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១-លក្ខណៈជ៊ីវសាស្រសតរបស់អន្ទង់ 

អន្ទង់ោន្ររចើន្របរភទនិ្ងររចើន្អមបូ ខដល ស់រៅក្នុងទឹក្សាបម្ន្តំបន់្អាសុ៊ីអារគនយ៍ ដូចជារបរទស 

ក្មពុជា រេៀតណាម ឡាេ ម្ែ ជ្ប៉ុន្ ចិន្។ រោយខែក្រៅរបរទសក្មពុជា អន្ទង់សមបូ រៅតបំន់្ទំនាបក្ណាត លជ្ុំ

 េិ បឹងទរន្ៃសាប បឹងប ួ រសះ រតពំង។ បចចុបបន្ន អន្ទង់ប៊ីរបរភទខដលសមប ូជាងរគោន្ អន្ទង់រព័រត អន្ទង់

រតេ និ្ងអន្ទង់ដំរណើប។ អន្ទង់ជាសតវចូលចិតត ស់រៅនិ្ងលាក្់ែៃួន្ក្នុងភក្់ លាប់ និ្ងក្ខន្ៃងខដលសតុក្រ ើយ

ងងឹត។ វាោន្ដងែៃួន្ដូចបំពង់ គ្មម ន្រសកា រគបរោយរសទប់ខសបក្ថ្លៃ រសត ើង និ្ងោន្ខភនក្តូច។ អន្ទង់

រមម លោន្ទំ ំធំជាងអន្ទង់ ៊ី និ្ងោន្ក្ន្ទុយហាប់ខណន្។  
 

 

 

 

 

 

 

ក្-មជ្ឍោា ន្ទកឹ្សមរសបសរោបក់ា លតូលាស ់ន្ងិធធំាត៖់ 

-ស៊ីតុណហ ភាពសមរសប  ៖  ២៣-២៨ អងារស  

-ក្រមិតអុក្សុ៊ីន្ខសន្ លាយក្នុងទឹក្៖  ២-៣ម៊ីល៊ីរកាម/ល៊ីរតទឹក្ 

-ក្ំហាប់ pH ចរនាៃ ះព៊ី   ៖ ៦.៥-៨ (សមរសបបំផ្ុត) 

-អាម៉ូញាក្់ (NH3)  ៖ ទបជាង ២ម៊ីល៊ីរកាម/ល៊ីរតទឹក្ 
 

ក្នុងធមមជាតិរពលអន្ទង់រៅតូចោន្កា លូតលាស់យឺត រៅរពលវាោន្ទមងន់្ ៣០ក្ាល ក្នុង១គ.រក្ 

រទើបោន្កា លូតលាស់រលឿន្។ អន្ទង់ោន្កា លូតលាស់រលឿន្បំផ្ុតរៅទមងន់្ព៊ី ១០០-២០០រកាម/ក្ាល។ 

កា លូតលាស់ បស់អន្ទង់អារស័យរលើពូជ្ ចំណ៊ី (ប ិោណនិ្ងគុណភាព) និ្ងលក្ខែណឌ ម្ន្មជ្ឈោា ន្ ស់រៅ

 បស់វាដូចជា គុណភាពទឹក្ ស៊ីតុណហ ភាព ក្រមិត លាយអុក្សុ៊ីខសន្ pHម្ន្ទឹក្ និ្ងពន្ៃឺ។ 

ែ-ច កិ្សុ៊ីចណំ៊ី៖ អន្ទង់ជារបរភទសតវសុ៊ីចំណ៊ីចរមះុ ប៉ុខន្តវាចលូចិតតសុ៊ីសាច់ជាង ុក្ខជាតិ។    អន្ទង់ោន្ជ្៊ីេិត 

រកំាងចាប់ព៊ីខែមក្រាដល់ខែម៊ីនា រោយមិន្សូេសុ៊ីចំណ៊ីរទ ជាពិរសសរៅ ដូេបរញ្ច ពង អន្ទង់រសទ ើ ខតមិន្សុ៊ី

ចំណ៊ី រ ើយក្៏មិន្សូេរសក្ទមងន់្ខដ ។ អន្ទង់រៅតូចវាសុ៊ីពពកួ្សតវបៃង់តុងក្នុងទកឹ្ សា ធាតុក្នុងលាប់ភក្ ់

លាមក្សតវ សំណល់សតវងាប់សអុយ លយួ រត៊ីតចូៗ ក្នូ្ក្ខងកប ក្នូ្ក្អុក្ ជ្រន្ៃន្ រពលែៃះវាសុ៊ីចក្ទឹក្  ុក្ខជាតិ

 លួយ និ្ងរៅរពលែវះចំណ៊ី វាក្៏សុ៊ីគ្មន វាខដ  ជាពិរសសក្ូន្អន្ទង់ខដលោន្ទំ ំតូចជាង។  

គ-កា បន្តពជូ្៖ អន្ទង់ជារបរភទសតវខដលោន្របព័ន្ធបន្តពូជ្រទវរភទ។    អន្ទង់រព េយ័ចាប់ព៊ីអាយុ១ឆ្ន ំ 

