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រ ៀបចំរោយ 

គណៈកមមការគសំ្រេច្គលនច្ោាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិាលនន 

ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍ជនបេ និងកសិកមម (ច្អ.អ.ឌ្ី.ប ៊ី) 

ខែធ្នូ ឆ្ន ំ២០២២ 

 



 
 

អារមភកថា 
 

          ឯកសា បរចេករេសចិញ្េ ឹមត្រតី្ាជារត្ចើន ត្រូវានសិកាត្សាវត្ជាវចងត្កងរោយសាា ប័ន ដ្ឋ វិស័យ   

ឯកជន និងអងគកា មិនខមន ោឋ ភិាល ត្រមទងំានរធ្វើកា ផ្សរវផ្ាយបណ្ត ុះបណ្្តលដ្ល់កសិក រដ្ើមបី

បរងកើនផ្លិរភារចិញ្េ ឹមត្រីត្ា រធ្វើឱ្យផ្លិរកមមត្រីត្ារៅកមពតជាមានកា រកើនរ ើងជាលំោប់។ រទុះបីមាន

កា  ីកចរត្មើនគួ ឱ្យករ់សមាគ ល់យ៉ា ងរនុះក៏រោយ រយងតាមកា សាកសួ រ័រម៌ានផ្ទា ល់រីត្បជាកសិក ាន

បង្ហា ញថា ចំរណុះដ្ឹង ចំរណុះរធ្វើ បស់កសិក ភាគរត្ចើនរៅមានកត្មិរ រ ើយកា យល់ដ្ឹងរីបេោឋ ន

បរចេករេសរេៀររសារក៏រៅមិនទន់មានភារចាស់លាស់ និងត្ាកដ្ត្បជារៅរ ើយ។ 

        រដ្ើមបី មួចំខណកអភិវឌ្ឍន៍វិស័យវា វីបបកមមកមពតជា ក៏ដ្ចូជាជួយដ្ល់កសិក ខដ្លនិយមចិញ្េ ឹមត្រីត្ា 

េេលួាននូវចំរណុះដ្ឹងបរចេករេសបខនាមសត្មាប់រធ្វើកា ខកលមអចំណចុែវុះខារ និងបញ្ហា ត្បឈមនានា 

រធ្វើឱ្យអាជីវកមមចិញ្េ ឹមត្រីត្ាេេលួានលេធផ្លលអ ត្កតមកា ង្ហ បរចេករេសននធ្នាគា អភិវឌ្ឍន៍ជនបេ និង

កសិកមម (រអ.អ.ឌ្ី.ប ៊ី) ានសិកាត្សាវត្ជាវរ ៀបចំឯកសា  គំរូបច្ចេកច្េសចិញ្េ ឹមស្ររីស្រាកនុងស្រសះ រោយ

ចុុះសិការីបេរិរសាធ្ន៍ននកា អនុវរ្ជាក់ខស្ង បស់កសិក ចិញ្េ ឹមត្រតី្ាផ្ទា ល់រៅតាមមូលោឋ ន ដ្កត្សង់

រីឯកសា បរចេករេស បសគ់រត្មាងនានា និងអរាបេស្ីរីវិធ្ីសាស្រស្ចិញ្េមឹត្រតី្ាត្បកបរោយរជាគជ័យ

មយួចំនួន បស់ត្បរេសជិរខាង។ 

 ឯកសា ត្សាវត្ជាវ គំរូបច្ចេកច្េសចិញ្េ ឹមស្ររីស្រាកនុងស្រសះ រនុះ បង្ហា ញនូវបងគតំបរចេកេសសំខាន់ៗ 

ពាកយររចន៍សាមញ្ញ មាន ូបភាររដ្ើមបីបង្ហា ញជូនអនកអាន ក៍ដ្ូចជាកសិក ង្ហយយល់ ង្ហយអនុវរ្ន៍។ 

 ត្កតមកា ង្ហ សមូខលែងអំណ គុណយ៉ា ងត្ជាលរត្ៅចំរពាុះត្កតមកសិក ចិញ្េ ឹមត្រតី្ា ខដ្លផ្្ល់ឱ្កាស

ដ្ល់ត្កតមកា ង្ហ ានជួបសិកាដ្កត្សង់បេរិរសាធ្ន៍រីភាររជាគជ័យ និងបញ្ហា ត្បឈមនានារលើអាជីវកមម

ចិញ្េ ឹមត្រីត្ា  ត្រមទងំានផ្្ល់នូវធារុចូលសំខាន់ៗជារត្ចើនសត្មាប់កា ង្ហ ចងត្កងឯកសា ត្សាវត្ជាវ 

គំរូបច្ចេកច្េសចិញ្េ ឹមស្ររីស្រាកនុងស្រសះ រនុះ។ េនាឹមនឹងរនុះខដ្  រយើងែ្តំ ង់ចំេេួលនូវមរិខកលមអរីសំណ្តក់

ត្បជាកសិក  អនកត្សាវត្ជាវកសិកមម និងអនកជំនាញកសិកមមទងំអស់ រដ្ើមបីឱ្យកា រ ៀបចំឯកសា ត្សាវត្ជាវ

រលើករត្កាយៗកាន់ខរមានភារត្រឹមត្រូវខលមរេៀរ សមត្សបរៅតាមសាា នភារ រដ្ើមបីជាត្បរយជន៍ដ្ល់

កសិក យករៅអនុវរ្ន៍ត្បកបរោយត្បសិេធភារ រ ើយសងឃឹមថា តាម យៈឯកសា រនុះ និងអាត្ស័យរោយ

កា យកចិរ្េុកោក់អនុវរ្ន៍ផ្ទា ល់ បស់ត្បជាកសិក  នឹងអាចជួយរលើកកមពស់ផ្លិរកមមត្រីត្ាកមពតជាឱ្យ

កាន់ខរលអត្បរសើ  រដ្ើមបីផ្គរ់ផ្គង់រត្មូវកា េីផ្ា កនតងត្សតកនិងខកនចនសត្មាប់កា នំារចញ រលើកកមពស់ជីវភារ

ត្គួសា  និងកំរណើនរសដ្ឋកិចេជារិ។ 

 

សូមអ គុណ ! 
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ឯកសា ត្សាវត្ជាវគំ ូបរចេករេសចិញ្េ ឹមត្រីត្ាកនតងត្សុះ    េំរ័ េី 1 

 

១-ច្សចកតីច្ ត្ើម 

ត្រីត្ា ជាត្រីមួយត្បរភេខដ្លមានកា និយមចូលចិរ្ចិញ្េ ឹមរីសំណ្តក់ត្បជាកសិក  អាត្ស័យរោយ

វាមានច ិកសុីចំណីចត្មតុះ លរូលាស់រលឿន ធ្ន់នឹងជំង ឺអាច ស់រៅានកនតងលកខែណឌ ខដ្លមានប ិមាណ

អុកសុីខ សន លាយកនតងេឹកទប រ ើយអាចផ្លិរកនូរូជានរៅតាមកសិោឋ ន និងមានរត្មូវកា រៅរលើេី

ផ្ា ែពស់។ រទុះបីយ៉ា ងរនុះក្ី កា ចិញ្េ ឹមត្រីត្ា បសត់្បជាកសិក រៅជួបបញ្ហា រត្ចើន ត្បឈមនូវកា ខារបង់

ឬេេួលានផ្លចំរណញរិច ខដ្លបណ្្តលមករីកត្ាមួយចំនួនដ្ូចជា កា រ ៀបចំត្សុះ គុណភារកូនត្រី

រូជ កា ផ្សនិំងរត្បើត្ាស់ចំណី កា ខលបំប៉ានកនូត្រីកនតងត្សុះ កា ត្គប់ត្គងនិងខលទជំំង ឺនិងវិធ្ីត្បមលូផ្លជា

រដ្ើម។ រដ្ើមបីបរងកើនផ្លិរភារផ្លិរកមមចិញ្េ ឹមត្រីត្ា វា ីវបបក ត្រូវរធ្វើកា ខកលមអនូវវិធ្ីសាស្រស្ចិញ្េ ឹមមួយ 

ចំនួនដ្ូចជា៖ រត្ជើសរ ីសេីតាំងឱ្យានសមត្សប រ ៀបចំត្សុះឱ្យានត្រឹមត្រូវ កា រត្ជើសរ ីសកូនត្រីរូជឱ្យ

ានលអមានត្បភរចាស់លាស់ ផ្្ល់ចំណីឱ្យានត្គប់ត្គាន់ត្រឹមត្រូវតាមបេោឋ នបរចេករេស និងអនាម័យ 

កា ត្គប់ត្គង និងខលទតំ្រីឱ្យានត្រឹមត្រូវ ជារិរសសកា កា ពា  និងកា រាាលជមងឺត្រូវត្សបតាមស្ង់ោ 

សុវរាិភារ។  
 

២-លកខណៈជីវសាស្រសតរបស់ស្ររីស្រា 

ត្រីត្ា មានរ ម្ ុះវិេាសាស្រស្ Pangasius hypophthalamus ( Sauvage 1878) សា ិរកនតងអមបូ  

