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ម្សចរតីសម្ងេបននគម្ព្ោងចិញ្ច ឹម្ព្តីឆ្ពិន 

3 
- ចំនួនទ្សះ ៖ ១ 

- រំហំទ្សះ ៖ ០.៥ ហិតា ជរទ្ៅ ២.៥ម្៉ ជរទ្ៅរឹក ១.៥ - ២ម្៉ 

- ចំនួនកូនទ្រី ៖ ២០,០០០កូន (ដង់ស ីររោក់ ៤កាល/ម្២រទ្ជើសរ ើសទ្រីញីស រធ) 

- ទ្បភពកូនទ្រីពូជ ៖ បង្កា រ់ភ្ញា ស់ខ្លួនឯង កនុងក ណីរិញពីខាងរទ្ៅរនម្ល ២០០រ ៀល/កាល 

- ចំនួនវគគ/ឆ្ន ំ ៖ ១-១.៣វគគ/ឆ្ន ំ (សទ្ោប់ទ្សះម្ួយ) 

-  ដូវកាលចិញ្ច ឹម្ ៖ ចិញ្ច ឹម្បានរពញ១ឆ្ន ំ អាទ្ស័យរលើទ្បភពរឹកទ្គបទ់្គន់ 

-  យៈរពលចិញ្ច ឹម្ ៖ ៨ខខ្ កូនទ្រីោនរម្ងន់ចរនាល ះពី ០.២៥-០.៣៥គ.ក/កាល 

- េទ្តាស្លល ប ់ ៖ ចរនាល ះពី ៥-១០% អាទ្សយ័រលើកា ខែទ ំ 

- រិននផល ៖  ោក់កូនទ្រីចិញ្ច ឹម្ ២០,០០០កាល េទ្តាស្លល ប់ ៥% ចំនួនកូនទ្រីរៅ 

                             សល់ ១៩,០០០កាល និងគិរជាម្ធយម្ ០.២៥គ.ក/កាល ដូចរនះ 

                             រម្ងន់ទ្រីស  បគឺ ៤៧៥០គ.ក)។ 

- រីផា  ៖ ឈ្មួញរៅភនំរពញ និងរខ្រតរសៀម្រាប 

- រនម្ល ៖ លក់ដ ំ ៩,០០០៛/គ.ក និងលក់រាយ ១២,០០០-១៣,០០០៛/គ.ក 

- រទ្ម្ូវកា រ ន ៖ សទ្ោប់កា ចាប់រផតើម្អាជីវកម្មដំបងូ កនុងនផៃទ្សះ ០.៥ ហិតា  

                             និងកា ផលិរចំណីផសរំោយខ្លួនឯង ទ្រូវកា រដើម្រ នចំនួន៖   

                              ១០៧,៧៤១,៣៤០រ ៀល កនុងក ណីោនដីខ្លួនឯងសទ្ោប់ជីកទ្សះ 

រ នវិនិរោគរលើកា ជកីទ្សះ 

ោ៉ស ីនបូម្រឹក ោ៉ស ីនកិនចណីំ 

រ នសទ្ោប់ចិញ្ច ឹម្ និងខែទ ំ រឹកទ្បាក់ស  ប 

 ៧២,៤៨០,០០០ រ ៀល  ៣៥,២៦១,៣៤០ រ ៀល ១០៧,៧៤១,៣៤០ រ ៀល 
 

- កា វិភ្ញគរសដាកិចចរលើកា ចិញ្ច ឹម្ទ្រីឆ្ពិនចំនួន ២០,០០០កនូ កនុងទ្សះរំហំ ០.៥ ហតិា  យៈរពល

៨ខខ្ (ចិញ្ច ឹម្១វគគ) រទ្កាយការ់ ំរ ះរលើកា ចំណាយរែ ៖ 

ចំណាយស  ប ចំណូលស  ប ចំរណញស  ប 

៤០,០៥១,៣៤០ រ ៀល ៥២,២៥០,០០០ រ ៀល ១២,១៩៨,៦៦៩ រ ៀល 
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១-លរេណៈជីវសាស្រសតរបស់ព្តីឆ្ពិន 

ទ្រីឆ្ពិន ជាទ្បរភរទ្រីកនុងទ្សកុ  ស់រៅតាម្រំបន់ជារទ្ចើនកនុងរឹកស្លប (ដងររនល បឹង សៃ ឹង ខទ្ពក 

ទ្បឡាយ ទ្សះ និងកនុងខទ្ស) ជាទ្បរភរទ្រីខដលទ្បជាពល ដានិយម្ប ិរភ្ញគ និងង្កយទ្សួលចិញ្ច ឹម្ ជាពិរសស

កសិក រៅតាម្ជនបរអាចចិញ្ច ឹម្យកស្លច់ និងផលិរជាកូនទ្រីបានជាលកខណៈទ្គួស្ល ររៀរផង។ 

 

រ ម្ ះជាភ្ញស្លខខ្ម ៖ ទ្រីឆ្ពនិ 

រ ម្ ះវរិាស្លស្តសត៖  Barboides gonionotus 

រ ម្ ះជាភ្ញស្លេងរគលស៖់ Silver barb 

 

ទ្រីឆ្ពិន ោនដងខ្លួនទ្រខវង នផៃសងខាងននដងខ្លួនោនលកខណៈសំខប៉រ។ រៅរពលរពញវយ័ដងខ្លួន

ទ្រីញីោនភ្ញពផរចលូខាល ំងជាងទ្រីរ ម្ ល។ ទ្រីឆ្ពិនោនពណ៌ទ្សរដៀងទ្បាក់ទ្គបដណត ប់រលើដងខ្លួនទងំម្លូ 

ោនកាលរចូ ទ្ពុយខ្នងខវង ទ្រន ងឆ្អឹងខ្នងទ្កាស់ ទ្ពុយកនៃុយខបកខទ្ពកជាជំពាម្ ខគម្ទ្សកាោនភ្ញពទ្ករៅ៉ 