រែើងរៅកាៃ យជាអន្ទង់ ៊ី។ ោន្ឯក្សា ជាររចើន្បាន្បងាហ  អំព៊ីលទធផ្លែុសៗគ្មន  អំព៊ីកា បខរមបរមួលរភទ

 បស់អន្ទង់ោន្ដូចខាងររកាម៖ 

 

 
 

-រមម ះជាភាសាខែម       ៖ អន្ទង់ 

-រមម ះេិទាសាស្រសត         ៖ Monopterusalbus 

-រមម ះជាភាសាអង់រគៃស៖ Swamp eel / Fresh water eel 
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ល.  ទ ំអំន្ទង ់ រភទ ឯក្សា រោង 

១ 

២២-២៨ ស.ម  ៊ី កា សិក្ាពជូ្អន្ទង់រៅរេៀតណាម 
 

២៨-៤៦ ស.ម រទវរភទ 

៤៦ ស.មរែើង រមម ល 

២ 

តូចជាង ២៥ ស.ម  ៊ី 

២៥-៥៤ ស.ម រទវរភទ 

៥៤ ស.មរែើង រមម ល 

៣ 

តូចជាង ៦៦ ស.ម  ៊ី 

៦៦-៧០ ស.ម  ៊ី-រទវរភទ-រមម ល 

៧០ ស.ម រែើង រមម ល 

 

 ដូេបន្តពូជ្ បស់អន្ទង់ររចើន្រៅចរនាៃ ះខែ ៣-៥ និ្ងមួយចំនួ្ន្អាចអូសបនាៃ យដល់ខែ ៦-៧ផ្ងខដ  

គឺខរបរបួលរៅតមអាយុ  ដូេកាល លក្ខណៈពូជ្ និ្ងមជ្ឈោា ន្ ស់រៅ។ អន្ទង់ ៊ីមួយក្ាលអាចោន្ពងចរនាៃ ះ

ព៊ី ១០០០-១៥០០ពង អារស័យរលើសុែភាព និ្ងទំ ំដងែៃួន្ បស់វា។ 

២- វធធ៊ីសាស្រសតចិញ្ច ឹមអន្ទង់ក្នុងអាងស ៊ីម៉ងត៍ 

កា ចិញ្ច ឹមអន្ទង់ក្នុងអាងសុ៊ីម៉ងត៍ ោន្លក្ខណៈរបរសើ ជាងកា ចិញ្ច ឹមក្នុងរសះ ព៊ីររពះងាយរសួលក្នុង 

កា រគប់រគងនិ្ងខែទ ំដូចជា កា ផ្លៃ ស់បតូ ទឹក្ កា ផ្តល់ចំណ៊ី និ្ងអាចតមោន្រលើកា លូតលាស់ បស់អន្ទង់។ 

កា ចិញ្ច ឹមរៅក្នុងអាងមិន្ចំាបាច់ោន្ទ៊ីតំងធំ ចំណាយរដើមទុន្តិច អាចចិញ្ច ឹមរៅខក្ប ផ្ទះ និ្ងអាចរបក្ប ប 

រផ្េងរទៀតបាន្។  

២-១-កា រ ៀបចអំាង៖  

ក្-កា សាងសងអ់ាង៖ បរណាត យ ៤-៥ខម៉រត ទទឹង ២-៣ខម៉រត និ្ងក្មពស់ ០.៥-០.៧ខម៉រត រៅតម

ទ៊ីតំងឬទ៊ីធាៃ ដ៊ីខដលោន្។ អាងរតូេោន្ជ្រោលរៅោខ ង រដើមប៊ីងាយរសួលបងហ ូទឹក្រច រៅរពលរតូេកា បតូ ទកឹ្

ែម៊ី។  
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ែ-កា រ ៀបចជំ្រមក្អន្ទង៖់ ោន្េិធ៊ីសាស្រសតព៊ី ក្នុងកា រ ៀបចំជ្រមក្សរោប់អន្ទង់  ួមោន្៖ 

-ររបើខែេន្៊ីែុង (ខែេម្ប៉) ពណ៌រមម រោយរតូេលាងសោអ តក្ៃិន្ជ័្  មុន្ោក្់ចូលរៅក្នុងអាងចិញ្ចមឹ។ ខែេ

ជ្រមក្រតូេចងពយួ ឬពន្ៃិចទកឹ្ក្នុងអាង រដើមប៊ីអន្ទង់អាចវា រតងបាន្។ 

- បំាងរពួលឬ នាបឫសេ៊ី ោក្់ពន្ៃិចទឹក្សរោប់ជាជ្រមក្អន្ទង់រតូេបាន្ររបើរបាស់ររចើន្បំផ្ុតរៅក្នុងក្សិោា ន្

ចិញ្ច ឹមអន្ទង់នារពលបចចុបបន្ន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

២-២-កា ោក្ក់្នូ្អន្ទងច់ញិ្ចមឹ៖ 

ក្-របភពក្នូ្ពជូ្អន្ទង៖់ បចចុបបន្នក្នូ្ពូជ្អន្ទង់យក្មក្ចិញ្ច ឹម គឺបាន្ព៊ីធមមជាតិទំងរសងុរោយមិន្