Pangasiidae ជាត្បរភេត្រីខដ្ល ស់រៅ និងបនាែ ស់េីរីរំបន់មួយរៅរំបន់មួយរៅកនតងត្បរេសននរំបន់

អាសុី ជារិរសសរៅតាមបរណ្្តយដ្ងេរនែរមគងគននត្បរេសកមពតជា ឡាវ នល និងរវៀរណ្តម។  

 

 

 

 

 

 

ត្រីត្ា ជាត្បរភេត្រីខដ្លត្បជាកសិក មានកា ររញនិយមចូលចិរ្ចិញ្េ ឹមរៅកនតងត្សុះ និងខប  

រោយសា វាមានច ិកសុីចណីំចត្មតុះ លរូលាស់រលឿន ធ្ន់នឹងជមងឺ អាច ស់រៅានកនតងលកខែណឌ ខដ្លមាន

កត្មិរអុកសុីខសន លាយកនតងេឹកទប។ តាមកា សរងកររឃើញថា ចប់រីខែរុលា ដ្ល់ខែឧសភា ត្រីត្ាខរង

រធ្វើកា បនាែ ស់េីបស្រញ្ហេ ស់ច ន្េឹករៅខប៉ាកខាងរលើននេរនែរមគងគ និងបនាែ ស់េីត្រ ប់មកវិញតាមបរណ្្តយ

ច ន្េឹកចុុះមកខប៉ាកខាងរត្កាមននេរនែរមគងគ ចប់រីខែឧសភា ដ្ល់ខែកញ្ហញ  រ ៀងរាល់ឆ្ន ំ។ 

 បូភារេ១ី៖ ត្រតី្ា (Pangasius hypophthalamus) 
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២.១.លកខណៈស រីាងគ៖  

ត្រីត្ា គឺជាត្បរភេត្រខីដ្លមានដ្ងែែួនត្គបដ្ណ្ប់រោយខសបក អិល រាយកាយខវង រផ្្កសំខប៉ារ 

ែនងរណ៌ត្បរផ្ុះរមម  រពាុះរណ៌ត្ាក់បនិ្ច មារ់ធ្ំេូលាយ កាលរូចលមម ខភនកធ្ំ។ ត្រតយែនងែពស់ខដ្លមាន

ត្រតយមួយ  ឹងនិងមានបនាែ ។ មានត្េនុងត្េូងសងខាងរី  ឹង រពាុះមានត្រតយរី ខដ្លមានត្េនុងចំនួន ៨ និង

មានត្រតយត្បោប់រភេខវងភាា ប់ដ្ល់គលក់នាតយ (Phạm Văn Khánh, 1996)។ 

២.២.មជឍោឋ នេកឹ៖ 

ត្រីត្ា មានសមរាភារ ស់រៅានលអកនតងសាា នភារត្សុះេឹកនឹង មានសា ធារុស រីាងគរត្ចើន អាច

ចិញ្េ ឹមរៅកនតងដ្ង់សុីររែពស់ អាច ស់រៅកនតងេឹកភាែ វ (កំហាប់អំបិល ៧-១០ %០) អាចធ្ន់នឹងកត្មិរ pH រូច

ជាង ៥។ ត្រីត្ាអាចសាែ ប់ានរៅសីរុណា ភាររត្កាម ១៥អងារស ប៉ាុខន្អាចធ្ន់ត្ទាំនជាមួយកត្មិរ     

សីរុណា ភារដ្ល់រៅ ៣៩អងារស។ ត្រីត្ា មានរកាសិកា្មត្ក មរត្ចើនជាងត្រីដ្នេរេៀរ។ ត្រីត្ា

មានស រីាងគផ្ែូវដ្រងាើម រ ើយក៏អាចដ្កដ្រងាើមតាម យៈរាែ កែយល់ និងខសបកផ្ងខដ្  ដ្ូរចនុះវាអាចត្ទតំ្េនឹង

េឹកខដ្លែវុះអុកសុខីសន លាយ។ កា រត្បើត្ាស់អុកសុីខសន និងកត្មិរអុកសុីខសន បស់ត្រីត្ាគឺទបជាង

ត្រីកាបស ៣ ដ្ង ( D.Menon và P.I.Cheko, 1955)។ 

២.៣.ច កឹសុចីណំ៖ី  

ត្រីត្ា ចូលចិរ្សុីចំណី ស់ ដ្ូរចនុះវាសុីគាន ររលរៅរូច ជារិរសសររលកូនត្រីរមៅខដ្លរេើបអស់

អាហា បត្មតងកនតងែែួនានបង្ហា ញយ៉ា ងចាស់អំរីច ឹកលកខណៈជាត្រីសុីសាច់ និងសុីគាន រៅវិញរៅមក។ 

រដ្ើមបីការ់បនាយកូនត្រីសុីគាន  កសិក ត្រូវត្បញ៉ា ប់រផ្ា វារៅផ្ាកំនតងត្សុះ។ រួកវានឹងបន្សុីគាន រៅ វិញរៅមក 

របើចំណីផ្្ល់ឱ្យមិនត្គប់ត្គាន់។ ត្ករុះ បស់វាធ្ំអាចទញយរឺ និងមានរាងជាអកស  U។ រពាុះរវៀនត្រីត្ាែែី 

មិនបរ់ខបនរត្ចើន សា ិររៅរត្កាមរាែ កែយល់ ជិរត្បោប់បន្រូជ។  

កនតងដ្ំណ្តក់កាលចិញ្េ ឹមបំប៉ានកូនត្រីរមៅកនតងត្សុះ រត្ៅរីចំណីខដ្លានផ្្ល់ ត្រីអាចសុីត្បរភេសរវ

បែង់រុងខដ្លមានេំ ំរូច និងររលត្រីធ្ំមានលកខណៈសុីចត្មតុះរៅត្សទប់ារ ដ្ចូជា ខសែ   ឫស ុកខជារិ 

បខនែេឹក បង្ហគ  ក្ាម ែយង សរវលអិរ និងត្រីរូចៗជារដ្ើម។ កនតងត្សុះចិញ្េ ឹម ត្រតី្ាមានសមរាភារសត្មបែែួន

ជាមួយនឹងត្បរភេចំណីជារត្ចើនត្បរភេ ដ្ូចជា ចំណីផ្ស ំកនាក់ កាកសំណល់ផ្ាុះាយ បខនែ និងចំណីត្គាប់

ត្កតម  ុន។ ចំណីខដ្លផ្សរីំត្បរភេសាច់មានកត្មិរត្បូររអុីនែពស់ រធ្វើឱ្យត្រីត្ាមានកា លូរលាស់ និងធ្ំធារ់

រលឿន (Nguyễn Văn Kiểm, 2004)។  

២.៤.កា លរូលាស៖់ 

ត្រីត្ា មានកា លូរលាស់រលឿនគួ សម។ ររលរៅរូចត្រីលូរលាស់រលឿនរលើត្បខវងដ្ងែែួន។ 

កូនត្រីខលបំប៉ានកនតងត្សុះ យៈររល ២ខែ អាចមានត្បខវងរី ១០ រៅ ១២សង់េខីម៉ាត្រ និងេមងន់ចរនាែ ុះរី ១៤ 

រៅ ១៥ត្កាម។ រៅររលត្រីមានេមងន់ចប់រី ២.៥គី ូត្កាមរ ើងរៅ កា រកើនរ ើងននេមងន់រលឿនជាងកា 
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លរូលាស់ត្បខវងដ្ងែែួន។ ត្រីត្ាចិញ្េ ឹមកនតងត្សុះ ១ឆ្ន ំ មានេមងន់ចរនាែ ុះរី ១-១.៥គី ូត្កាម/កាល (ឆ្ន ំ

ដ្ំបូង) ប៉ាុខន្ឆ្ន ំបនាា ប់ត្រីរកើនេមងន់រលឿន អាចរកើនដ្ល់ ៥-៦គី ូត្កាម/ឆ្ន ំ អាត្ស័យរលើមជឈោឋ នេឹកខដ្ល

វា ស់រៅ និងគុណភារចំណីខដ្លមានកត្មិរត្បូររអុនីែពស់ឬទប (Nguyễn Văn Kiểm, 2004)។ 

២.៥.កា បន្រជូ៖  

ត្រីត្ា មិនបង្ហក រ់រូជរៅកនតងត្សុះចិញ្េ ឹមរ ើយ វាមានច ិកលកខណៈបន្រូជបនាែ ស់េី និងរងរៅ

តាមដ្ងេរនែខដ្លមានលកខែណឌ រអកូ ូសុីសមត្សបសត្មាប់បងកកំរណើរ។ កនតងធ្មមជារិរឃើញមានត្រីត្ា

បន្រូជរៅខរតាមដ្ងេរនែននត្បរេសកមពតជា និងនលប៉ាុរណ្តណ ុះ។  ដ្ូវកាលបន្រូជ បស់ត្រីត្ាកនតងធ្មមជារិ

ចប់រផ្្ើមរីខែឧសភា ដ្លខ់ែកកកោ ជារ ៀងរាល់ឆ្ន ំ។ ត្រីត្ាបងកកំរណើររៅត្បរេសកមពតជា ររលវាមាន