ទ្ពុយរពាះ និងទ្ពុយគូរោនភ្ញពរលឿងទ្ស្លល។ ទ្រីឆ្ពិន ម្ិនោនទ្កពះររ ប៉ ខនតវាោនរពាះរវៀនខវងជាង ២ រៅ 

៣ដងននទ្បខវងដងខ្លួន។ វាអាច ស់រៅទងំបីទ្សទប់រឹក (រលើ កណាត ល និងបារ) វាចូលចិរត ស់រៅរឹកស្លអ រ 

និងសម្បូ េ កស ីខសន។  

❖ ម្ជឍោា នរកឹសម្ទ្សបសទ្ោបក់ា លរូ ស ់នងិធធំារ់ បសទ់្រឆី្ពនិ៖ 

− សីរ ណហ ភ្ញពសម្ទ្សប   ៖  ២៥-៣០េងារស  

− កទ្ម្ិរេ កស ីនខសន  យកនុងរឹក ៖  ៣-៥ម្ីលីទ្កាម្/លីទ្ររឹក 

− កំហាប់ pH ចរនាល ះពី    ៖ ៦-៨ 

− កទ្ម្ិរថ្លល ននរឹក    ៖ ៣០-៤៥សង់រីខម្៉ទ្រ 

❖ ច កឹស ចីណំ៖ី ជាទ្បរភរទ្រីស ីចទ្ម្ុះ ដចូជា នសព  ទ្រកនួ ចកបាយទ សល ឹកកនធំរែរ ជនៃល់ភនំ ស្លរាយ 

កនៃក់ ច ងេងា  សខណត ក រពារ ទ្សូវបណតុ ះ ករណត ៀ  សំណល់ផៃះបាយ  ម្ករគ ទ្កបី ទ្ជូក ោន់ 

។ល។ សទ្ោប់កា ចិញ្ច ឹម្ខបបទ្បពលវបបកម្ម ចំណីសរទ្ម្ចពីទ្កុម្ហ  ន (ចំណីទ្គប់) គឺជាជរទ្ម្ើសដ៏

លអបំផ ររដើម្បីជំ  ញកា លូរ ស់ ររួលបានរិននផលខ្ពស់ និងទ្សបតាម្រទ្ម្ូវកា រីផា ។ ប៉ ខនត 

ចំណីធម្មជារិខាងរលើរៅខររទ្បើទ្បាស់សទ្ោប់បំរពញបខនែម្ រដើម្បីចូល ួម្ការ់បនែយកា ចំំណាយ

នែលរដើម្ផលិរកម្ម។ 

❖ កា បនតពជូ៖ ទ្រីឆ្ពិនអាចបនតពូជចាប់ពីអាយ  ០.៨-១ឆ្ន ំរ ើង រៅចរនាល ះខខ្៥ដល់ខខ្៩ និងជារូរៅ

អាចបនតពូជបានរពញ១ឆ្ន ំ រលើកខលងខរ ខខ្១១ និងខខ្១២។ ទ្រីឆ្ពិនអាចបនតពូជបានពី ៤-៥ដង/ឆ្ន ំ 

និងជាទ្បរភរទ្រីោនពងបខណត រតាម្ច នតរឹក។ ដូចរនះរពលបងាកំរណើរវាទ្រវូបនាល ស់រីរៅ ក
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កខនលងោនច នតរឹកវិលឬរៅរពលោនរភលៀងធាល ក់ខាល ំងឬរពលបូម្រឹកបញ្ចូលទ្សះរៅរពលយប់។ ទ្រី

រ ម្ លោនទ្ពុយទ្រូងទ្គរ និងទ្រីញីោនទ្ពុយទ្រូង រ ង។ 

❖ កា លរូ ស៖់ ទ្រញីីលូរ ស់ និងធំធារ់រលឿនជាងទ្រីរ ម្ ល។ ចិញ្ច ឹម្ យៈរពល ០១ឆ្ន ំ ទ្រីអាច

ោនរម្ងន់ចរនាល ះពី ០,៣ រៅ ០,៥គ.ក/កាល និងចិញ្ច ឹម្ យៈរពល០២ឆ្ន ំអាចោនរម្ងន់ចរនាល ះពី 

១,៥ រៅ ១,៩គ.ក/កាល។ 

២- វធីីសាស្រសតរនុងររចិញ្ច ឹម្ 

ទ្រីឆ្ពិនអាចចិញ្ច ឹម្កនុងទ្សះ ទ្បឡាយ កនុងខទ្ស និងខប  រោយោនលកខណៈចិញ្ច ឹម្រទល និងចិញ្ច ឹម្

ចទ្ម្ុះជាម្យួទ្បរភរទ្រីរផសងររៀរ ដចូជា ទ្រីកាបសម្ញ្ញ កាបឥណាា  កាបស និងទ្រីរីឡាពា។ បរចចកររសនន

កា ចិញ្ច ឹម្ខ្ សៗគន អាទ្ស័យរលើរិសរៅឬសម្រែភ្ញព បស់កសិក ោន ក់ៗ ដូចជា កា ចិញ្ច ឹម្តាម្ខបបលកខណៈ

ទ្គួស្ល  កា ចិញ្ច ឹម្តាម្ខបបពាក់កណាត លទ្បពលវបបកម្ម ទ្បពលវបបកម្ម ឬតាម្ខបបឧសាហកម្ម។ ជារូរៅរៅ

ទ្បររសកម្ពុជាោនពី  បូភ្ញព គឺកា ចិញ្ច ឹម្តាម្ខបបលកខណៈទ្គួស្ល  និងកា ចិញ្ច ឹម្តាម្ខបបពាក់កណាត ល     

ទ្បពលវបបកម្ម។ ខាងរទ្កាម្រនះជាចំណ ចសំខាន់ៗននកា ចិញ្ច ឹម្ទ្រីឆ្ពិនកនុងទ្សះតាម្ខបបពាក់កណាត លទ្បពល