ទន់្ោន្ក្ូន្ពូជ្ព៊ីកា បងាក ត់ភាា ស់រៅរែើយ។ ក្ូន្អន្ទង់ខដលចាប់បាន្ព៊ីធមមជាតិរតូេខែទឱំ្យបាន្លអ។ 

ែ-កា ររជ្ើសរ ើសក្នូ្ពជូ្៖ អន្ទង់ជារបរភទសតវសុ៊ីសាច់ជាអាហា  រពលែវះចំណ៊ីអន្ទង់ធំអាចសុ៊ី

អន្ទង់តូចៗបាន្។ រដើមប៊ីទទួលបាន្អរត ស់ែពស់ ក្ូន្អន្ទង់រតូេោន្ទំ ំប៉ុន្ៗគ្មន  ពណ៌រលឿងថ្លៃ  ោន្សុែភាពលអ 

  ័ស  ួន្ គ្មម ន្ បសួសាន មរលើដងែៃួន្និ្ងោន្ជាតិ ំអិលររចើន្។ របរភទអន្ទង់ខដលោន្លក្ខណៈសមរសប

ក្នុងកា ចិញ្ច ឹម ោន្តរមូេកា ទ៊ីផ្ា លអ គឺអន្ទង់ដំរណើប និ្ងអន្ទង់រតេ។ 

គ-ដងស់ុ៊ីរតោក្ច់ញិ្ចមឹ៖ ប ិោណសមរសបគឺចរនាៃ ះព៊ី ២០០-២៥០ក្ាល/ម៉២ ក្នងុទំ ំ ៥០-១០០

ក្ាល/គ.ក្ អាចទទួលបាន្អរត ស់ែពស់ និ្ងផ្តល់ផ្ល យៈរពលែៃ៊ី។     

 

 

 

 

 

 

 

 

 នាបឫសេ៊ីជាជ្រមក្អន្ទង ់ខែេន្៊ីែុងជាជ្រមក្អន្ទង ់ 
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ឃ-រពលរេលាោក្ច់ញិ្ចមឹ៖ រោយសា ក្ូន្អន្ទង់ ក្បាន្ព៊ីធមមជាតិ ដូរចនះអនក្ចិញ្ច ឹមអន្ទង់រតូេ ង់ចំា និ្ង 

រ ៀបចំក្ខន្ៃងោក្់ក្ូន្អន្ទង់ចិញ្ច ឹម  ូតដល់ ដូេរភៃៀងធាៃ ក្់ចាប់ព៊ីខែមិែុនា ដល់ខែស៊ីហា។ រពលរេលាខដល

សមបូ ក្ូន្អន្ទង់ជាងរគគឺ ខែក្ក្កោ និ្ងខែស៊ីហា។ រៅក្នុងលក្ខែណឌ ចិញ្ច ឹមបំប៉ន្ ក្សិក្ អាចចិញ្ច ឹមអន្ទង់បាន្

រព មួយឆ្ន ំ រោយរបមូលទិ ក្ូន្អន្ទង់ខដល ក្បាន្ព៊ីធមមជាតិជារបចំា និ្ងរគប់ទំ ំ ររជ្ើសរ ើសខបងខចក្ក្នូ្

អន្ទង់ោក្់ចិញ្ច ឹមរៅតមទំ ំប៉ុន្ៗគ្មន ។ 

 ២-៣-កា ផ្តលច់ណំ៊ី៖ ចណំ៊ី បស់អន្ទង់គឺជាកាក្សំណល់រត៊ីខដលោន្តម្មៃរថ្លក្ ែយង  វា ើសតវ និ្ង 

សតវឥតឆ្អឹងក្ងដម្ទរទៀត។ អាចលាយជាមួយនឹ្ងក្ន្ទក្់ រមៅរត៊ី ឬេើតម៊ីន្ និ្ងលាយជាមួយសា ធាតុសអ ិតរដើមប៊ី

រជ្ៀសវាងកា ែូចគុណភាពទឹក្ឆ្ប់  ័សរពក្។ 

ក្-របរភទចណំ៊ី៖  

-រៅខែទ៊ីមយួ៖ ចំណ៊ីសរោប់អន្ទង់រៅតូច អាចររបើរបរភទសំណល់រត៊ីគុណភាពទបរសុសជាមួយ

ទឹក្រតត  ឬែយងរៅចិស្រ ច្ ោំក្់ឱ្យអន្ទង់សុ៊ី ឬររបើរបរភទចំណ៊ីសររមច (ចំណ៊ីរគ្មប់)ខដលោន្របូរតអុ៊ីន្ែពស់។ 

-ចាបព់៊ីខែទ៊ីព៊ី ៖ ររបើរបរភទរត៊ីគុណភាពទបរសុសជាមួយទឹក្រតត  ឬែយងរៅចិស្រ ច្ លំាយជាមួយ

ក្ន្ទក្់ក្នុងក្រមតិមធយមរត៊ីឬែយង៧០% និ្ងក្ន្ទក្់៣០% (សំណល់រត៊ីក្នុងសោសធាតុផ្េចំំណ៊ីមិន្អាចែវះបាន្

