-តារាង ចណូំល -ចណំយ ហលើការដសំ្ពៃ ក្រញា៉ា ញ ់ហលើស្ផទដ២ី៤០ម២រនរងផទុះពណំញ ់
 

បរិោយ ឯរតាត  ចំលួល តស្មៃ/ឯរតាត  

ហរៀល /រក្រ 

ទឹរក្បារ់ 

(ហរៀល) 

ចំលួលងរ 

រំហលាុះ 

ទឹរក្បារ់ពរ ប 

១វដឋ  (ហរៀល) 

១-ចណូំលដដលលរប់ាល រ.ក្រ 745.2 4000 2,980,800  2,980,800.00 

២-ចណំយពរ ប = ចណំយដក្បក្បលួពរ ប  + ចណំយមលិដក្បក្បលួ / ហង  
487,100.00 

២-រ. ចណំយដក្បក្បលួពរ ប  442,000.00 

កាប់ាព់ហធ្វើដីលិងពូលរង ងរ 1 50,000 50,000  
50,000 

បណតរ ុះរលូពក្មាប់ដ ំ ងរ 1 50,000 50,000  
50,000 

ពូជ រ ា្ប់ 2 5,000 10,000  
10,000 

ជីអ  យហរ៉េ រ.ក្រ 6.25 1,600 10,000  
10,000 

ជីក្ោប់បាតអាច់ហាលាយអាចោ បាវ 32 3,500 112,000 
 112,000 

លន (ំពមាៃ ប់ពតវ លងិការពារ ជងំ)ឺ វរគ 1 20,000 20,000  20,000 

អរគីពលីបូមទឹរហក្ងច  វរគ 1 40,000 40,000  40,000 

ពលរមែហមើលដងោ ំ វរគ 1 100,000 100,000  100,000 

ពមាា រៈហវចមាប ់ វរគ 1 20,000 20,000  20,000 

ហពវាដឹរជ ជ្ូល វរគ 1 30,000 30,000  30,000 

២-ម.ចណំយមលិដក្បក្បលួ / ហងរ ពរ ប  (រលំព៣់ឆាន ំ ឬ៤ឆាន ំ ដដល១ឆាន ំ ដបំាល ៩វដា) 45,100 

ម៉ាូទ័របូមទឹរហលម៦០ ហក្រឿង 1 660,000 660,000 36 18,300 

ដមែហភ្ៃើង ដ ំ 1 80,000 80,000 45 1,800 

ទ ហោហម ហដើម 10 20,000 200,000 45 4,400 

ទ ហោជ័រតំណរ់ទឹរ ដ ំ 1 115,000 115,000 27 4,300 

ទ ហោជ័រងច ដ ំ 1 45,000 45,000 27 1,700 

រ៉េូប ៊ីហណបូមតំណរ់ទឹរ ក្ាប់ 32 600 19,200 27 700 

ដរង ទ ហោបិតម ម លិងហត ក្ាប់ 9 3,000 27,000 27 1,000 

រ៉េូប ៊ីហណធ្ំ  ក្ាប់ 5 10,000 50,000 27 1,900 

 វឺត ក្ាប់ 32 4,000 128,000 27 4,700 

ហក្តឈ្ ត៥០ បលទុះ 50 3800 190,000 27 7,000 

៣-ចហំណញពរ បរនរង១វដត  2,493,700.00 
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ស្ងៃហដើម / រក្រ 653.65 

ចហំណញ / រក្រ  3,345.27 

**រំណត់ពំាល់៖ ការដសំ្ពៃ ក្រញា៉ា ញ់អាចដបំាល៨វដត/ឆាន ំ ដតរពិររបាលដឆំាៃ ព់ាន ជាមួយខ្ត់ណហដើម។ 

       

ក្បហភ្ទដំណំ ៖ ស្ពៃ ក្រញា៉ា ញ់រនរងផទុះពំណញ់ (ដតំាមរហបៀបវិលជ ំលរ់បាល 6.000ដ លាៃ /ស្ងោ) 

    
អក្តាបតូរក្បារ់ USD1.00=KHR4,000  

  
  លទធផលជារដ់ពតង ដផលការរពំងឹទ រ 

  