វបបកម្ម ខដលជួយពទ្ងីកសម្រែភ្ញពផលិរកម្មដល់ទ្បជាកសិក ៖ 

២-១-កា រ ៀបចទំ្សះ៖ គួ រទ្ជើសរ ើសរីតាំងខដលោនលកខណៈដូចខាងរទ្កាម្៖ 

− រៅខកបផៃះង្កយទ្សួលទ្គបទ់្គង និងកា ពា  

− ដីោនកទ្ម្ិរទ្ជាបរឹករិច ឬបារទ្សះជាទ្បរភរដីឥដាឬដីករណត ង ( ការឹកបានយូ) 

− គម នស្ល ធារ ព លហូ ចូលទ្សះ 

− រៅរីវាល ោនពនលឺនែងចំាងចូលទ្គប់ទ្គន់ (គម នរដើម្រឈ្ើធំៗរៅជ ំវិញ)  

− រៅខកបទ្បភពរឹកស្លអ រ 

− ម្ិនលិចរឹករៅ ដូវវសា 

❖ កា រ ៀបចទំ្សះម្ នរពលោកក់នូទ្រចីញិ្ចមឹ្៖ 

− សោអ រសទ្ោម្ និងកាកសំណល់រផសងៗរៅកនុងទ្សះ 

− ហាលទ្សះឱ្យសងួ រ រដើម្បីកោច រ់ពពកួសរវកាច និងបនាបជារិព លរៅបារទ្សះ 

− បាចកំរបា កោច រ់ពពកួសរវកាច និងបរងាើនគ ណភ្ញពរឹកជាម្ួយប ិោណកំរបា  ១០ រៅ 

១៥ គ.ក/១០០ម្២ និងរ ក យៈរពលពី ២-៥នែង។ 

− ហ  ៊ុំនសបព័រធជ ំវិញទ្សះ រដើម្បីកា ពា ទ្រខីាងរទ្ៅចលូកនុងទ្សះ កា ពា កនូទ្រីខាងកនុង

រចញ និងកា ពា សរវរផសងចូលកនុងទ្សះខដលរធវើឱ្យប៉ះពាល់ដល់គ ណភ្ញពរឹក។ 

− បញ្ចូលរឹកកនុងទ្សះ ជរទ្ៅរឹកពី ១,៥ រៅ ២ខម្៉ទ្រ រទ្កាយបាចកំរបា បាន ៣-៥នែង 

❖ កា បរងាើរចណំធីម្មជារិ (បលងរ់ ង)៖ ោនវិធីស្លស្តសត ពី  ដចូខាងរទ្កាម្៖ 
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ក-ោកជ់ ីម្កសរវ នងិ  កខជារទិ្សស៖់ ោក់លាយជីរៅទ្ជុងោខ ងននទ្សះ(ោក់កនុង   

កា   ងចងោរ់ជិរ) ឬោក់រៅកនុង រតត ឬអាងរូចម្ួយខកបទ្សះរ កឱ្យ លួយ ររើបបងហ ូ

រឹកជីចលូទ្សះ។ 

ឧទហ ណ៖៍ ទ្សះរហំំ ១០០ម្២ ោក់ ម្កសរវ និង  កខជារិទ្សស់ដូចខាងរទ្កាម្៖ 

•  ម្ករគឬទ្កបី ៖ ៨០ - ១០០ គ.ក 

•  ម្កោន់  ៖ ១៥ - ២០ គ.ក 

•   កខជារិទ្សស់  ៖ ៣០ - ៤០ គ.ក 

ខ្-ោកជ់ីគមី្៖ី រទ្បើទ្បាស់ជី ២ទ្បរភរ គឺ ជីេ  យរ   និង ជីរដអារប៉  យបញ្ចូលគន  និង

កូ ឱ្យ  យសពវកនុងរឹកធ ងម្ួយ បនាៃ ប់ម្កយករៅបាចរពញនផៃទ្សះ។  យះរពល ៤-៥

នែងរទ្កាយរឹកោនពណ៌នបរងឬពណ៌ទ្រួយរចក (ចំណីធម្មជារិរកើរ)  អាចទ្ពខលងកូន

ទ្រីបាន។ ប ិោណរទ្បើទ្បាស់  ួម្ោនដូចខាងរទ្កាម្៖ 

• រទ្បើជីេ  យរ   ៖ ៣ទ្កាម្/ម្២ 

• រទ្បើជីរដអារប ៉ ៖ ២ទ្កាម្/ម្២ 

២-២-កា ោកក់នូទ្រ៖ី រដើម្បីររួលបានរិននផលខ្ពស់ និងោនេទ្តាបារ់បង់រិច គួ គិរពីរំហំ និង

ចំនួនកូនទ្រីខដលទ្រូវោក់ចិញ្ច ឹម្កនុងទ្សះឱ្យបានសម្ទ្សបតាម្បរចចកររស។ កូនទ្រីទ្រូវោនរំហំ

ទ្បហាកទ់្បខហលគន  ោនស ខ្ភ្ញពលអ  ហ័ស ហួន ោមំ្ួន ពណ៌ទ្សស់ថ្លល  គម ន បួសស្លន ម្ឬដំរៅ និង

គម នជម្ងឺ។ រំហំកូនទ្រីខដលសម្ទ្សបសទ្ោប់ោក់ចញិ្ច ឹម្ គឺចរនាល ះពី ៥-៨សង់រីខម្៉ទ្រ/កាល ឬ 

៣០០-៥០០កាល/គ.ក។ កា ោក់ទ្រីចិញ្ច ឹម្ោនពី  ូបភ្ញព គឺកា ោក់ចិញ្ច ឹម្រទល និងចិញ្ច ឹម្ចទ្ម្ះុ