រទ ប៉ុខន្តែយង និ្ងក្ន្ទក្់អាចែវះបាន្)។  

ែ-ប ោិណចណំ៊ី៖ ផ្តល់ចណំ៊ីចរនាៃ ះព៊ី១-២%ម្ន្ទមងន់្ដងែៃួន្អន្ទង់ក្នុងអាង 

គ-រពលរេលាផ្តលច់ណំ៊ី៖ ផ្តល់ចំណ៊ីមតងក្នុង១ម្ែង រៅចរនាៃ ះព៊ីរោ៉ង ៣-៥លាង ច ជារពលរេលាលអ

សរោប់កា ផ្តល់ចំណ៊ី។ រពលទឹក្ក្នុងអាងរែើងសអុយ និ្ងរៅរពលផ្លៃ ស់បតូ ទកឹ្ភាៃ មៗ អន្ទង់មិន្សុ៊ីចំណ៊ីរទ ប៉ខុន្ត

របើអាចបតូ ទឹក្រ ៀងរាលរ់ពឹក្បាន្ចាប់ព៊ីរោ៉ង៨-១១ រពឹក្ ជាកា លអដល់សុែភាពអន្ទង់។ 

ឃ-ទ៊ីតំងផ្តលច់ណំ៊ី៖ រតូេក្ំណត់ទ៊ីតំងជាក្់លាក្់សរោប់ផ្តល់ចំណ៊ី រោយររបើរបរភទក្ខស្រញ្ចងរធវើព៊ី

រ ើ ឫសេ៊ី ឬសំណា ់។ 

 

២-៤-កា ខែទ៖ំ រតូេ ក្ាគុណភាពទឹក្ក្នុងអាងចិញ្ច ឹមអន្ទង់ឱ្យបាន្លអជានិ្ចច។ ក្ ណ៊ីសរងកតរឃើ  

អន្ទង់ចាប់រផ្តើមរងើបក្ាលរៅរលើម្ផ្ទទឹក្រដើមប៊ីដក្ដរងហើម រនាះប ា្ ក្់ថ្ល គុណភាពទឹក្ោន្ប ហ្ ខដលតរមូេឱ្យ

ផ្លៃ ស់បតូ ទឹក្ជាបនាទ ន់្។ កា ផ្លៃ ស់បតូ ទឹក្គួ រធវើរែើងរ ៀងរាល់ម្ែង សរោប់ប ិោណទកឹ្ ៧០-៨០%។  
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រដើមប៊ីកា ព អន្ទង់សុ៊ីគ្មន  (អន្ទង់ធំសុ៊ីអន្ទង់តូច) រតូេរធវើកា ររជ្ើសរ ើស និ្ងខបងខចក្ក្ូន្អន្ទង់រៅតម

ទំ ំជារ ៀងរាល់ខែ។ ដូចរន្ះ ក្សិក្ ចិញ្ច ឹមអន្ទង់រតូេោន្អាងចិញ្ច ឹមព៊ី ៤-៥អាង រដើមប៊ីខបងខចក្ឬខ ក្ក្ូន្

អន្ទង់ោក្់ចិញ្ច ឹមរៅតមទំ ំមួយខែមតង។ 

តរាងម្ន្កា ោក្ច់ំណ៊ីក្ូន្អន្ទង់ចំនួ្ន្២០០គ.ក្ ព៊ីដំណាក្់កាលដំបូង   តូដល់រពលរបមលូផ្ល 

(ផ្តល់ចំណ៊ីចរនាៃ ះព៊ី ១-២% ម្ន្ទមងន់្អន្ទង់ក្នុងអាង)៖ 
 

 យៈរពលចញិ្ចមឹ 
ប ោិណចណំ៊ីសុ៊ី 

ក្នុង១អាង (គ.ក្) 
ចនំ្នួ្អាង 

ប ោិណចណំ៊ីសុ៊ី

ក្នុង១ម្ែង (គ.ក្) 

ប ោិណចណំ៊ីសុ៊ី 

ក្នុង១ខែ (គ.ក្) 

ខែទ៊ី ១ 2 1 2 60 

ខែទ៊ី ២ 2 2 4 120 

ខែទ៊ី ៣ 3 3 9 270 

ខែទ៊ី ៤ 3 4 12 360 

ខែទ៊ី ៥ 5 5 25 750 

ខែទ៊ី ៦ 5 5 25 750 

ខែទ៊ី ៧ 8 5 40 1,200 

ខែទ៊ី ៨ 9 5 45 1,350 

ស បុ មួ 4,860 

 

២-៥-កា របមលូផ្ល៖ អន្ទង់ចិញ្ច ឹម យៈរពល ៨ខែ រទើបអាចរបមូលផ្ល។  យៈរពលម្ន្កា ចិញ្ច ឹម

គឺអារស័យរលើទំ ំក្ូន្ពូជ្។ ជាទូរៅ កា របមូលផ្លរធវើរែើងរៅរពលអន្ទង់ោន្ទមងន់្ព៊ី ២០០-២៥០រកាមក្នុង