អាយុចរនាែ ុះរី ៣ រៅ ៤ឆ្ន ំ េមងន់ចរនាែ ុះរី ២.៥-៣គី ូត្កាម (បន្រូជដ្ំបូង) រោយានរធ្វើកា បនាែ ស់េី   

បស្រញ្ហេ ស់ច ន្េឹករៅខប៉ាកខាងរលើននេរនែរមគងគ បនាប់មកកូន បស់វាាន ូ ធាែ កត់ាមច ន្ខែសេឹកចូលរៅ

តាមេរនែ សា ឹង និងមួយភាគ ូ ធាែ ក់  ូរដ្ល់ត្បរេសរវៀរណ្តម។ កនតងកា បង្ហក រ់រូជរោយសិបបនិមិរ្ 

អាចបង្ហក រ់រូជ និងរងកូនរៅរដ្ើមឆ្ន ំានរលឿនជាងត្រីកនតងធ្មមជារិ (ចប់រីខែមីនា រ ៀងរាល់ឆ្ន ំ)។ ត្រីត្ា

អាចបង្ហក រ់រូជ ១-៣ ដ្ងកនតងមួយឆ្ន ំ (Nguyễn Văn Kiểm, 2004)។ 
 

៣-បច្ចេកច្េសកនុងការចិញ្េ ឹមស្ររីស្រាកនុងស្រសះ ៖ 

ត្រីត្ា ជាត្បរភេត្រីខដ្លមានរត្មូវកា ែពស់ទងំកនតងត្សតក និងសត្មាប់កា នំារចញ ប៉ាុខន្ចំាច់ត្រូវ

ចិញ្េ ឹមកនតងប ិសាា នេឹកសាអ រ ចំណីលអ និងថាន រំាាលត្រឹមត្រូវត្សបតាមស្ង់ោ សុវរាិភារ រេើបសាច់ត្រីមាន

គុណភារលអ និងេេួលានរនមែែពស់។ បចេតបបននកា ចិញ្េ ឹមមាន បូភារែុសៗគាន អាត្ស័យរលើសាា នភារជាក់

ខស្ង និងេិសរៅឬសមរាភារ បស់កសិក ដ្ូចជា កា ចិញ្េ ឹមខបបលកខណៈត្គសួា  កា ចិញ្េ ឹមខបបពាក់       

កណ្្តលត្បរលវបបកមម ខបបត្បរលវបបកមម ឬតាមខបបឧសា កមម។ ខាងរត្កាមរនុះជាចំណចុសំខាន់ៗ

ននកា ចិញ្េ ឹមត្រីត្ាកនតងត្សុះខបបត្បរលវបបកមម ខដ្លអាចជួយជាចំរណុះដ្ឹងបខនាមដ្ល់វា វីបបក កមពតជា៖ 

៣.១.កា រត្ជើសរ សីេតំីាង នងិកា រ ៀបចតំ្សុះ៖  

❖ កា រត្ជើសរ សីេតំីាង៖  

- គួ រត្ជើសរ សីត្សុះខដ្លរៅជិរេរនែ និងត្បឡាយធ្ំៗ រដ្ើមបីមានត្បភរេឹកសាអ រ សនស ំ

សំនចនលែបូមេឹករចញ-ចូល និងមិនប៉ាុះពាល់រោយេឹកជំនន់។ 

- ដ្ីមានកត្មិរត្ជាបេឹករិច ឬារត្សុះជាត្បរភេដ្ីឥដ្ឋឬដ្ីករណ្ង ( កាេឹកានយូ ) 

- ជារំបន់ខដ្លគាម នសា ធារុរុល ថាន សំមាែ ប់សរវលអិរ និងកា បំរុលស ីរាងគ និងគីមី... 

- រៅេីវាល មានរនែនឺលងចំងចលូត្គប់ត្គាន់ (គាម នរដ្ើមរឈើធ្ំៗរៅជំុវិញ) 

 



ឯកសា ត្សាវត្ជាវគំ ូបរចេករេសចិញ្េ ឹមត្រីត្ាកនតងត្សុះ    េំរ័ េី 4 

 

❖ កា រ ៀបចតំ្សុះ៖ 

- ត្សុះចិញ្េ ឹមត្រីត្ា គួ មានេំ ំចប់រី ៥០០ម៉ា២រ ើងរៅ មានជរត្ៅចប់រី ១.៥-២ខម៉ាត្រ 

មារ់ត្សុះមា ំែពស់ជាងកត្មរិេឹកែពស់បំផ្ុរកនតងឆ្ន ំ រធ្វើទវ  េឹកសត្មាប់បរញ្េញបញ្េូលេឹក។  

- សមាអ រសំរាម និងកាកសំណល់រផ្សងៗរៅកនតងត្សុះ 

- បូមភក់ារត្សុះឱ្យរៅសល់ត្រឹម ០.២-០.៣ខម៉ាត្រ 

- ហាលត្សុះឱ្យសងួ រ រដ្ើមបីកមាេ រ់ររកួសរវកាច និងបនាបជារិរុលរៅារត្សុះ 

- ាចកំរា កមាេ រ់ររកួសរវកាច និងបរងកើនគុណភារេឹកជាមួយប ិមាណកំរា សចរនាែ ុះរ ី

១០ រៅ ១៥ គ.ក/១០០ម៉ា២ និងេុក យៈររលរី ២-៥នលង។ 

-   ុមនសបរ័េធជំុវិញត្សុះ រដ្ើមបីកា ពា ត្រខីាងរត្ៅចលូកនតងត្សុះ កា ពា កនូត្រីខាងកនតងរចញ 

និងកា ពា សរវរផ្សងចូលកនតងត្សុះខដ្លរធ្វើឱ្យប៉ាុះពាលដ់្ល់គុណភារេឹក។ 

- បញ្េូលេឹកកនតងត្សុះជរត្ៅេឹករី ១ រៅ ១.២ខម៉ាត្រ (ដ្ំណ្តក់កាលដ្ំបូង) និងបនាា ប់មក

បញ្េូលបខនាមដ្ល់ជរត្ៅរី ១.៥ រៅ ២ខម៉ាត្រ។ 

៣.២.កា រត្ជើសរ សីកនូត្ររីជូ៖  

កូនត្រីរូជគួ េិញរីសាា នីយបង្ហក រ់ភ្ាស់ឬកសិោឋ នផ្ាខំដ្លអាចេុកចិរ្ាន និងមិនធាែ ប់

មានផ្ាតុះជមង។ឺ ចំណចុសំខាន់ៗកនតងកា រត្ជើសរ ីសកូនត្រីរូជលអ ួមមានដ្ូចខាងរត្កាម៖  

- ផ្លិរកនតងសាា នីយខដ្លមានកា ករ់ត្តាចាស់លាស់ រមារូជលអ មានរក ្ិ៍រ ម្ ុះលអ និង

រ ៀបចំានសាអ រ។ 

- មានេំ ំធ្ំចរនាែ ុះរី ១០-១៥ សង់េីខម៉ាត្រ/កាល ឬេមងន់ចរនាែ ុះរី ៨០-១០០ត្កាម/កាល 

- មានេំ ំប៉ាុនៗគាន  ឬត្បហាក់ត្បខ លគាន  

- មានសុែភារលអ ៖ មានសាច់ មាមំួន រណ៌សមបត ត្សស់ថាែ    ័ស  ួន 

- គាម ន បួសសាន មឬដ្ំរៅរលើដ្ងែែួន មាន ូបរាងសាអ រ គាម នដ្ុំរកឬរា៉ា ង 

- គាម នខផ្នកណ្តមួយែុសត្បត្ករី  

៣.៣.ដ្ងស់ុរីរោកត់្រចីញិ្េមឹ៖  

 ចំនួនកូនត្រីោក់ចិញ្េ ឹមគឺអាត្ស័យរលើរី ចំណចុធ្ំៗ៖  

• សមរាភារផ្ាតក បស់ត្សុះ 

• េំ ំត្រីខដ្លរយើង ំរឹងេុករៅររលត្បមូលផ្ល 

 

 

 

សមរាភារផ្ាតក បសត់្សុះ 

េ ំតំ្រ ីរំងឹេកុររលត្បមលូផ្ល
ចំនួនកូនស្ររីដ្ឋក់ចិញ្េ ឹម =  



ឯកសា ត្សាវត្ជាវគំ ូបរចេករេសចិញ្េ ឹមត្រីត្ាកនតងត្សុះ    េំរ័ េី 5 

 

❖ សមរាភារផ្ាតក បសត់្សុះ៖ គឺជាចំណចុខដ្លត្រីមានកា លូរលាស់យរឺ ឬឈប់លូរលាស់។ 

គឺជាចំណុុះខដ្លត្សុះអាចោក់ត្រីចិញ្េ ឹមាន (ឯកសា បរចេករេសគរត្មាង CAST)។ 

ឧទ  ណ៖៍ ោកច់ិញ្េ ឹមត្រតី្ាកនតងត្សុះខដ្លមាននផ្ាត្កឡា ១៤០០ខម៉ាត្រគីប 

-សមរាភារផ្ាតក បស់ត្សុះគឺ ៣៥០០គី ូត្កាម ឬ ២.៥គី ូត្កាម/ម៉ា
៣ 

-េំ ំត្រីខដ្លរយើង ំរឹងេុករៅររលត្បមូលផ្ល ០.៧គី ូត្កាម/កាល 

 