ជាម្ួយទ្រីទ្បរភររផសងៗររៀរ។ 

❖ ដងស់ រីរ៖ ចិញ្ច ឹម្រទលឬចទ្ម្ុះោនដង់ស ីររដចូគន ។ កា ចិញ្ច ឹម្ពាក់កណាត លទ្បពលវបប

កម្មោក់កូនទ្រី ៤-៥កាល/ម្២ របើចិញ្ច ឹម្តាម្ទ្បពលវបបកម្មោក់កូនទ្រី ១០កាល/ម្២ ។  

❖ កា ចញិ្ចមឹ្ទ្រចីទ្ម្ះុ៖ ជាកា ចិញ្ច ឹម្ទ្រីរទ្ចើនទ្បរភរជាម្ួយគន  (ទ្បរភរទ្រីកាប) សទ្ោប់កា 

ចិញ្ច ឹម្លកខណៈទ្គួស្ល  ឬពាក់កណាត លទ្បពលវបបកម្ម ខដលររួលបានចំរណញរទ្ចើន 

រោយស្ល ចំណីខដលបានផតល់ឱ្យទ្រីស ីទ្រូវបានទ្រីពី ឬរទ្ចើនទ្បរភរស ីេស់។ ទ្រទី្បរភរ

ខ្ សគន ស ីចំណីរៅទ្សទប់រឹកខ្ សគន  និងចំណីទ្បរភរខ្ សគន ។  ូបម្នតកនុងកា ោក់ចិញ្ច ឹម្

ទ្រីចទ្ម្ះុ មួ្ោនដចូខាងរទ្កាម្៖ 
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ល.  ទ្បរភរទ្រ ី %ទ្រ ី ច រិ សរ់ៅ 

១ ទ្រីឆ្ពិន ៦០  ស់រៅទ្សទប់រលើ និងកណាត លននរឹក 

២ ទ្រីរីឡាបពា ៣០  ស់រៅទ្គប់ទ្សទប ់

៣ 
ទ្រីកាបស្លម្ញ្ញ/កាបស/កាប

ឥណាា  
១០ 

 ស់រៅទ្សទប់រលើ និងកណាត ល រលើកខលងទ្រីកាប

ស្លម្ញ្ញ ស់រៅទ្សទប់បារខដលនំាឱ្យរឹកលអក់។ 
 

េន ស្លសន៖៍ កា ចិញ្ចមឹ្តាម្ទ្បពលវបបកម្មឬខាន រម្ធយម្ គួ ោកច់ិញ្ច ឹម្រទលឬោក់បខនែម្ទ្រីកាប

ស្លម្ញ្ញ ៥-១០% សទ្ោប់ទ្រីរៅទ្សទប់បារ រដើម្បជីួយសោអ ររៅបារទ្សះ ពីរទ្ពាះកា ចិញ្ចមឹ្

ខបបរនះង្កយទ្សួលទ្គបទ់្គង តាម្ោន និងខែ កាជាង។  

 

 

 

 

២-៣-ចណំ ី នងិកា ផតលច់ណំ៖ី ោនបីទ្បរភរចំណីខដលទ្រូវផតល់ឱ្យទ្រីស ី គឺចំណីសរទ្ម្ចររាង

ចទ្ក/ចំណីទ្គប់ ចំណីផសរំោយខ្លួនឯង និងចំណីធម្មជារិ ខដលជាចំណីបខនែម្ ួម្ោន ចកអាសូឡា 

នសព  ទ្រកួន សល ឹកកនធំរែរ ជនៃល់ភនំ ស្លរាយ កនៃក់ ច ងេងា  សខណត កបាយ សខណត ករសៀង ករណត ៀ  

រពារ ទ្សូវបណតុ ះ សំណល់ផៃះបាយ  ម្ករគ ទ្កបី ទ្ជូក ោន់ ...)។  

 

  

 

 

 

 

 

❖ កា ផតលច់ណំី៖ កា កំណរ់នូវប ិោណចំណី កទ្ម្ិរទ្បូររេ ីនកនុងចំណី និងរំហំចំណី គឺជា

កតាត សំខាន់ រដើម្បីឱ្យទ្រីធធំារ់ និងររួលបានរិននផលតាម្ខផនកា កំណរ់។ ចំណីខដលទ្រូវ

ផតល់ឱ្យទ្រីស ីទ្បចំានែងទ្រូវោនកា សិកា និងគណនាចាស់ ស់។  របៀបននកា ផតល់ចំណី 

និងកា គណនាចំណីទ្រូវផតល់ទ្បចំានែង(ចំណីទ្គប់/ចំណីររាងចទ្ក)  ួម្ោនដូចខាងរទ្កាម្៖ 

 វធិវីាសរ់ហំកំនូទ្រសីម្ទ្សបសទ្ោបោ់កច់ញិ្ចមឹ្ 

ចំណីទ្គប់/ចំណីររាងចទ្ក ចំណីផសរំោយខ្លួនឯង ចំណីធម្មជារិបខនែម្ 

ចកអាសឡូា 
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តារាងបរចចកររសននកា ផតលច់ណំទី្រ ី(សទ្ោបច់ណំទី្គប)់៖ 

❖  របៀបគណនាចណំទី្រវូផតលទ់្បចំានែង៖ 

 
 

រម្ងន់ទ្រីស  ប = រម្ងន់ម្ធយម្កូនទ្រីកនុង១កាល  x  ចំនួនទ្រីស  បកនុងទ្សះ 

 

 

❖ ចណំធីម្មជារ៖ិ កា ចិញ្ច ឹម្ទ្រីឆ្ពិនតាម្ទ្បពលវបបកម្មឬខាន រម្ធយម្ គឺផតល់ចំំណីទ្គប់/ចំណី

ររាងចទ្ក ជាចម្បង  ើឯចំណីធម្មជារិសទ្ោប់បំរពញបខនែម្រពលទ្រីរៅរូចប៉ រណាណ ះ។ 

២-៤-កា ទ្គបទ់្គង នងិខែទ៖ំ កនុងដរំណើ កា ចិញ្ច ឹម្ទ្រូវយកចិរតរ កោក់រលើចណំ ចសំខាន់ៗម្ួយ