១ក្ាល (ទំ ំខដលោន្តរមូេកា ទ៊ីផ្ា លអ)។ ររកាយព៊ីបាន្ោក្់ក្ូន្អន្ទង់ចិញ្ច ឹមចំនួ្ន្ ២០០គ.ក្ ក្នុងអាងមួយ 

និ្ងបាន្ខបងខចក្អន្ទង់រៅតមទំ ំ  ូតដល់៥អាង ទិន្នផ្លអាចទទួលបាន្ចរនាៃ ះព៊ី ២ ០០០-៣ ០០០គ.ក្ ឬ

ចរនាៃ ះព៊ី ៤០០-៦០០គ.ក្ ក្នុង១អាងខដលោន្ទំ ំ ១២ម៉២។ 

៣-ការវធភាគម្សដ្ាកិ្ចចចាំណាយ និ្ងចាំណូល  

   ៣-១- គររោងចញិ្ចមឹ (បទពិរសាធន្៍ បស់ក្សិក្ រៅឃុំខរសែម៊ី រសុក្ លារបអៀ  រែតតក្ំពង់ឆ្ន ំង)  

-ចំនួ្ន្អាង ៖ ៥អាង 

-ទំ ំអាង  ៖ បរណាត យ ៤ខម៉រត ទទឹង ៣ខម៉រត និ្ងក្មពស់ ០.៧ខមរ៉ត 

-ចំនួ្ន្ក្ូន្អន្ទង់ ៖ ២០០គ.ក្ /អាង (២៣០ក្ូន្/គ.ក្) ចំនួ្ន្ក្ូន្របខ ល៤៦,០០០ក្នូ្/អាង 

-របភពក្ូន្ពូជ្ ៖ ធមមជាតិទងំរសុង ទិ ព៊ីក្សិក្ និ្ង មួ  ក្ណាត ល 

-ចំនួ្ន្េគគ/ឆ្ន ំ ៖ ១េគគ/ឆ្ន ំ 

- ដូេកាលចិញ្ច ឹម ៖ ចាប់រផ្តើមព៊ីចរនាៃ ះខែ៦-៨ងាយរសួល ក្ក្ូន្អន្ទង់ពូជ្និ្ងោន្តម្មៃទប 

- យៈរពលចិញ្ច ឹម ៖ ព៊ី៦-៨ខែ (អារស័យរលើទំ ំក្ូន្ពូជ្អន្ទង់រពលោក្់ចិញ្ច ឹម និ្ងតរមូេកា  

ទ៊ីផ្ា អន្ទង់សាច់) 
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-អរតសាៃ ប ់ ៖ ចរនាៃ ះព៊ី ៤០-៦០% (អារស័យរលើរបភពក្ូន្អន្ទង់ពូជ្) 

-ទិន្នផ្ល  ៖ ចរនាៃ ះព៊ី ១,៥០០-២,៥០០គ.ក្/េគគ 

-ទ៊ីផ្ា   ៖ អតិែិជ្ន្រៅភនំរព  ក្ំពង់រសាម និ្ងរសៀមរាប 

-តម្មៃអន្ទង់សាច ់ ៖ ព៊ី២៥,០០០ -៤០,០០០រ ៀល /គ.ក្ (អារស័យរលើទំ ំអន្ទង់) 

-តរមូេកា ទុន្ ៖ សរោប់ចាប់រផ្តើមអាជ្៊ីេក្មមដំបងូ រោយរ ៀបចំអាងសុ៊ីម៉ងត៍ អាងសតុក្ 

ទឹក្ោន្ចររោះរតឹមរតូេ  របព័ន្ធបរញ្ច បញ្ចូលទឹក្ និ្ងបំពក្់សោា  ៈ  

រតូេចំណាយរដើមទុន្របោណ ៧៩,៥៣០,០០០រ ៀល ក្នុងរនាះ៖ 
 

ទុន្េិនិ្រោគសរោប់រធវើអាងសុ៊ីម៉ងតិ៍ 

រ ៀបរបព័ន្ធទឹក្ និ្ងបំពក្់សោា  ៈ 

(រ ៀល) 

ទុន្សរោប់ដំរណើ កា 

ចិញ្ច ឹមអន្ទង់សាច ់

(រ ៀល) 

ទឹក្របាក្់ស ុប 

(រ ៀល) 

 

៥១,៦០០,០០០ 

 

២៧,៩៣០,០០០ 

 

៧៩,៥៣០,០០០ 
 

 

៣-២-ចណំាយលមអតិរលើកា ចាបរ់ផ្តើមអាជ្៊ីេក្មមដបំងូ៖ 
 

ល.  មែុចណំាយ ឯក្ត ចនំ្នួ្ 
តម្មៃរាយ 

(រ ៀល) 

តម្មៃស បុ 

(រ ៀល) 