 

កំណរ់អត្តាារ់បង់ ១០% រសម ើនឹងកូនត្រី ៥០០កាល។ ដ្រូចនុះរដ្ើមបីប៉ាុះប៉ាូវនូវអត្តាារ់បង់ ចំនួន

កូនត្រីខដ្លត្រូវោក់ចិញ្េ ឹមស ុបមានចំនួន ៥៥០០កាល ។ 
  

កសិក អាចបរងកើនសមរាភារផ្ាតក បស់ត្សុះរលើសរី២.៥គី ូត្កាម/ម៉ា
៣ ដ្ល់រៅ ៣ ឬ ៣.៥

គី ូត្កាម/ម៉ា៣ រោយផ្ទែ សបូ្់ វិធានកា ត្គប់ត្គងរលើចណីំ គុណភារេឹក និងរូជត្រី លអជាងវគគមុន៖ 

-ចណំ៖ី ធានាថាគុណភារ និងប ិមាណចំណី ត្រូវានផ្្ល់ត្គប់ត្គាន់ 

-គណុភារេកឹ៖ រធ្វើឱ្យត្បរសើរ ើងនូវគុណភារេឹក តាម យៈកា ផ្ទែ ស់បូ្ េឹកជាត្បចំ 

-រជូត្រ៖ី ផ្ទែ សបូ្់ កនូត្រីរូជខដ្លធ្ន់នឹងជមង ឺនិងធ្ន់នឹងគុណភារេឹកកែវក់។ 

៣.៤.កា ខលងកនូត្ររីជូ៖ 

កូនត្រីគ ួខលងរៅររលរមឃត្ស ុះ សីរុណា ភារត្រជាក់។ កុំខលងកូនត្រីរៅររលរមឃមានរភែៀង 

រីរត្ពាុះេឹករភែៀងមានជារិអាសុីររៅត្សទប់រលើនននផ្ាេឹកកនតងត្សុះអាចរធ្វើឱ្យត្រីង្ហប់ាន។ មុនររលខលង

កូនត្រីចូលរៅកនតងត្សុះ គួ យកកូនត្រីត្តាំជាមួយេឹកអំបិលខដ្លមានកត្មិរនត្ប ២-៣%  យៈររល ៥-៦

នាេី រដ្ើមបីរាាលសាន ម បសួ  និងកមាេ រ់ររួកសរវលអិររតាងជាប់នឹងដ្ងែែួនត្រី។  

មុននឹងខលងកូនត្រី ត្រូវោកល់ង់ត្រីត្តាំកនតងត្សុះ យៈររល ១០-២០នាេី រដ្ើមបីរធ្វើឱ្យសីរុណា ភារ

ខាងរត្ៅ និងកនតងលង់ត្បហាក់ត្បខ លគាន  និងបនាយកា រនឿយ រ់ បស់ត្រី។ បនាា ប់មកត្សាយមារ់លង់ និង

ាចេឹករីខាងរត្ៅចូលរៅកនតងលង់បនិ្ចម្ងៗ ឱ្យកូនត្រីខ លរចញតាមសត្មួល។ មិនត្រូវយកកូនត្រីរៅ

ចក់ចូលត្សុះភាែ មៗទងំបងខំរនាុះរេ រីរត្ពាុះេឹកកនតងត្សុះ និងកនតងលង់មានសីរុណា ភារែុសគាន  ខដ្លកូនត្រី

មិនអាចធ្ន់នឹងកា ខត្បត្បលួសីរុណា ភារយ៉ា ងឆ្ប់  ័សរនាុះរេ អាចរធ្វើឱ្យត្រីរែាយ ឬង្ហប់ាន។ 

៣.៥.ត្បរភេចណំ ីនងិកា ផ្្លច់ណំ៖ី 

ក-ត្បរភេចណំ៖ី មានចណីំរី ត្បរភេខដ្លត្រូវផ្្ល់ឱ្យត្រីសុី គឺចំណីសរត្មច/ចណីំត្គាប់ និង 

ចំណីផ្សរំោយែែួនឯង។   

៣៥០០គី ូត្កាម 

០.៧គី ូត្កាម 

ចំនួនកូនស្ររីដ្ឋក់ចិញ្េ ឹម =  = ៥០០០កាល 



ឯកសា ត្សាវត្ជាវគំ ូបរចេករេសចិញ្េ ឹមត្រីត្ាកនតងត្សុះ    េំរ័ េី 6 

 

-ចណំសីរត្មច/ចណំតី្គាប៖់ គឺជាចំណីខដ្លផ្លិររោយត្កតម  ុន សនូជាត្គាប់ មានកំណរ់

កត្មិរត្បរូរអុីន សា ធារុចញិ្េ ឹម េំ ំ មានកា រវចែេប់ត្រឹមត្រូវ មានកា ខណនំារី វិធ្រីត្បើត្ាស់ និងមានកា 

 កាេុកចាស់លាស់។ ជាេូរៅចំណីត្គាប់មានរនមែនលែ ប៉ាុខន្មានកា រត្បើត្ាស់យ៉ា ងេូលំេូលាយកនតងកា 

ចិញ្េ ឹមត្រីត្ាខបបឧសា កមមនំារចញ និងកសិោឋ នធ្ំៗមួយចំនួនកនតងត្បរេសកមពតជា រោយសា ចំណីត្គាប់

មានភារង្ហយត្សួលត្គប់ត្គង ខល កា រត្បើត្ាស់ និងសរត្មចលេធផ្លានតាមខផ្នកា កំណរ់។ 

 

 

 

 

 

 

 

-ចណំផី្សរំោយែែួនឯង៖ មានសូនជាត្គាប់ និងរូនជាដ្ុំ មានរនមែទប រោយរត្បើវរាតធារុរដ្ើម

ែុសៗគាន អាត្ស័យរៅតាមរបំន់ ប៉ាុខន្កត្មិរត្បូររអុីនមនិចាស់លាស់រនាុះរេ។ កា ខកនចនត្រូវចំណ្តយររល

រវលា និងកមាែ ងំរលកមមរត្ចើន។ វា ីវបបក រត្បើត្ាស់ចំណីផ្សែំែួនឯងរោយយល់រឃើញថា ចំណីមានរនមែ

ទប ប៉ាុខន្មិនានគិរអំរីសមាមាត្រចំណី កមាែ ងំរលកមម  យៈររលននកា ចិញ្េ ឹម និងកា វិភាគរសដ្ឋកិចេនន

កា ចំណ្តយកនតង១វគគននកា ចិញ្េ ឹមរ ើយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចណំតី្រផី្សរំោយែែួនឯង 

ចណំតី្គាប/់ចណំសីរត្មច 
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 ូបមន្ ខកនចនចំណីផ្សរំោយែែួនឯង ខដ្លវា ីវបបក មួយចំនួនានផ្លិរសត្មាប់េមងន់ ១០០គី ូត្កាម៖ 

  

ល  វរាតធាររុដ្ើម  បូមន្េ១ី(%)  បូមន្េ២ី(%)  បូមន្េ៣ី(%)  បូមន្េ៤ី(%) 

១ រមៅត្រី/កនូត្រីសងួ រ ៣៥ ២៥ ២០ ៣០ 

២ កនាក់ ១៥ ១៥ ៦០ ៦០ 

៣ រពារ ២០ ២០ - - 

៤ បខនែនបរង ៣០ ៤០ ១០ ១០ 

៥ រត្បងសងួ រ - - ១០ - 

( បូមន្ផ្សចំំណីរីកសិក ចិញ្េ ឹមត្រីរជាគជយ័រៅកមពតជា និងត្បរេសរវៀរណ្តម) 

✓ ររើវា វីបបក គ ួរត្ជើសរ សីចណំតី្បរភេណ្តសត្មាបច់ញិ្េមឹត្រី ? 