ចំនួនដូចខាងរទ្កាម្៖ 

• ទ្គបទ់្គងរលើគ ណភ្ញពរកឹ៖ ពិនិរយគ ណភ្ញពរឹក១ដង/សបាត ហ៍ េំពីកម្ពស់រឹក កទ្ម្ិរ 

pH និងកទ្ម្ិរថ្លល ននរឹក។ ទ្គប់ទ្គងរលើគ ណភ្ញពរឹកឱ្យបានសម្ទ្សបតាម្លកខខ្ណា នន

កា  ស់រៅ បស់ទ្រី រដើម្បកីា ពា បញ្ហហ ជម្ងឺ និងរទ្គះថ្លន ក់ជាយថ្លរហរ រលើដំរណើ កា 

ចិញ្ច ឹម្។ 

 

 

 

រម្ងនម់្ធយម្កនូទ្រ ី

កនុង១កាល 

%ចណំនីនរម្ងន់

ខ្លួនទ្រ ី

ចនំនួដង

ទ្រវូផតល/់នែង 

%កទ្ម្រិទ្បរូរេ នី

កនុងចណំ ី
រហំចំណំ ី

៥ ទ្កាម្ ៥.៣% ៤ ៣៥ រម្ៅ ឬ ១.២ លី 

២៥ ទ្កាម្ ៤.៤% ៣ ៣៥ ២ លី 

១០០ ទ្កាម្ ៣.២% ២ ៣០ ៣ ល ី

២០០ ទ្កាម្ ១.៧% ២ ៣០ ៤ លី 

៣០០ទ្កាម្ឬរលើស ១.៥% ២ ២២-២៤ ៥ លី 

ប ិោណចំណីទ្រូវផតល់កនុង១នែង =
រម្ងន់ទ្រីស  ប × % ចំណីននរម្ងន់ខ្លួនទ្រី

100
 

ប ិោណចំណីទ្រូវផតល់កនុង១ដង =    
ប ិោណចំណីទ្រូវផតល់កនុង១នែង

ចំនួនដងទ្រូវផតល់កនុង១នែង
 

-Sochi Dish 

  ជាឧបក ណ៍វាស់   

  កទ្មិ្រថ្លល ននរឹក។  

-៣០-៤៥ស.ម្  

  ជាកទ្មិ្រសម្ទ្សប 

ទ្កោសព់ណ ៌ឧប កណ៍

វាសក់ហំាប ់pH រកឹ 
 

 

 

 

-កំហាប់ pH ចរនាល ះពី ៦-

៨ ជាកទ្មិ្រសម្ទ្សប 
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• ច រិស ចីណំ ីបសទ់្រ៖ី តាម្ោនជាទ្បចំារាល់រពលផតល់ចំណី ពីរទ្ពាះអាចឱ្យដឹងេំពី 

ចំណីខ្វះឬរលើស ស ខ្ភ្ញពទ្រីលអឬម្ិនលអ និងអាចទ្គប់ទ្គងបញ្ហហ បានទន់រពលរវ ។ 

• តាម្ោនកា លរូ ស ់បសទ់្រ៖ី រធវើសំណាកទ្រី (Sampling)រ ៀងរាល់១ខខ្ម្តង រដើម្បី

តាម្ោនេទ្តាលូរ ស់ ពិនិរយជម្ងឺ គណនាប ិោណចំណីខដលទ្រូវផតល់ ប៉ានស្លម ន     

េទ្តាទ្រីរៅសល់កនុងទ្សះ និងវិភ្ញគសោោទ្រចំណីរធៀបនិងរម្ងន់ទ្រី (FCR)។  របៀប

រធវើសំណាកទ្រី (Sampling)៖ គឺកា ចាប់យកទ្រីចរនាល ះពី ២០-៣០កាល រោយរទ្បើ

ឧបក ណ៍សំណាញ់ឬឧបក ណ៍រផសងៗ រៅរីតាំងខ្ សៗគន ចំនួន៣កខនលងននទ្សះ  ួច

យកទ្រីរៅែលឹង និងករ់ទ្តា (ចំនួនកូនទ្រី និងរម្ងន់)។ បនាៃ ប់ម្ក រយើងគណនា ករម្ងន់

ទ្រីម្ធយម្កនុង១កាលតាម្ បូម្នត៖  

 

 

តាម្លរធផលរនះអាចគណនា ករម្ងន់ទ្រីស  បកនុងទ្សះ តាម្ ូបម្នតខដលបាន

ោក់បង្កហ ញខាងរលើ និងបនតគណនា កប ិោណចំណីខដលទ្រូវឱ្យទ្រីស ីបនាៃ ប់ររៀរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

• តាម្ោនស្លែ នភ្ញពទ្រ៖ី តាម្ោនជាទ្បចំា ពិរសសរពលទ្ពឹកទ្ពលឹម្ និងរពល ង ច 

ពីរទ្ពាះជារពលខដលកទ្ម្ិរេ កស ីខសនកនុងរឹកខទ្បទ្បួលខាល ំង និងអាចបងាឱ្យទ្រីព ល។ 

កនុងក ណីរ ើញោនទ្រីរងើបកាលរ ើងរលើនផៃរឹក និងទ្បកាច់ឬខហលខ្ សទ្បទ្ករ ី ទ្រូវ

រធវើឱ្យរឹកកនុងទ្សះោនចលនាតាម្ យៈ រកៀ ឬេូសឈិ្ប បាចឬបូម្រឹកបខនែម្រឹករដើម្បី

បំខបកស្ល ធារ រៅបារទ្សះ និងបរងាើន េ កស ីខសនកនុងរឹក។ រលើសពីរនះ ទ្រូវផ្អអ កចំណី 

១-២នែង និងផ្អល ស់បតូរឹក ៥០%។ 

២-៥-កា ទ្បម្លូផល៖  យៈរពលចិញ្ច ឹម្បាន ៨ខខ្រ ើង ទ្រីឆ្ពិនអាចទ្បម្ូលផលបាន ខដលទ្រីអាច