ចាំណាយសរ ប ក្+ខ 79,530,000 

ក្-ការចាំណាយប្របរបួល 27,930,000 

1 ក្ូន្អន្ទង់ពជូ្ (ទំ ំ ២៣០ក្ូន្/គ.ក្) គ.ក្ 200 70,000 14,000,000 

2 ចំណ៊ីផ្េ ំ(ក្ូន្រត៊ីរសស់ ន្ងិបខន្ៃរពព ) គ.ក្ 4,860 1,500 7,290,000 

3 ក្ោៃ ងំពលក្មម/េគគចិញ្ច ឹម ខែ 8 800,000 6,400,000 

4 ម្ែៃអគគ៊ីសន្៊ី/េគគចិញ្ច ឹម ខែ 8 30,000 240,000 

ខ-ចាំណាយមិន្ប្របរបលួ/ម្េរ 51,600,000 

1 អាងចិញ្ច ឹម ៤ម x៣ម (សោា  ៈ ន្ិង មួ លជាង) អាង 5 1,200,000 6,000,000 

2 អាងចររោះទកឹ្ (៥ម x៤ម x៤ម) អាង 1 40,000,000 40,000,000 

3 ជ្រមក្អន្ទង់ ( នាបឬសេ៊ី ៣បន្ទះ/អាង) បន្ទះ 15 50,000 750,000 

4 ធុងទកឹ្ក្ក្ ( ក្ាចំណ៊ី) ធុង 1 600,000 600,000 

5 ោ៉សុ៊ីន្បូមទឹក្ ររគឿង 1 2,800,000 2,800,000 

6 ោ៉សុ៊ីន្ក្និ្ចំណ៊ី ររគឿង 1 1,300,000 1,300,000 

7 រ ៀបចំរបព័ន្ធទកឹ្តមអាង អាង 5 30,000 150,000 
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៣-៣-កា េភិាគរសដាក្ចិចក្នងុកា ចញិ្ចមឹ១េគគ៖ 

-កា េិភាគរសដាក្ិចចសរោប់កា ចិញ្ច ឹមអន្ទង់យក្សាច់ចំនួ្ន្ ៤៦,០០០ក្ូន្ ក្នុង យៈរពល៦ខែ រៅ 

៨ខែ (ក្នុង១េគគ) ររកាយកាត់ ំលស់រលើកា ចំណាយរែ  និ្ងកា ចំណាយរលើកា ផ្លិត៖ 
 

ចំណាយស ុប (រ ៀល) ចំណូលស ុប (រ ៀល) ចំរណ ស ុប (រ ៀល) 
 

២៩,៦២៥,០០០ 
 

 

៦០,០០០,០០០ 

 

៣០,៣៧៥,០០០ 

 

-ចណូំល-ចណំាយលមអតិ៖ 
 

ល.  មែុចណំាយ ឯក្ត ចនំ្នួ្ 
តម្មៃរាយ 

(រ ៀល) 

ចំន្នួ្េដត 

 លំស ់

តម្មៃស បុ 

(រ ៀល) 

ចាំណូលព៊ីការលក់្   

1 ចំណូលព៊ីកា លក្់អន្ទង ់ គ.ក្ 2,000 30,000  60,000,000 

ចាំណាយសរ ប ក្+ខ   29,625,000 

ក្-ការចាំណាយប្របរបួល   27,930,000 

1 ក្ូន្អន្ទង់ពជូ្ (ទំ ំមធយម ២៣០ក្ូន្/គ.ក្) គ.ក្ 200 70,000   14,000,000 

2 ចំណ៊ីផ្េ ំ(ក្ូន្រត៊ី ន្ិងបខន្ៃរពព ) គ.ក្ 4,860 1,500   7,290,000 

3 ក្ោៃ ងំពលក្មម/េគគចិញ្ច ឹម ខែ 8 800,000   6,400,000 

4 ម្ែៃអគគ៊ីសន្៊ី/េគគចិញ្ច ឹម ខែ 8 30,000   240,000 

ខ-ចាំណាយមិន្ប្របរបលួ/ម្េរ   1,695,000 

1 អាងចិញ្ច ឹម ៤ម x៣ម  អាង 5 1,200,000 10 600,000 

2 អាងចររោះទកឹ្ (៥ម x៤ម x៤ម)
(១) អាង 1 40,000,000 100 400,000 

3 ជ្រមក្អន្ទង់ ( នាបឬសេ៊ី ៣បន្ទះ/អាង) បន្ទះ 15 50,000 5 150,000 

4 ធុងទកឹ្ក្ក្ ( ក្ាចំណ៊ី) ធុង 1 600,000 5 120,000 

5 ោ៉សុ៊ីន្បូមទឹក្ ររគឿង 1 2,800,000 10 280,000 

6 ោ៉សុ៊ីន្ក្និ្ចំណ៊ី ររគឿង 1 1,300,000 10 130,000 

7 រ ៀបចំរបព័ន្ធទកឹ្តមអាង អាង 5 30,000 10 15,000 

ចំរណ ស ុបររកាយព៊ីកាត់ចំណាយ 30,375,000 

ចំណាយម្ែៃរដើមក្នងុ ១គ.ក្ 14,813 

ចំរណ ក្នុង ១គ.ក្ 15,188 

 