គនែឹុះកនតងកា រិច ណ្ត្នដ្ល់កា ត្គប់ត្គងលអ និងកា សរត្មចចិរ្ដ្ត៏្រឹមត្រូវមយួ គឺកា យល់ដ្ឹង

អំរ ីសមាមាត្រចណំឬីរមគណុចណំ ី(FCR) កនតងផ្លិរកមម។ 

ចំណី គឺជាកា ចំណ្តយែពស់បំផ្ុរកនតងចំរណ្តមកា ចំណ្តយកនតងផ្លិរកមម។ ដ្ូចរនុះ វា ីវបបក ត្រូវ

យល់ដ្ឹងឱ្យានចាស់អំរី FCR រីរត្ពាុះអាចដ្ឹងរីកា រត្បើត្ាស់លវិការៅរលើផ្លិរកមម រទុះបីចំណីែែុះត្រី

មិនានសុីឬត្រីែែុះត្រូវានារ់បង់កនតងអំ តងររលចិញ្េ ឹមរ ើយក៏រោយ កច៏ំណីទងំអស់រៅខរជាកា 

ចំណ្តយកនតងផ្លិរកមម។ 

 

 

 

 

ឧទ  ណ៖៍ កា គណនារមគណុចណំ ី

- ចំនួនកូនត្រីត្ា    ៥០០០កាល 

- េមងន់កូនត្រីជាមធ្យម   ៥ត្កាម 

- េមងន់ត្រីស ុបររលោក់ចញិ្េ ឹម  ២៥គ.ម (៥០០០កាល x៥ត្កាម) 

- េមងន់ស ុបររលត្បមូលផ្ល  ២១២៥គ.ក 

- កំរណើនេមងន់ស ុប បស់ត្រី  ២១០០គ.ក  

- េមងន់ចំណីស ុបខដ្លានរត្បើត្ាស់កនតងផ្លិរកមម (ចំណីត្គាប់) ៣៥០០គ.ក 

- រមគុណចំណី (FCR) ៣៥០០ ៖ ២១០០ = ១.៦៧  

រមគុណចំណី (FCR) ១.៦៧ ជាេិននន័យលអសត្មាប់កា ចិញ្េ ឹមត្រតី្ា ប៉ាុខន្កសិក ត្រូវរធ្ៀបរៅនឹង

រនមែចំណីត្គាប់ខដ្លានរត្បើត្ាស់ រដ្ើមបីដ្ឹងអំរីគុណភារចំណី។ 

 បូមន្គណនាសមាមាត្រចណំឬីរមគណុចណំ ី(Feed Conversion Ratio “FCR”)៖  

សមាមាស្ររចណំី (FCR) =  

(ករំណើនេមងនត់្រសី បុ=េមងនត់្រសី បុររលត្បមលូផ្ល - េមងនត់្ររីរលោក ់) 

 េមងន់ចំណីស ុបានរត្បើ

កំរណើនេមងន់ត្រីស ុប
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 វធិ្សីាស្រស្វាយរនមែចណំ៖ី គឺយក (រនមែចណំ ី) x (សមាមាត្រចណំ ី(FCR)) 

រគាលបណំងចញិ្េមឹត្រតី្ា យៈររល ៤ខែ េេលួានត្រេីមងនម់ធ្យម ០.៥គ.ក/កាល  

- FCR ធ្ំជាង ១.៦៧ ប៉ាុខន្ត្រីមិនសូវលូរលាស់ (០.៣-០.៤គ.ក/កាល) មានន័យថា គុណ

ភារចំណីមិនលអ គួ ផ្ទែ ស់បូ្ រៅរត្បើត្ាស់ត្បរភេចំណីលមខីដ្លមានគុណភារលអជាង។ 

- FCR ធ្ំជាង ១.៦៧ (២) េមងន់ត្រីមធ្យម (០.៥គ.ក/កាល) ត្សបតាមខផ្នកា  េិននន័យ

រនុះមានន័យថា កា រត្បើត្ាស់ចំណីរលើសមិនត្រឹមត្រូវតាមបរចេករេស។ 

- FCR រូចជាង ១.៦៧ ត្រីមិនសូវលូរលាស់ (០.២-០.៣គ.ក/កាល) មានន័យថា ចំណី 

មានគុណភារមិនលអឬកា ផ្្ល់ចំណីមិនត្គប់ត្គាន់។ 

- FCR រូចជាង ១.៦៧ ត្រីលូរលាស់រលឿន (េមងន់រលើស០.៥គ.ក/កាល) មានន័យថា 

ចំណីមានគុណភារលអ និងត្គប់ត្គាន់។ 

ដ្ូរចនុះ វា ីវបបក ត្រូវរិនិរយរលើគុណភារចំណី និងត្គប់ត្គង របៀបននកា ផ្្ល់ចំណី។ រនមែចំណី

ខដ្លទបបំផ្ុរមិនង្ហយរធ្វើឱ្យផ្លិរកមមមានរនមែទបរនាុះរ ើយ។ 

FCR ធ្ំឬរូច អាត្ស័យរលើកត្ាមួយចំនួនដ្ូចខាងរត្កាម៖ 

• រូជត្រីខដ្លោក់ចិញ្េ ឹម 

• ចំណីខដ្លានរត្បើ (កត្មិរត្បូររអុីនែពស់ឬទប) 

•  របៀបផ្្ល់ចំណី (កា ត្គប់ត្គង) 

ែ-កា ផ្្លច់ណំ៖ី កា កំណរ់នូវប ិមាណចំណី កត្មិរត្បូររអុីនកនតងចំណី េំ ំចំណី និងររល

រវលាផ្្ល់ចំណី គឺជាកត្ាសំខាន់រដ្ើមបីឱ្យត្រីធ្ំធាររ់លឿន និងេេួលានេិននផ្លតាមខផ្នកា កំណរ់។ 

ចំណីខដ្លត្រូវផ្្ល់ឱ្យត្រីសុីត្បចំនលងត្រូវមានកា សិកា និងគណនាចាស់លាស់។  របៀបននកា ផ្្ល់ចំណី 

និងកា គណនាចំណីត្បចំនលង ួមមានដ្ូចខាងរត្កាម៖ 

តារាងបរចេករេសននកា ផ្្លច់ណំតី្រី (សត្មាបច់ណំតី្គាប/់ចណំសីរត្មច)៖ 

 

េមងនម់ធ្យមកនូត្រ ីកនតង១

កាល 

%ចណំនីនេមងន់

ែែួនត្រ ី

ចនំនួដ្ង

ត្រវូផ្្ល/់នលង 

%កត្មរិត្បរូរអុី

នកនតងចណំ ី
េ ំចំណំ ី

១០-៤៩ ត្កាម ៤.៣% ៣ ៣៥ ១.២ ល ី

៥០-៩៩ ត្កាម ២.៧% ៣ ៣៥ ២-៣ លី 

១០០-១៤៩ ត្កាម ២.៥% ២ ៣០ ៣-៤ លី 

១៥០-១៩៩ ត្កាម ២.១% ២ ៣០ ៤-៦ លី 

២០០ត្កាមរ ើងរៅ ១.៧% ២ ២២-២៤ ៦-៨ លី រ ើងរៅ 
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❖  របៀបគណនាចណំតី្រវូផ្្លត់្បចំនលង៖ 

ឧទ  ណ៖៍ ត្សុះមួយចិញ្េ ឹមត្រីត្ាចំនួន ១០០០០កាល េមងន់ត្រីជាមធ្យមកនតង១កាល ៨២ត្កាម។  

ររើអនកចញិ្េមឹត្រវូោកច់ណំបី៉ានុាម នកនតង១នលង ? 

េមងន់ត្រីស ុបកនតងត្សុះ =៨២ត្កាម x ១០០០០កាល = ៨២០០០០ត្កាម ឬ =៨២០គី ូត្កាម 

(FCR និងកា គណនាចំណីរយងតាមឯកសា បរចេករេសចិញ្េ ឹមត្រនីនគរត្មាង CAST) 

៣.៦.ត្គបត់្គង នងិខលទ៖ំ កនតងដ្ំរណើ កា ចិញ្េ ឹមត្រវូយកចិរ្េុកោក់រលើចំណចុសំខាន់ៗមួយ

ចំនួនដ្ូចខាងរត្កាម៖ 

ក-ត្គបត់្គងរលើគណុភារេកឹ៖ រិនិរយគុណភារេឹកម្ងកនតង១សា្ ៍ អំរីកត្មិរ pH និងកត្មិរ

ជារិរុលកនតងេឹក អាម៉ាូញក់ (NH3)។ ត្គប់ត្គងរលើគុណភារេឹកឱ្យានសមត្សបតាមលកខែណឌ ននកា  ស់

រៅ បស់ត្រី រដ្ើមបបីង្ហក ជមងឺ និងរត្គាុះថាន ក់ជាយថារ រុរលើដ្ំរណើ កា ចិញ្េ ឹម។ 

តារាងា៉ា រា៉ាខម៉ាត្រគណុភារេកឹ៖(កា ត្គប់ត្គងជំងតឺ្រីត្ានននាយកោឋ នអភិវឌ្ឍន៍វា ីវបបកមម ដ្ឋាលជលផ្ល) 

 

លរ សមាសធារុននគុណភាពេឹក កស្រមិរសមស្រសប 

១ សីរុណា ភារ ២៦-៣១ អងារស 

២ pH ៦-៨ 

៣ អុកសុីខសន (DO) >៣ មីលីត្កាម/លីត្រេឹក 

៤ អាម៉ាូញក ់(NH3) <០.២ មីលីត្កាម/លីត្រេឹក 

៥ នីត្ឌ្ីរ (NO2) <០.២ មីលីត្កាម/លីត្រេឹក 

៦ កំហាប់អំបិល ០-២ ត្កាម/លីត្រេឹក 

េមងន់ត្រីស ុប = េមងន់មធ្យមកូនត្រីកនតង១កាល  x  ចំនួនត្រីស ុបកនតងត្សុះ 

 

បរិមាណចំណីស្ររវូ ត្ល់កនុង១នងៃ =
េំងនត់្រសី បុ × %ចំណីននេមងន់ែែួនត្រី

𝟏𝟎𝟎
 

ប ិមាណចំណីត្រូវផ្្ល់កនតង១នលង =
៨២០ ×២.៧

𝟏𝟎𝟎
= ២២.១៤គី ូត្កាម ឬត្បខ ល ២២គី ូត្កាម/នលង 
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ែ-តាមោនកា លរូលាស ់បសត់្រ៖ី កា រធ្វើសំណ្តកត្រី (Sampling)រ ៀងរាល់១ខែម្ងគឺជា