ោនរំហំចរនាល ះពី ២៥០-៣៥០ទ្កាម្/កាល។ រដើម្បីឱ្យកា ទ្បម្ូលផលររួលបានចំរណញរទ្ចើន 

កសិក គួ ទ្បម្ូលផលទ្រីខដលោនរំហំចាប់ពី ២៥០ទ្កាម្/កាលរ ើងរៅ ទ្បម្ូលផលរៅ ដូវខ្សរ់

ទ្រីឬ ដូវបិររនស្លរ ជាពិរសសរៅរពលខដលរនម្លទ្រីរៅរលើរីផា រ ើងខ្ពស់។ 

រម្ងន់ទ្រីម្ធយម្កនុង១កាល =    
រម្ងន់ទ្រីខដលបានែលឹង

ចំនួនកូនទ្រីខដលបានែលឹង
 

សំណាញ់ទ្កឡាញឹក ចាប់ទ្រីោក់ចានខដក ែលឹងទ្រី រាប់ចំនួនទ្រី និងករ់ទ្តា 
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៣-គម្ព្ោងននររចាំណាយម្លើររចិញ្ច ឹម្ព្តីឆ្ពិនរនុង១ព្សះ ៖ 

គរទ្ោងចិញ្ច ឹម្ទ្រីឆ្ពិនរនះ បានសិការៅកសិោា ន ខដលកំព ងដំរណើ កា បង្កា រ់ភ្ញា ស់កូនទ្រីឆ្ពិន និង

ចិញ្ច ឹម្ទ្រីឆ្ពិនស្លច់សែ ិររៅ ទ្សុកសនៃុក រខ្រតកំពង់ធ។ំ  

− រំហំទ្សះ  ៖  បរណាត យ ១០០ម្៉  ររឹង ៥០ម្៉ និងជរទ្ៅ ២.៥ម្៉ 

− ចំនួនកូនទ្រី ៖ ២០,០០០កាល (រទ្ជើសកនូទ្រីឆ្ពិនញីស រធ) 

− ចំណីផតល់ឱ្យទ្រីស ី ៖ ចំណីផសរំោយខ្លួនឯង 

−  យៈរពលចិញ្ច ឹម្ ៖ ៨ខខ្ 

− រ នចំណាយស  ប ៖ ១០៧,៧៤១,៣៤០រ ៀល 

 

៣-១-កា វភិ្ញគរលើកា ចណំាយ៖ (កា ចាបរ់ផតើម្អាជវីកម្មដបំងូ) 

ល  ម្ ខ្ចណំាយ ឯកតា ចនំនួ 
រនម្លរាយ 

(រ ៀល) 

រនម្លស  ប 

(រ ៀល) 

ចាំណាយសរបុ រ+ខ 107,741,340 

រ-ររចាំណាយប្ព្បព្បួល 35,261,340 

1 កំរបា ស (រ ៀបចំទ្សះ) គ.ក 200 1,400 280,000 

2 កូនទ្រី (រហំំ ៨-១០លី និងោក់៤កាល/ម្២) កាល 20,000 200 4,000,000 

3 ចំណីផស ំ(សខណត ករសៀង រពារ កនៃក់ រម្ៅទ្រី) គ.ក 34,020 667 22,691,340 

4 ចំណីធម្មជារ ិ(  កខជារនិិងសរវបលង់រ ង) ដង 3 150,000 450,000 

5 េគគីសនី/វគគចិញ្ច ឹម្ ខខ្ 8 80,000 640,000 

6 កោល ងំពលកម្ម/វគគចិញ្ច ឹម្ ខខ្ 8 900,000 7,200,000 

ខ-ចាំណាយម្ិនប្ព្បព្បលួ/ម្េរ 72,480,000 

1 ជីកទ្សះ (៣៥ម្ x២៥ម្ x ២.៥ម្) ទ្សះ 1 50,000,000 50,000,000 

2 ោ៉ស ីនបូម្រឹក រទ្គឿង 1 10,000,000 10,000,000 

3 ោ៉ស ីនកនិចំណី រទ្គឿង 1 12,000,000 12,000,000 

4 នសបហ  ៊ុំទ្សះ ដ  ំ 3 60,000 180,000 

5 រ ៀបចំរង់ផលិរចំណីធម្មជារ ិ(៤ម៉្ x៣ម៉្ x១ម៉្) រង ់ 1 300,000 300,000 
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៣-២-កា វភិ្ញគរសដាកចិចកនងុកា ចញិ្ចមឹ្១វគគ៖ 

 

ល  ម្ ខ្ចណំាយ ឯកតា ចនំនួ 
រនម្លរាយ 

(រ ៀល) 

ចនំនួវដត 

 រំ ះ 

រនម្លស  ប/ 

វដត (រ ៀល) 

ចាំណូលររីរលរ់ព្ត ី   

1 ចំណូលពីកា លក់ទ្រ ី គ.ក   4,750         11,000    52,250,000  

ចាំណាយសរបុ (រ + ខ) 40,051,340  

រ-ររចាំណាយប្ព្បព្បួល 35,261,340  

1 កំរបា ស (រ ៀបចំទ្សះ) គ.ក 200           1,400        280,000  

2 កូនទ្រី (រហំំ ៨-១០លី) កាល 20,000               200      4,000,000  

3 ចំណីផស ំ(សខណត ករសៀង រពារ កនៃក់ រម្ៅទ្រី) គ.ក 34,020               667    22,691,340  