(១)
សោគ ល៖់ អាងចររោះទឹក្ោន្សមតថភាពផ្គត់ផ្គង់ទកឹ្សរោប់កា ចិញ្ច ឹមអន្ទង់ចំន្ួន្ ៥០អាង រោយខែក្

កា េភិាគរសដាក្ិចចក្នុង១េគគគគឺតិរតឹមខតកា ផ្គត់ផ្គង់ទកឹ្សរោប់ខត ៥អាង។ 
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៣-៤-កា េភិាគលទធផ្លរោយខផ្អក្រលើទនិ្នផ្ល ន្ងិតម្មៃលក្៖់ 
 

ទិន្នផ្ល

ទទួលបាន្ 

(គ.ក្) 

តម្មៃលក្់រច  

(រ ៀល) 

ចំណូលស ុប 

(រ ៀល) 

ចំណាយស ុប 

(រ ៀល) 

ចំរណ  

(រ ៀល) 

ក្ំណត់សោគ លអ់ំព៊ី 

ទិន្នផ្ល 

                  
800  

25,000 20,000,000 23,135,000 (3,135,000) 

ក្ ណ៊ីក្ូន្អន្ទង់ោន្អ

រតបាត់បង់៨០% 

30,000 24,000,000 23,135,000 865,000 

35,000 28,000,000 23,135,000 4,865,000 

40,000 32,000,000 23,135,000 8,865,000 

              
1,500  

25,000 37,500,000 23,555,000 13,945,000 

ក្ ណ៊ីក្ូន្អន្ទង់ោន្ 

អរតបាត់បង់៦២% 

30,000 45,000,000 23,555,000 21,445,000 

35,000 52,500,000 23,555,000 28,945,000 

40,000 60,000,000 23,555,000 36,445,000 

              
2,000  

25,000 50,000,000 29,625,000 20,375,000 

ក្ ណ៊ីក្ូន្អន្ទង់ោន្     

អរតបាត់បង់៥០% 

30,000 60,000,000 29,625,000 30,375,000 

35,000 70,000,000 29,625,000 40,375,000 

40,000 80,000,000 29,625,000 50,375,000 

              
2,500  

25,000 62,500,000 27,455,000 35,045,000 

ក្ ណ៊ីក្ូន្អន្ទង់ោន្     

អរតបាត់បង៣៧% 

30,000 75,000,000 27,455,000 47,545,000 

35,000 87,500,000 27,455,000 60,045,000 

40,000 100,000,000 27,455,000 72,545,000 

 

ជាទូរៅ កា ចិញ្ច ឹម បស់ក្សិក្ ខដលោន្កា ររជ្ើសរ ើសក្ូន្ពូជ្លអ អរតសាៃ ប់ោន្របោណព៊ី  

៥០% រៅ ៦០ % រោយសា អន្ទង់សុ៊ីគ្មន ។ 
 

៤-ហាន្ិភ័យ-បញ្ហា របឈម 

តមកា សិក្ារៅក្សិោា ន្ចិញ្ច ឹមអន្ទង់ ឃុំខរសែម៊ី រសកុ្ លារបអៀ  រែតតក្ំពង់ឆ្ន ំង ក្សិក្ ចិញ្ច ឹមខតង

ជ្ួបហានិ្ភ័យមួយចំនួ្ន្ដូចខាងររកាម៖ 

ក្.ហាន្ភិយ័ផ្លតិក្មម៖ 

-របភពទឹក្សាអ តមិន្រគប់រគ្មន់្៖ រទះប៊ីអន្ទង់ោន្លក្ខណៈធន់្ែពស់ក្៏ពិតខមន្ ប៉ុខន្តក្ទ៏មទ ឱ្យោន្កា  

រគប់រគងគុណភាពទឹក្ឱ្យបាន្លអជានិ្ចច ររពះអន្ទង់ន្ឹងកាត់បន្ថយសុ៊ីចំណ៊ីរៅរពលគុណភាពទឹក្មិន្លអ និ្ង

មន្ដល់កា ោន្ជ្មងឺរទៀតផ្ង។ 

-របភពទិ ក្ូន្ពូជ្អន្ទង់មិន្បាន្លអ៖ រោយសា ក្ូន្អន្ទង់ពូជ្ោន្របភពព៊ីធមមជាតិ អាចរប មនឹ្ង 

ប ហ្ ទំ ំក្ូន្មិន្រសម ើគ្មន  ក្ូន្អន្ទង់ឆ្ក្់ កា  ក្ាទុក្មិន្បាន្រតឹមរតូេនំាឱ្យក្ូន្អន្ទង់រែាយ និ្ងចរមុះ ពជូ្លូត

លាស់មិន្រសម ើគ្មន ជារដើម។ ដូចរន្ះក្សិក្ ចិញ្ច ឹមអន្ទង់រតូេសាគ ល់អនក្ ក្អន្ទង់ព៊ីធមមជាតិ និ្ងអនក្របមូល ទិ 

អន្ទង់ក្នុងតំបន្់ឱ្យបាន្ចាស់។ 

-កា ោក្់ក្ូន្អន្ទង់ពូជ្ចិញ្ច ឹម៖ កា ោក្់ពូជ្អន្ទង់ោន្ទំ ំតូច រ ើយមិន្បាន្ខ ក្ខបងខចក្ទំ ំអន្ទង់  