មរធ្ាាយលអបំផ្ុររដ្ើមបីតាមោនកត្មិរលូរលាស់ រិនិរយសុែភារត្រី ា៉ា នសាម នអត្តាត្រីរៅសល់កនតង

ត្សុះ វិភាគសមាមាត្រចំណីឬរមគុណចំណី (FCR) និង្នដ្ល់កា គណនាប ិមាណចំណីខដ្លត្រូវឱ្យត្រី

សុីបនាា ប់រេៀរ។  

 វធិ្រីធ្វើសណំ្តកត្រ ី(Sampling)៖ គឺកា ចប់យកត្រីចរនាែ ុះរី ២០-៣០កាល រោយរត្បើសំណ្តញ់ឬ

ឧបក ណ៍រផ្សងៗ រៅ៣េីតាំងែុសៗគាន ននត្សុះ  ួចយកត្រីរៅលែឹង និងករ់ត្តារីចនួំន និងេមងន់ត្រី។  

 

បនាា ប់មកគណនា កេមងន់ត្រីមធ្យមកនតង១កាលតាម ូបមន្៖ 

 

 

 

 

រយងតាមលេធផ្លរនុះ អាចគណនា កេមងន់ត្រីស ុបកនតងត្សុះ និង FCR តាម ូបមន្ខដ្លាន

ោកប់ង្ហា ញរៅខាងរលើ និងអាចវាយរនមែគុណភារចំណីខដ្លកំរុងផ្្ល់ឱ្យត្រីសុី (Harvest-1)។ 

េមៃន់ស្ររីមធយមកនុង១កាល =    
េមងន់ត្រីខដ្លានលែឹង

ចំនួនកូនត្រីខដ្លានលែឹង
 

ត្កោសរ់ណ ៌នងិឧបក ណវ៍ាសក់ហំាប ់pH េកឹ 

កំហាប់ pH ចរនាែ ុះរី ៦-៨ ជា

កត្មិរសមត្សប 

 

ឧបក ណវ៍ាសអ់កុសុខីសន នងិ (NH3)រៅកនតងេកឹ 

ចប់ត្រោីក់លែឹង ចប់ត្រីរោយរត្បើសំណ្តញ់ លែឹងត្រ ីរាប់ចំនួនត្រី និងករត់្តា 
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គ-តាមោនសកមមភារត្រ៖ី ត្រូវតាមោនជាត្បចំ រិរសសរៅររលត្រឹកត្រលឹម និងររលលាង ច 

រីរត្ពាុះជាររលខដ្លកត្មិរអុកសុីខសនកនតងេឹកខត្បត្បួលខាែ ំង និងអាចបងកឱ្យត្រីរុល។ កនតងក ណីរឃើញមាន

ត្រីរងើបកាលរ ើងរលើនផ្ាេឹក និងត្បកាច់ឬខ លែុសត្បត្ករី ត្រូវរធ្វើឱ្យេឹកកនតងត្សុះមានចលនាតាម យៈ 

កា រកៀ ឬអូសឈិប ាចឬបូមេឹកបខនាមរដ្ើមបីបំខបកសា ធារុរុលរៅារត្សុះ និងបរងកើនអុកសុីខសន

 លាយរៅកនតងេឹក។ រលើសរីរនុះ ត្រូវផ្ទអ កផ្្លច់ំណី ១-២នលង និងផ្ទែ ស់បូ្ េឹក ៥០%។ 

ឃ-ជមងមឺយួចនំនួខរងរកើររលើត្រតី្ា៖ ជមងឺត្រី ជាបញ្ហា ចមបងរៅកនតងវិស័យវា វីបបកមម។ រៅកនតង

ររលចិញ្េ ឹម កសិក ត្រូវឧសា ៍រិនិរយរមើលសុែភារត្រី កនតងក ណីមានរកើរជមងឺរោយា៉ារា៉ាសិរ ឬក៏ជមងឺ

រផ្សងរេៀរ ខដ្លជារ រុរធ្វើឱ្យត្រីង្ហប់ (ឯកសា នាយកោឋ នអភិវឌ្ឍវា ីវបបកមមនន ដ្ឋាលជលផ្ល) ។ 

❖ មលូរ រនុនជមង៖ឺកត្ាជាមលូោឋ នមួយចំនួនខដ្លបណ្្តលឱ្យត្រីរកើរមានជមងឺ៖ 

-រៅររលេឹកត្សុះកែវក ់

-ប ិមាណត្រីរៅកនតងត្សុះរត្ចើន ួសកំណរ់ 

-កា ផ្្ល់ចំណីមិនានត្គប់ត្គាន់ 

-ររលត្រីត្រូវានរាររាររោយរួការា៉ាសុីរ ាក់ររ  ីរួកផ្សិរ និងរួកវ ីុស ។ល។ 

❖ អាកា ៈត្ររីរលមានជមង៖ឺ 

-ត្រីមិនសូវសុីចំណី រ ើយរិនិរយរឃើញថាេឹកត្សុះមានជារិអាសុីរ ត្រូវរធ្វើកា ខកខត្ប

គុណភារេឹក រោយកា ោក់កំរា ឬបូ្ េឹក៥០%។ 

-ត្រីខ លមិនធ្មមតា គាម នលំនឹងលអ ភាគរត្ចើនត្រីបង្ហា ញែែួនរៅរលើនផ្ាេឹករោយគាម ន

េិសរៅ បញ្ហា ក់ថា ត្រីមានជមងឺា៉ា រា៉ាសិរឬាក់ររ ីឬមានជមងឺរោយររួកផ្សិររតាងជាប់

រៅរលើដ្ងែែួន។ 

-រៅររលត្រឹកត្រលឹម ត្រីរងើបរ ើងរលើនផ្ាេឹក យៈររលយូ  រ ើយវាត្សូបយកែយល ់

(រធ្វើមារ់មាបៗ) រីប ិយកាស គឺរោយសា េឹកត្សុះែវុះអុកសុីខសន។ 

-ត្រីមានកា ខត្បរណ៌សមបត   

-ត្សកា និងត្រតយត្រីមានកា ោច់ លារ់  

-ត្សកីត្រីខត្បរណ៌រៅជាសាែ ងំ  

-ដ្ំរៅក៏ចប់រផ្្ើមរកើរមានរៅរលើដ្ងែែួនឬត្សកីត្រី  

-ត្ករុះឬខភនកត្រីរ ើងរ ើមរា៉ា ង  

-ខផ្នកែែុះរៅរលើដ្ងែែួនមាន បសួ និងមាន្ម  ូរិចៗ  

-ចំរពាុះក ណីា៉ា រា៉ាសិរ រយើងអាចរមើលរឃើញរោយខភនក រត្ពាុះវារកើរមានរ ើងរៅ

ខផ្នកខាងរត្ៅ។ 
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-មាន បួសរៅរលើកាល ររលែែុះអាចរមើលរឃើញឆ្អឹង 