4 ចំណីធម្មជារ ិ(  កខជារនិិងសរវបលង់រ ង) ដង 3      150,000        450,000  

5 េគគីសនី/វគគចិញ្ច ឹម្ វគគ 8       80,000        640,000  

6 កោល ងំពលកម្ម/វគគចិញ្ច ឹម្ ខខ្ 8     900,000  
 

 7,200,000  

ខ-ចាំណាយម្ិនប្ព្បព្បលួ/ម្េរ    4,790,000  

1 ជីកទ្សះ (៣៥ម្ x២៥ម្ x ២.៥ម្) ទ្សះ 1 50,000,000  20   2,500,000  

2 ោ៉ស ីនបូម្រឹក រទ្គឿង 1 10,000,000  10  1,000,000  

3 ោ៉ស ីនកនិចំណី រទ្គឿង 1 12,000,000  10   1,200,000  

4 នសបហ  ៊ុំទ្សះ ដ ំ 3       60,000  2       90,000  

5 រង់ផលរិចំណីធម្មជារិ(៤ម៉្ x៣ម៉្ x១ម៉្) រង ់ 1     300,000  3     100,000  

ចាំម្ណញសរុប 12,198,660 

ចំណាយនែលរដើម្កនងុកា ចិញ្ច ឹម្ទ្រីកនងុ១ គ.ក            8,432  

ចំរណញពីកា ផលរិទ្រីស្លច់ ១ គ.ក 
  

          

2,568  
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៣-៣-កា វភិ្ញគរលើរនម្លលក៖់ 

 -ចំនួនកូនទ្រីោក់ចិញ្ច ឹម្ដំបងូ = ២០ ០០០ កាល 

-រនម្លទ្រីលក់រចញទបបំផ រ ៩,០០០រ ៀល/គ.ក  

-រនម្លខ្ពស់បំផ រ ហូរដល់ ១៣,០០០រ ៀល/គ.ក 

 

រនិនផល

ររលួបាន

(កាល) 

រនិនផល

ររលួបាន

(គ.ក) 

រនម្លទ្រី

លក់

រចញ 

(រ ៀល) 

ចណូំល

ស  ប 

(រ ៀល) 

ចណំាយ

ស  ប 

(រ ៀល) 

ចរំណញ 

(រ ៀល) 
កណំរស់ោគ លេ់ពំរីនិនផល 

            

19,000  

              

4,750  

    8,000  38,000,000  40,051,340  (2,051,340) 

ក ណីទ្រជីួបជម្ងឺទ្គប់ទ្គង

ទន់រពលរវ  េទ្តា

បារ់បង់ ៥% 

    9,000  42,750,000  40,051,340   2,698,660  

   10,000  47,500,000  40,051,340    7,448,660  

   11,000  52,250,000  40,051,340  12,198,660  

  12,000  57,000,000  40,051,340  16,948,660  

  13,000  61,750,000  40,051,340  21,698,660  

            

18,000  

              

4,500  

   8,000  36,000,000  40,051,340  (4,051,340) 

ក ណីទ្រជីួបជម្ងឺ ទ្គប់ទ្គង

មិ្នទន់រពលរវ  េទ្តា

បារ់បង់ ១០% 

    9,000  40,500,000  40,051,340       448,660  

  10,000  45,000,000  40,051,340   4,948,660  

  11,000  49,500,000  40,051,340  9,448,660  

  12,000  54,000,000  40,051,340  13,948,660  

  13,000  58,500,000  40,051,340  18,448,660  
 

 

៤-ហានិភ័យ៖ 

តាម្ យៈននកា ច ះសិកាជាម្ួយកសិក ចិញ្ច ឹម្ទ្រីឆ្ពិន រៅទ្សុកសនៃុក ទ្សុកកំពង់ស្លវ យ និងទ្កុងសៃ ឹង

ខសន រខ្រតកំពង់ធំ ោនហានិភ័យម្ួយចំនួនខដលអាចរកើររ ើងជាយថ្លរហរ រលើដំរណើ កា ចិញ្ច ឹម្ នំាឱ្យបងា

ផលវិបាក និងផលប៉ះពាល់ដល់សម្រែភ្ញពផលិរកម្មចិញ្ច ឹម្ទ្រីឆ្ពិន បស់កសិក ។ កសិក គួ រ ៀបចំខផនកា 

ជាក់ ក់ រដើម្បីការ់បនែយឬទ្គប់ទ្គងហានិភ័យបានទ្បកបរោយទ្បសិរធិភ្ញពខ្ពស់។ ហានិភ័យចម្បងៗ ួម្

ោនដូចខាងរទ្កាម្៖ 

ល.  
ទ្បរភរ

ហានភិយ័ 
ហានភិយ័  វធិានកា  

១ 
ហានភិយ័ 

ផលរិកម្ម 

រិញពូជទ្រីម្ិនលអ ទ្រីធំ

ធារ់យឺរ ធំម្ិនរសម ើគន  

ចំណាយរទ្ចើន ររួល

បានរិននផលទប។ 

- សិកាទ្បវរតិននកសិោា នផលិរកូនទ្រីឱ្យបាន

ចាស់ ស់ េំពីរម្ពូជ និងភ្ញពរស្លម ះទ្រង់។ 

- ទ្រូវរទ្ជើសរ ើសកូនទ្រីោនរហំំប៉ នៗគន និងរទ្ជើសម្ នរគ 

- ទ្រូវរទ្ជើសរ ើសទ្រីញីភ្ញគរទ្ចើន (សិកា ូបរាងទ្រីញី) 
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- តាម្ោនតាំងពីចាប់រផតើម្បង្កា រ់ភ្ញា ស់ដំបូង ហូរដល់នែង