ជារ ៀងរាល់ខែ ជារ តុអន្ទង់ធំសុ៊ីអន្ទង់តូចជាង រធវើឱ្យកា បាត់បង់ែពស់។ 
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-រតេូោន្បរចចក្រទសចិញ្ចមឹចាស់លាស៖់ ក្សិក្ រតេូចញិ្ច ឹមអន្ទង់តមកា ខណនំាលក្ខណៈបរចចក្រទស 

ឱ្យបាន្រតឹមរតូេ រទើបទទលួបាន្រជាគជ័្យ។ 

- កា ចិញ្ចមឹអន្ទង់រោយសា តម្មៃធាតុចូលផ្លិតចំណ៊ីរែើងែពស់ នំាឱ្យម្ែៃរដើមផ្លិតែពស់។ 

ែ.ហាន្ភិយ័ទ៊ីផ្ា ៖ 

-មិន្បាន្តភាា ប់ខែេរចវា៉ាក្់ផ្លិតក្មម  វាងអនក្ផ្លិត  មួ  ក្ណាត លរបមលូទិ  និ្ងអតិែិជ្ន្។  

-លទធភាពបាត់បង់ទ៊ីផ្ា  និ្ងតម្មៃទទួលបាន្ទបជាងកា  ំពឹងទុក្ កា លក្់និ្ងតម្មៃធាៃ ក្់ចុះខដល      

បណាត លមក្ព៊ីកា រក្ើន្រែើងម្ន្អនក្របក្ួតរបខជ្ង។ 

គ.ហាន្ភិយ័  ិញ្ញេតថុ ៖ 

-កា ចិញ្ច ឹមអន្ទង់ ក្សិក្ រតូេចំណាយរដើមទុន្ររចើន្ ខដលក្សិក្ មិន្ោន្ែេិការគប់រគ្មន់្សរោប់ររតៀម 

បរមុងនូ្េរ តុកា រក្ើតរែើងរោយម្ចដន្យ ដូចជាកា រក្ើន្រែើងនូ្េតម្មៃធាតុចូល កា ទិ ចំណ៊ីបខន្ថមក្នុង

ក្ ណ៊ីពន្ារពលម្ន្កា របមូលផ្លរោយសា ប ហ្ ទ៊ីផ្ា ជារដើម។ 

-ក្សិក្ ខដលទទួលបាន្ទុន្ក្មច៊ីព៊ីរគឹះសាថ ន្ ិ ញ្ញេតថុឯក្ជ្ន្ោន្អរតកា របាក្់ែពស់។ 

-ក្សិក្ ភាគររចើន្មិន្បាន្ក្ត់រតចំណូល ចំណាយ ឱ្យបាន្ចាស់លាស់។ 

៥-ម្សចក្ត៊ីសន្និដ្ឋា ន្ 

 តមកា ចុះសិក្ាផ្លទ ល់ជាមួយក្សិក្ ចិញ្ច ឹមអន្ទង់រឃើ ថ្ល រទះប៊ីោន្េិបតតិរោយសា ជ្មងកឺ្ូេើដ១៩ក្៏

រោយ ក្៏កា ចិញ្ច ឹមអន្ទង់អាចទទួលបាន្របាក្់ចំរណ ែពស់។ បចចុបបន្នអន្ទង់សាចោ់ន្តរមូេកា ែពស់និ្ងោន្

តម្មៃទ៊ីផ្ា លអរគប់ ដូេកាល។ ជាទូរៅតម្មៃអន្ទង់សាច់រៅរលើទ៊ីផ្ា ចរនាៃ ះព៊ី២៥,០០០-៤០,០០០រ ៀល/គ.ក្ 

អារស័យរលើទំ ំអន្ទង់ (ទ ំំកាន់្ខតធំ តម្មៃកាន់្ខតែពស់)។  ចំខណក្ម្ែៃរដើមផ្លិតគឺ ១៤,៦០០រ ៀល/គ.ក្។ 

ដចូរន្ះក្សិក្ គួ ពរង៊ីក្កា ចិញ្ច ឹមឱ្យបាន្ររចើន្ រដើមប៊ីផ្គត់ផ្គង់តរមូេកា ទ៊ីផ្ា ក្នុងរសុក្ និ្ងអាចនំារច រៅ

ររតរបរទសផ្ងខដ ។ 
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របភពនន្ការសិក្ារសាវរាវ៖ 

-ក្សិោា ន្ចិញ្ច ឹមអន្ទង់ សថ ិតរៅឃុំខរសែម៊ី រសុក្ លារបអៀ  រែតតក្ពំង់ឆ្ន ំង 

-ឯក្សា បរចចក្រទសចិញ្ច ឹមអន្ទង់ បស់ ដាបាលជ្លផ្ល  

-ឯក្សា បរចចក្រទសចិញ្ច ឹមអន្ទង់ម្ន្សក្លេិទាល័យជ្លផ្លរបរទសរេៀតណាម 