❖ កា កា ពា  នងិរាាល៖ 

ក-កា កា ពា ៖ រោយសា ត្រី ស់រៅកនតងេឹក ជារ រុរធ្វើឱ្យមានកា លំាកត្សាវត្ជាវ ក

ត្បរភេជមងឺ រ ើយរៅររល ករឃើញត្បរភេជមងឺ កា រាាលក៏មានកា លំាក។ ដ្ូរចនុះ កា 

កា ពា ជមងឺ គឺត្បរសើ ជាងកា រាាល។  វិធានកា កា ពា ជមងតឺ្រីសំខាន់ៗ មួមាន ៖ 

-កូនត្រីោក់ចិញ្េ ឹម ត្រូវឱ្យសមត្សប មិនត្រូវោក់រត្ចើនររករេ  

-មុននឹងោក់កូនត្រីចូលកនតងត្សុះ ត្រូវរិនិរយឱ្យានចាស់ថា ត្សុះត្រូវានសមាអ រ និង

សមាែ ប់អស់នូវររកួកូនសរវខដ្លចមែងរមររាគ។ ត្រូវរត្បើកំរា ស និងជីឱ្យានត្រឹម

ត្រូវរៅតាមកា ខណនំា បស់អនកបរចេករេស។ 

-ផ្្ល់ចំណីខដ្លមានគុណភារលអ និងោក់ជីឱ្យានជាត្បចំ 

-មិនត្រូវអនុញ្ហញ រឱ្យខសែ នបរងរកើររ ើងរត្ចើនររករេ ត្រូវ កវិធ្ីរោុះត្សាយ 

-ត្រូវខល កា pH េឹក និងប ិមាណអុកសុីខសន លាយកនតងេឹកឱ្យានលអត្គប់ត្គាន់។  

ែ-កា រាាល៖  វិធ្ីរាាលមានរត្ចើន របៀប រោយរយងរៅតាមត្បរភេជមងឺ។ រនុះ

គឺជា របៀបសាមញ្ញជាមូលោឋ នកនតងកា រាាលជមងឺត្រី៖ 

-ា៉ា រា៉ាសរិ (Parasite)៖ រៅររលត្រីត្រូវរួកា៉ា រា៉ាសិររតាងជាប់រៅរលើសា ពាងគកាយ 

អនកចិញ្េ ឹមត្រីអាចរត្ជើសរ សីរត្បើវិធ្ីរាាលដ្ចូខាងរត្កាមរនុះ៖ 

• ោកប់នាុះឫសសី បនាុះក្ា  បរង្ហគ លរឈើ កំប៉ាុង... ឱ្យអខណ្ររលើនផ្ាេឹកត្សុះ រៅ

កនតង យៈររល២-៣នលងម្ងត្រូវត្បមូលវរាតទងំរនាុះរចញ រ ើយហាលនលងឱ្យសងួ រ 

រដ្ើមបីសមាែ ប់ររួកសរវចមែងរមររាគខដ្លរតាងជាប់វរាតទងំរនាុះ  ួចោក់ចូល

េឹកវិញ។ រធ្វើដ្ចូរនុះ   រូដ្ល់រិនិរយរឃើញថាអស់ា៉ា រា៉ាសិររីកនតងត្សុះត្រី។ 

• អាចរត្បើប៉ាូតាសយូមខរ ម៉ាងក់ាណ្តរ (KMnO4) ចំនួនរី២-៤មីលែីត្កាមកនតងមួយ

លីត្រេឹក (េឹកត្សុះ)ោក់ចនួំនរី ដ្ងកនតងមយួសា្ ៍ ឬោក់អំបិលចំនួន ២៥

មីលែីត្កាមកនតងមួយលីត្រ រី២រៅ៣ដ្ងកនតងមួយខែ។ 

• ចប់ត្រីទងំអស់ខដ្លមានរៅកនតងត្សុះ ោក់ចូលរៅកនតងលាយេឹកអំបិលខដ្ល

មានកំហាប់២,៥% (កនតង១លីត្រេឹកត្រូវោក់អំបិលចនួំន២៥ត្កាម) ឬក៏រត្បើ 

េង់ខដ្ងស ុលហាវ រ(CuSO4) ចំនួន០,៥មីលែីត្កាមកនតងមយួលីត្រេឹក  យៈររល

រី១រៅ២នាេី។ 
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-ជមងឺ្ មរណរ៌តាន រ៖ រកើររ ើងរៅររលមានកត្មិរនីត្ឌ្ីរែពស់ររក។ ត្រីរុលនីត្ឌ្ីរ 

ខរងខររផ្អើល។ ត្សកីរណ៌មិនត្ក មត្សស់ ែែួនខាងរត្ៅសាអ រធ្មមតា   ីឯរត្គងងកនតងរលែើមរសែក   ត្ប

មា៉ា រ់រមម ជា។ំ មានវិធ្ីរាាល និងរោុះត្សាយមយួចំនួន មួមាន៖ 

• ផ្ទែ ស់បូ្ េឹករៅតាមកត្មិររលុ។ នីត្ឌ្ីរធ្ំជាង ៣ mg/Lេឹក ត្រូវផ្ទែ ស់បូ្ េកឺ

ចំនួន ៥០% រធ្វើចំននួ២ដ្ងកនតង១សា្ ៍ រ ើយ ង់ចំរមើលសភារ បស់ត្រី។  

• រត្បើអំបិលរត្កាយររលបមូេឹកបញ្េូលចំនួន ០.១០ រៅ ០.៥ g/Lេឹក 

 

 

 

 

 

-ជមងតឺ្ក មមារឬ់ត្ក មរលើដ្ងែែួនឬអជុត្ក ម៖ ជមងឺរនុះ រយើងសរងកររឃើញរត្ចើន

រកើរមានរលើត្រីត្ារៅកនតងដ្ំណ្តក់កាលផ្ាបំំប៉ានជាកូនត្រីរូជ ឬដ្ំណ្តក់កាលត្រីសាច់ ខដ្លបងក

រ ើងរោយាក់តា ី Aeromonas hydrophila ។ មានវិធ្ីរាាលមយួចំនួន មួមាន៖ 

• រត្បើប៉ាូតាសយូមខរ ម៉ាង់កាណ្តរ (KMnO4) ចំនួន ៤មីលែីត្កាមកនតងមួយលីត្រេឹក 

ចូលរៅកនតងេឹកត្សុះ។ 

• ចប់ត្រីោក់ចូលរៅកនតង សូលុយសយតងប៉ាូតាសយូមខរ ម៉ាង់កាណ្តរ ខដ្លមាន

កំហាប់ត្បមាណរ ី៥០-១០០មីលែីត្កាមកនតងមួយលីត្រេកឹ រី១រៅ២នាេី។ 

• ផ្្ល់រររា៉ារមសុីន (Teramycin) ចំនួនរី ២,៥រៅ៣,៥ត្កាម កនតងេមងន់ត្រី៥០

គី ូត្កាម លាយជាមួយនឹងចំណីត្រី រាាល យៈររលរី១០រៅ១៥នលង។ 

• រត្បើអំបិល រី២០រៅ២៥មលីែីត្កាមកនតងមួយលីត្រេឹក រៅកនតងេឹកត្សុះចំនួន២

ដ្ងកនតងមួយអាេិរយ   ួរ យៈររលមួយខែ។ 

ា៉ារា៉ាសិរកងចត្ក (Trichodina sp) ជមងឺអជុស បងករោយា៉ារា៉ាសិរ 

Ichthyophthirius multifiliis 

ា៉ារា៉ាសិរកនតងរពាុះកូនត្រីត្ា 

-N02 រិចជាង ០.២  mg/L មានសុវរាភិារ 

-N02 រត្ចើនជាង ០.៥ mg/L មិនមានសុវរាភារ រ ើយរុលខាែ ំង 
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មាន របៀបសាមញ្ញ រោយរត្បើវរាតធាររុដ្ើមមានរៅកនតងមលូោឋ នដ្ចូខាងរត្កាម៖ 

ឧទ  ណ៖៍ ត្សុះេំ ១ំ០០ខម៉ាត្រការ ៉ា ត្រូវរត្បើថាន រំាាលដ្ូចររៅ៖ កំរា សចំនួន

២ខំា ថាន ជំក់(ថាន ខំាែ ំង)ចំនួន១ខំា អំបិលចំនួន២ខំា និងសែ ឹកជលាចំនួនកនែុះគី ូត្កាម។ 

 វធិ្ផី្ស ំនងិរាាល៖ 

ថាន ទំងំរនុះត្រូវបុកលាយគាន ឱ្យលអិរ  ួចែេប់រោយនសបឬត្កណ្តរ់ចំនួន១-២កញ្េប់ចង

រយួ រនែិចរៅកនតងេឹកត្សុះជរត្ៅរី ១រៅ២រឹក ខកប កខនែងឱ្យចំណីត្រី។ រត្កាយ យៈររល១អាេិរយ 

របើរិនិរយរឃើញថាត្រីរៅមិនទន់ជាត្សួលបលួរេ គួ បូ្ ថាន សំា ជាលមីរេៀរ។  

-ជមងែឺាតុះរត្គងងកនតង៖ គឺជាជមងឺខដ្លបងករ ើងរោយាក់តា ី Edwardsiellla ictalurid

ខដ្លមានរត្គាុះថាន ក់ខាែ ំងសត្មាប់កា ចិញ្េ ឹមត្រីត្ា។ រគសរងកររឃើញត្រខី លមិនធ្មមតា គាម ន

លំនឹងលអ គាម នេិសរៅ មិនសូវសុីចំណី ឬមិនសុីចំណី និងមានង្ហប់ជាបន្បនាា ប់។ 

 វធិ្សីាស្រស្រាាល៖ (ឯកសា កនតងរគ េំរ័  បស់ត្បរេសរវៀរណ្តម) 

• រត្បើសា ធារុថាន មំួយចំនួន ដ្ូចជា Florfenicol, Steptomycin, Kanamycin, 

Osamet Fish លាយជាមួយចំណីឱ្យត្រីសុីរី ៥-៧នលង។ 

• ខកលមអេឹកតាម យៈកា រត្បើ Clolorin, Formol, BKC... 