ររួលកូនទ្រីម្កចិញ្ច ឹម្។ 

រនម្លធារ ចូលផលិរ

ចំណីផសរំ ើងនែលខ្ពស់ នំា

ឱ្យនែលរដើម្ផលិរខ្ពស់។ 

- ខសវង ករីតាំងទ្បភពផតលធ់ារ ចូលផលិរចំណីផសរំលើស

ពី២កខនលង  

- សិកាេំពីវិធីស្លស្តសតឬបរចចកររសកនុងកា ផលិរចំណីខក

នចន ួម្ផសរំចញពីវរែុធារ រដើម្កនុងរំបន់ និងង្កយ កបាន។ 

- រធវើកិចចសនាជាម្ួយេនកលក់ធារ ចូលរោយកំណរ់រនម្ល

រែ ។ 

២ 

ហានភិយ័ 

រផីា  

រនម្លរីផា ទ្រីស្លចខ់ទ្ប

ទ្បួលម្ិនចាស់ ស់។ 

- ខសវង ករីផា ឬឈ្មួ ញទ្បម្លូរិញឱ្យបានរទ្ចើនកខនលង 

- ចងទ្កងជាបណតុ ំេនកចិញ្ច ឹម្ទ្រីរដើម្បីភ្ញា ប់ខខ្សទ្ចវាក់រនម្ល

រីផា  

៣ 
ហានភិយ័ 

ហ ិញ្ញវរែុ 

ខ្វះែវិការៅកនុងដំរណើ 

កា ចិញ្ច ឹម្។ កសិក ការ់

បនែយប ិោណចំណី ឬ

បងខំចិរតលក់ទ្រីរចញ

ទងំទ្រីរៅរូចម្ិនទន់

សម្ទ្សបរីផា ។ 

- ោនខផនកា អាជីវកម្មចាស់ ស់  

- ោនរ នបទ្ម្ុង រទ្ៅពីរ នវិនិរោគ 

៤ 

ហានភិយ័ 

ប សិ្លែ ន/

ធម្មជារ ិ

រពលោនរភលៀងខាល ំងឬ

រទ្ចើននែងទ្រីម្ិនស ីចំណី 

នំាឱ្យពនារពលធំធារ់។ 

- រនះជារទ្គះធម្មជារិម្ិនអាចរប់ស្លា រ់បាន 

- ទ្រូវតាម្ោនសកម្មភ្ញពទ្រីជាទ្បចំា និងម្ិនទ្រូវោក់

ចំណីទ្រី រទ្កាយរភលៀងខាល ំងរ ើយ ពីរទ្ពាះអាចបងាបញ្ហហ

ជម្ងឺ  ករោយស្ល រឹករៅនផៃខាងរលើោនជារិអាស ីរ

ខ្ពស់។ 

 

៥-ម្សចរតីសននិដ្ឋា ន៖ 

 តាម្ យៈកា ច ះជួបកសិក ផ្អៃ ល់បានបង្កហ ញថ្ល៖ ម្ នរពលផៃុះជម្ងកឺូវើដ-១៩ វិស័យររសច ណ៍

រៅដំរណើ កា លអ ទ្បរភរទ្រីឆ្ពិនោនរីផា លអសទ្ោប់នំារចញរៅរាជធានីភនំរពញ និងរខ្រតរសៀម្រាប។ 

ទ្រីឆ្ពិន ជាទ្បរភរទ្រីខដលម្និសូវោនកា ទ្បកួរទ្បខជងជាម្ួយទ្រីនំាចូលរផសងៗរ ើយ។ រទះបីជារនម្លរី
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ផា ទ្រីស្លច់ម្ិនររៀងទរ់ ប៉ ខនតអាចររួលបានផលចំរណញកនុងរនម្លទ្រឹម្ ៩,០០០រ ៀល/គ.ក សទ្ោប់

រនម្លរបាះដ ំ និងលក់រាយោនរនម្លខ្ពស់ ហូរដល់ ១៣,០០០រ ៀល/គ.ក។  

កា ចិញ្ច ឹម្រោយរទ្ជើសយកទ្រីញីស រធ ររួលបានរិននផលខ្ពស់ជាងកា ចិញ្ច ឹម្ចទ្ម្ុះ រោយស្ល 

លកខណៈជីវស្លស្តសត ទ្រីឆ្ពនិញីលូរ ស់រលឿន និងធំធារ់ជាងទ្រីឆ្ពិនរ ម្ ល។ កា ខកនចនចំណីផសពំីវរែុធារ 

រដើម្កនុងរំបន់ និងោនរនម្លទបគឺជាជរទ្ម្ើសដ៏លអបំផ រសទ្ោប់កសិក ចិញ្ច ឹម្ទ្រី រដើម្បីចូល ួម្ការ់បនែយ

ចំណាយនែលរដើម្ផលិរ។ កា សិការ ៀនសូទ្រ និងទ្ស្លវទ្ជាវេំពីបរចចកររសែមីៗ  គឺជាកកាត ចម្បងបំផ រ

សទ្ោប់កសិក ចិញ្ច ឹម្ទ្រី រដើម្បីបរងាើនសម្រែភ្ញពផលិរកម្មទងំប ិោណ និងគ ណភ្ញព។ 

ោនខផនកា អាជីវកម្មចាស់ ស់ក៏ជាកតាត សំខាន់កនុងកា ទ្គប់ទ្គងខខ្សទ្ចវាក់ផលរិកម្ម និង   

ហានិភ័យរផសងៗខដលអាចរកើរោនរ ើងបងាឱ្យរាងំសៃះដល់អាជីវកម្ម។ បរចចកររស ធារ ចូលកនុង

ដំរណើ កា ផលិរកម្ម រីផា  រ នវិនិរោគ គួ ទ្រូវបានកំណរ់ និងរទ្រៀម្ ចួរាល់ម្ នអាជីវកម្មទ្រូវបាន

ចាប់រផតើម្។ រលើសពីរនះ កា សិកាខសវងយល់េំពីរទ្ម្ូវកា រីផា ទ្រូវេន វរតជាទ្បចំា ពីរទ្ពាះច នតរីផា 

ខរងោនកា ផ្អល ស់បតូ រៅតាម្ប ិបររីផា ទ្បកួរទ្បខជង៕ 

3 
ព្បភរសិរាព្សាវព្ជាវ ៖ 

-កសិក ខដលោនបរពរិស្លធន៍កនុងកា ចិញ្ច ឹម្ទ្រីឆ្ពិន រៅទ្សុកសនៃុក រខ្រតកំពង់ធ ំ

-ឯកស្ល បរចចកររសចិញ្ច ឹម្ទ្រ ីបស់គរទ្ោងហារវសជំហានរី១ (Harvest-1) 

  ននម្លូនិធិ USAID 

-ឯកស្ល បរចចកររសចិញ្ច ឹម្ទ្រនីនទ្កសួងកសិកម្ម   កាខ ទ្បោញ់ និងរនស្លរ 

 