ររណីតស្មៃ

លរ់ឯរតាត  

៛/រក្រ 

ទិលនផលជា

មធ្យម 

Kg/ha 

ចំណូលពីការ

លរ់ពរ ប ៛/

វរគ  

ររណីចំណូល

ហងរ ៛/វរគ/១

ស្ងោ 

តក្មូវការដីដំ

ដ ុះរនរង១វរគ/

ha 

តក្មូវការដីដំ

ដ ុះវិលជ  ំ

ជាha 

A C B D=B*C E F=E/D G=35days*F 

ររណីទី១        2,500  31,000 77,500,000 24,000,000 0.31 10.84 

ររណីទី២        2,750  31,000 85,250,000 24,000,000 0.28 9.85 

ររណីទី៣        3,000  31,000 93,000,000 24,000,000 0.26 9.03 

ររណីទី៤        3,250  31,000 100,750,000 24,000,000 0.24 8.34 

ររណីទី៥        3,500  31,000 108,500,000 24,000,000 0.22 7.74 

ររណីទី៦        3,750  31,000 116,250,000 24,000,000 0.21 7.23 

ររណីទី៧        4,000  31,000 124,000,000 24,000,000 0.19 6.77 

ររណីទី៨        4,250  31,000 131,750,000 24,000,000 0.18 6.38 

ររណីទី៩        4,500  31,000 139,500,000 24,000,000 0.17 6.02 

ររណីទី១០        4,750  31,000 147,250,000 24,000,000 0.16 5.70 

ររណីទី១១        5,000  31,000 155,000,000 24,000,000 0.15 5.42 

ររណីទី១២        5,250  31,000 162,750,000 24,000,000 0.15 5.16 

ររណីទី១៣        5,500  31,000 170,500,000 24,000,000 0.14 4.93 

ររណីទី១៤        5,750  31,000 178,250,000 24,000,000 0.13 4.71 
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ររណីទី១៥        6,000  31,000 186,000,000 24,000,000 0.13 4.52 

១៧-ចណំ ចខ្ៃ ំង៖  

  -មាលតក្មូវការទីផារ លិងអាចលរ់ក្រប់រដូវ ហដយឈ្ែួ ញច ុះមរទិញដល់ចំការ 

- អាចររបាលក្បារ់ចំណូលបាលពមរមយ  

- មាលបទពិហងធ្ល៍ រនរងការហធ្វើចំការរយៈហពលយរូឆាន ំ  

- មាលដីចំការផ្ទទ ល់មៃួល មិលជួលដីហរ  

- ផទុះពំណញ់ ទទួលបាលពីរហក្មាងរបព់ក្រពួងរពិរមែរ កាា ក្បមា៉ាញ់ លិងហលងទ  

- មាលទ លផ្ទទ ល់មៃួលពក្មាប់ដដំំណំ  

- ក្បភ្ពទឹរមាលក្រប់ក្ាល់ រឺហក្បើទឹរក្តពំាងផ្ទទ លម់ៃួលដរបរចំការ  

- មិលមាលពតវលអិតទិចឬខំ្ បំផ្ទៃ ញដំណំ ហដយមាលផទុះពំណញ់ការពារ  

- មិលចំាបាច់ហក្បើលន ពំ ល  

- ងាយក្ពួលដងោ ំ 

១៨-ចណំ ចហមាយ៖  

- ផទុះពំណញ់មាលទំ ំតូច ដំណំមាលតិច មិលអាចផគត់ផគង់ដល់តក្មូវការទីផារបាលក្រប់ក្ាល់ 

- ការផែពវផាយពីបហចារហទព ដដំំណំពីពមតារិចាជំ្ញហៅមាលរក្មិត  

- ការហក្ងចក្ពពដំណំហពលមៃុះមវុះទឹរហដយក្តពាំងរើងដមក្បំាង  

- តស្មៃហក្បង លិងអរគិពលីពក្មាប់ហក្បើក្បាព់បូមទឹរ ហៅមាលតស្មៃមៃព់  

- ផលិតភាព ស្លការដដំ ុះហៅមាលរក្មិត ការដមំាលរមាៃ តរ មៃ០,២០ម ហធ្វើឱ្យការលូតលាព់មិល 

បាលលអ  

- បញ្ហហ ក្បឈ្មរនរងការក្បរតួក្បដជងទីផាររពិផល ពិហពពរឺបដលៃមរពីក្បហទពជិតខ្ង លិងការធាៃ រ់