• បរងកើនសុែភារត្រីតាម យៈបខនាម Vitamin C កនតងចណីំ 

• ផ្ទែ ស់បូ្ េឹកចរនាែ ុះរី ២០-៣០% 
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៣.៧.កា ត្បមលូផ្ល៖  

 យៈររលចិញ្េ ឹមរី ៨-១០ខែ ត្រីត្ាអាចមានេមងន់ចរនាែ ុះរី ០.៧-១.២គី ូត្កាម/កាល និងអាច

ត្បមូលផ្លាន រោយខផ្អករលើ ដ្ូវែសរ់ត្រីឬមានរត្មវូកា ែពស់ឬរៅររលរនមែត្ររីៅរលើេីផ្ា រ ើងែពស់។ 

វា ីវបបក ត្រូវរាក ណ៍ឬា៉ា ន់ត្បមាណេិននផ្លត្រីខដ្លមានរៅកនតងត្សុះ សត្មាប់អនកត្បមូលេិញរត្រៀម     

សមាា  ៈ និងមរធ្ាាយដ្ឹកជញ្ាូន។ អាត្ស័យរលើរណ៌សាច់ បសត់្រី អាចកំណរ់ររលរវលាបខនាមសា ធារុ

ចិញ្េ ឹម រដ្ើមបីសរត្មចាននូវរណ៌ខដ្លរត្មូវរោយអនកត្បមូលេិញ។ រត្ងឹងសុែភារត្រីរោយផ្្ល់បខនាម 

Vitamin-C កនតងចំណីរី ៣-៥នលងមុនររលចប់ (កត្មិរថាន តំ្រូវរគា រតាមកា ខណនំា បស់អនកផ្លិរ) និង

ផ្ទគ កកា ផ្្ល់ចំណី ២-៣នលងមុនររលត្បមូលផ្ល។  

៤-ច្សចកតីសនិនដ្ឋា ន  

 កា ចិញ្េ ឹមត្រីត្ាកនតងត្សុះ អាចឱ្យអនកចិញ្េ ឹមមានលេធភារចំរណញ របើរទុះបីជារនមែត្រតី្ារៅរលើេី

ផ្ា កនតងត្បរេសកមពតជាមានកា ខត្បត្បួលរ ើងចុុះមិនរេៀងទរ់យ៉ា ងណ្តក្ី ត្បសិនជាវា ីវបបក ានសិកា

បរចេករេស មានខផ្នកា អាជីវកមមចាស់លាស់ និងមានភារនចនត្បឌិ្រែពស់ រនាុះវា វីបបក អាចត្គប់ត្គង

អាជីវកមម បស់ែែួនានរោយេេួលានផ្លចំរណញសម មយ ឬមិនមានកា ខារបង់ធ្ងន់ធ្ង កនតងក ណីរនមែ

ត្រីមានកា ធាែ ក់ចុុះ។  

កក្ាចមបងៗមួយចំនួនខដ្លវា ីវបបក ត្រូវយកចិរ្េុកោក់កនតងអាជីវកមមចិញ្េ ឹមត្រីត្ាកនតងត្សុះ៖ 

េ១ី-កូនត្រីរូជ ខដ្លភាគរត្ចើនគឺនំាចលូរីត្បរេសជិរខាងរោយមិនានដ្ឹងអំរីត្បភររមា និង 

គុណភារកូនត្រីរូជចាស់លាស់រនាុះរេខដ្លនំាឱ្យវា វីបបក ខរងជួបបញ្ហា មួយចនួំន ដ្ូចជា កូនត្រីមាន

េំ ំមិនរសម ើ គាន  ត្រីធ្ំយឺរ និងមានអត្តាារ់បង់ែពស់ជារដ្ើម។  

េ២ី-ចំណីត្រី គឺានត្គប់ត្គងត្បមាណ ៧០-៨០% ននកា ចំណ្តយរលើអាជីវកមមទំងមលូ។ ចំណី

សរត្មចត្កតម  ុនរសា ើ ទងំត្សតងនំាចលូរីរត្ៅត្បរេស មានរនមែនលែ និងមិនមានភារចាស់លាស់អំរីគុណ

ភារ។ ដ្ូចរនុះ វា ីវបបក ត្រូវសិកាខសវងយល់អំរីត្បរភេចំណីឱ្យានរត្ចើនត្កតម  ុនរដ្ើមបីរធ្វើកា រត្បៀប

រធ្ៀប និងវាយរនមែ។ រត្ៅរីរនុះ វា ីវបបក ត្រូវរចុះខកនចនចំណីផ្សរំោយែែួនឯង រោយរត្បើត្ាស់វរាតធារុរដ្ើម

កនតងរំបន់មានរនមែទប រដ្ើមបីចូល ួមការ់បនាយនលែរដ្ើមផ្លិរ។  

េ៣ី-កា ត្គប់ត្គងសែុភារត្រី គឺត្រូវត្គប់ត្គងរោយត្បតងត្បយ័រនបំផុ្រ រដ្ើមបីរជៀសវាងហានិភ័យ

រកើររ ើងជាយថារ រុ។ គុណភារេឹក គឺជាកក្ាកំណរ់សុែភារត្រី ដ្ូចរនុះ វា ីវបបក ត្រូវរិនិរយ និងតាម

ោនគុណភារេឹកជាត្បចំ។  

េ៤ី- េីផ្ា  គឺវា ីវបបក ត្រូវសិកាអំរីប ិមាណ េមងន់ត្រី ររលរវលា និងគុណភារ ខដ្លេីផ្ា ត្រូវ

កា ឱ្យានចាស់លាស់មុនររលោក់ត្រីចិញ្េ ឹម រដ្ើមបីឱ្យកា ចិញ្េ ឹមសមត្សបតាមរត្មូវកា េីផ្ា ៕ 
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ឯកសា ត្សាវត្ជាវគំ ូបរចេករេសចិញ្េ ឹមត្រីត្ាកនតងត្សុះ    េំរ័ េី 16 

 

ស្របភពឯកសារសិកាស្រសាវស្រាវ៖ 

- ឯកសា បរចេករេសផ្លិរកនូត្រីត្ាធ្ំ នននាយកោឋ នអភិវឌ្ឍវា ីវបបកមម  ដ្ឋាលជលផ្ល  

(Manual for the Seed Production of Stripped Catfish, Pangasius hypophthalmus) 
-https://elibrary.maff.gov.kh/ 

- ឯកសា ត្គបត់្គងសុែភារកូនត្រី នននាយកោឋ នអភិវឌ្ឍវា ីវបបកមម  ដ្ឋាលជលផ្ល 

-https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/127625.html 

-https://server2.maff.gov.kh/parse/files/myAppId5hD7ypUYw61sTqML/66739bd074f7ad

00e8482789bedc20a0_1503155294.pdf. 
- រសៀវរៅខណនំាស្ីរីវា វីបបកមមខបបពាណិជាកមម ស កា រ ៀបចំរោយ សាកលវិេាល័យអ័ ប ុន 

សមាគមសខណ្ករសៀងអារម ិក និងគរត្មាងអភិវឌ្ឍន៍វា ីវបបកមមសត្មាប់និ ន្ភារពាណិជាកមមរៅ

កមពតជា រៅការ់ថា “ខាស់” (https://www.facebook.com/CASTinCambodia). 

- ឯកសា បរចេករេសចិញ្េ ឹមត្រីគរត្មាង ហារវស-វគគ១ (Harvest-1) 

- Pangasius hypothalamus; Sauvage 1878 (https://www.gbif.org/species/2340714)  

- Công thức phối trộn thức ăn cho cá tra mau lớn (https://maylamnong.com/cong-thuc-phoi-

tron-thuc-an-cho-ca-tra-mau-lon/). 

- Phạm Văn Khánh, 1996. Sinh sản nhân tạo và nuôi cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

Luận án Phó tiến sĩ. (https://123docz.net/document/5087874-ky-thuat-sinh-san-nhan-

tao-va-uong-nuoi-ca-tra-pangasianodon-hypophthalmus-saugave-1878-phuc-vu-

chuong-trinh-chon-giong.htm). 

- Các Loại Bệnh Thường Gặp Trên Cá Tra, Cá Basa (https://tincay.com/cac-loai-benh-

thuong-gap-tren-ca-tra-ca-basa/). 

- Các bệnh phổ biến trong ương cá tra và biện pháp phòng ngừa (https://uv-

vietnam.com.vn/vi/cac-benh-pho-bien-trong-uong-ca-tra-va-bien-phap-phong-ngua). 

- D.Menon và P.I.Cheko, 1955 (https://tailieumienphi.vn/doc/ca-tra-pangasius-catfish-

o9o5tq.html). 

-  ូបភារររីគ េំរ័  Facebook, YouTube and រគ េំរ័ រផ្សងៗអំរីត្រីត្ា និងកា ចិញ្េ ឹមត្រីត្ា

ទងំកនតងត្បរេស និងរត្ៅត្បរេស។ 

-https://www.youtube.com/watch?v=uqa6scfsdrs 

-https://www.youtube.com/watch?v=s-yM3cdo6rA 

https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/127625.html
https://www.facebook.com/CASTinCambodia
https://www.gbif.org/species/2340714
https://123docz.net/document/5087874-ky-thuat-sinh-san-nhan-tao-va-uong-nuoi-ca-tra-pangasianodon-hypophthalmus-saugave-1878-phuc-vu-chuong-trinh-chon-giong.htm
https://123docz.net/document/5087874-ky-thuat-sinh-san-nhan-tao-va-uong-nuoi-ca-tra-pangasianodon-hypophthalmus-saugave-1878-phuc-vu-chuong-trinh-chon-giong.htm
https://123docz.net/document/5087874-ky-thuat-sinh-san-nhan-tao-va-uong-nuoi-ca-tra-pangasianodon-hypophthalmus-saugave-1878-phuc-vu-chuong-trinh-chon-giong.htm
https://tincay.com/cac-loai-benh-thuong-gap-tren-ca-tra-ca-basa/
https://tincay.com/cac-loai-benh-thuong-gap-tren-ca-tra-ca-basa/
https://tailieumienphi.vn/doc/ca-tra-pangasius-catfish-o9o5tq.html
https://tailieumienphi.vn/doc/ca-tra-pangasius-catfish-o9o5tq.html