ស្ងៃហពលរដូវក្បមូលផល 

 

១៩-ហពចរតពីលនដិឋ ល៖ 

  ហដយងរផទុះពំណញ់មាលទំ ំតូច ការដដំ ុះបាលផលតិច មិលអាចផគត់ផគង់តក្មូវការទីផារបាល ជា

ហ ត  ហធ្វើឱ្យរពិររចង់បាលទ លពក្មាប់ពង់ផទុះពំណញ់បដលាម អាចផលិតបាលហក្ចើល ចំហណញហក្ចើល។ 
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២០-ហាលភិ្យ័៖ 

  ជាមួយចំណ ចខ្ៃ ំងខ្ងហលើ អនរដដំំណំបដលៃអាចមាលហាលិភ្័យដូចខ្ងហក្កាម៖ 

  រ-ហាលភិ្យ័ផលតិរមែ(Production Risks) ៖ ហោុះបមីាលផទុះពំណញ់រ៏ហដយ រដូវមៃុះទិលនផលដដល 

ទទលួបាលរ៏ហៅោបជាងការរពឹំងទ រ ហដយអាកាពធាត ដក្បក្បួល ចំាបាច់ក្តូវការដងោឱំ្យបាលដិតដល់ ការហក្បើក្បាព់ជី 

ធ្មែជាតិ ការការពារពីត ណហ ភាពហតត ខ្ៃ ំង ក្តជារ់ខ្ៃ ំង ក្បពលធ័ហក្ងចក្ពព ហទើទទួលបាលលទធផលលអ ។ 

  ម-ហាលភិ្យ័ទផីារ (Marketing Risks ) ៖ ោរទ់ងលទធភាពស្លការបាត់បង់ទីផារ ឬតស្មៃដដលទទួល 

បាលោបជាងការរំពឹងទ រ ការធាៃ រ់ច ុះ ស្លការលរ់ លិងតស្មៃ រឺហដយងរមាលការហរើលហ ើង ស្លចំលួល អនរក្បរួតក្បដជង 

ហដយងររពិររពក្មររដហំក្ចើលហធ្វើឱ្យការផគត់ផគង់ហលើពតក្មូវការ មយួវិញហទៀតោរ់ទងលឹងការ្ំចូលបដលៃ ពីក្បហទព 

ជិតខ្ង ដដលហធ្វើឱ្យមាលការដក្បក្បួលតស្មៃ។ ជាយ ទធងស្រពត ស្លការក្រប់ក្រងហាលិភ្័យហលុះរពិររក្តូវរួមាន ជាព រមល៍  

ហដើមបីហលើររមៃព់តស្មៃលិងធា្ទីផារ ពក្ងីរបណត ញទីផារឱ្យបាលហក្ចើល កាត់បលាយការរំពឹងទ រ ហលើទីផារដតមួយរដលៃង  

លិងរួរហធ្វើរិចាពលាជាមួយអនរទិញឱ្យបាលចាព់លាព់ រំណត់ឱ្យបាលបរិមាណ រ ណភាព លជាបដលៃាែ លជាតិរីមី តាម 

កាលវិភារដដំ ុះក្បមលូផល ជារ់លារ់ ។ 

  រ-ហាលភិ្យ័ រិ្ញវតារ ( Financial Risks) ៖  ោរ់ទងលឹងការមិលមាលក្បារ់ក្រប់ក្ាល់ពក្មាប់ ពក្ងីរ 

បដលាមស្លផទុះពំណញ់ លិងទ លពក្មាប់ទប់ទល់ហ ត ការណ៍ហរើតហ ើងស្ចដលយ ដូចជាការហ ើងស្ងៃធាត ចូល ការបូមទឹរ

ហក្ងចក្ពពរនរងរដូវរាងំពោួ ត តក្មូវការងច់ក្បារ់ពក្មាប់ក្រួងរជាហដើម។   
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