


 
 

រមភកថ 
 

កមមវធិបីេងកើនផលតិកមម និងសខុភពសត្វ (AHPIP) ៃនគេ្រមងកតប់នថយភព្រកី្រក និង

អភវិឌ នក៏សកិមមខន តតចូតបំនទ់េន្ល ប (TSSD) ផ្តលជ់ំនួយេ យធនគរអភិវឌ ន៏ សុ ី

(ADB) មូលនិធអិន្តរជតិស្រមបក់រអភវិឌ នក៏សកិមម (IFAD) រ ្ឋ ភបិល ្វ ំងឡង់ និង ជ     

រ ្ឋ ភិបលកមពុជ េដើមបីេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវជវីភពរបស្់របជពលរដ្ឋ ជពិេសសេនតំបន់

បងឹទេន្ល បដចូជ េខត្តកពំង់ចម កំពងធ់ំ េសៀម ប និងបនទ យមនជ័យ។ 

េសៀវេភបេចចកេទស ករចិញចមឹទកប៉ជលកខណៈ្រគួ រ ជសមិទធផិលៃនកមមវធិី 

AHPIP េដើមបីផ្តលជ់មូល ្ឋ ន្រគៈឹចេំណះដឹង ស្រមបក់សកិរចិញច មឹទកប៉លកខណៈ្រគួ រ 

មបេចចកេទសសម្រសប អនុវត្តទទួលបនេជគជ័យ និងទទួលបនផលេ្រចើន េដើមបីបេងកើន

្របកច់ណូំល្រគួ រ នងិក្ល យជ្របជពលរដ្ឋចូលរមួចែំណកអភវិឌ នេ៏សដ្ឋកិចចកមពុជ។ 

េដើមបីទទួលបនទនិនផលខពស ់ និង្របក់ចេំណញ្របេសើរេឡើង អនកចិញច មឹ្រតូវអនវុត្តឱយ

បន្រតឹម្រតូវ មបេចចកេទសែដលបនែណនំកនុងេសៀវេភេនះ។ គន្លឹៈសខំន់ៗ  កនុងេសៀវេភ

េនះរមួមន៖ រេបៀប ងសង់្រទុង ករេ្រជើសេរ ើសពជូ ករបងក តព់ជូ រេបៀបែថរក កនូទតូចៗ 

ករផ្តលច់ណីំ វធិនករណ៏ករពរែបបជីវៈសវុតថិភព អនម័យ ករេធ្វើ ៉ ក់ ំងករពរជមងឺឆ្លង 

នងិករ្រគប់្រគងករចិញច មឹទកប៉ជេដើម។ 

េសៀវេភេនះបេងកើតេឡើងទទួលបនេជគជយ័ េ យមនករចលូរមួផ្តលន់វូបេចចកេទស 

នងិ ម រត ី ព ី េ ក អ៊ុំ រនិទ ្របធន្រកុមករងរ AHPIP ម្រន្ត ី AHPIP ៃន្រកុមហុ៊នផ្តល់

្របឹក  CADTIS គេ្រមងTSSD អគគនយក ្ឋ នកសកិមម េ ក ម៉ម សមុនុី ម្រន្តីបេចចកេទស

ជនំញែផនកផលតិកមម និងបសពុយបល ៃនគេ្រមង TSSD នងិជអន្ុរបធនករយិលយ័

ផលតិកមម ៃននយក ្ឋ នផលតិកមម នងិបសពុយបល ។ 
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េសចក្តីេផ្តើម 
 

សត្វទកប៉កំពងុមនករេពញនយិមយ៉ងខ្ល ំងពីអនកបរេិភគកនុងេពលបចចុបបនន េហើយ

ចនំនួអនកចិញច មឹកពំងុមនករេកើនេឡើងជបន្តបនទ ប ់េនះេ យ រ ចទ់កប៉មនរសជតិ

ឆង ញ ់មនមឌធំ ច់េ្រចើន នងិមនត្រមូវករទីផ រល្អ។ 

េដើមបីចិញច មឹទកប៉ឱយទទួលបនេជគជ័យ ្រតូវទមទរនវូចំេណះដឹងេលើបេចចកេទស

ជនំញ ជីវ ្រស្តទកប៉្រតឹម្រតូវ នងិមនបទពិេ ធន្៍រគប្់រគន់េលើករចិញច មឹ។ 

មនុេពលចបេ់ផ្តើមចិញច មឹទកប៉ ជំ នដបំងូ្រតូវគិតជមុនគឺចណីំ រ និងករផគត់

ផគង់របស់ ។ តបំន់ែដលល្អ្របេសើរស្រមបច់ិញច មឹទកប៉គួរសថតិេនែកបរ ឬជិតតបំនទ់ំនប

លចិទកឹ បឹងបួរ សទងឹតំបន់ លភក់ ទេន្ល ឬឈងូសម្ុរទ េ្រពះតបំន់ទំងេនះសបំូរេទេ យ

ចណីំ រធមមជតិ ដូចជ ខយងេខច  ្រគុំ ក្ត ម សត្វល្អតិ នងិរកុខជតិដុះកនុងទកឹជេដើម ែដល

ចជួយកតប់នថយករចំ យេលើចណីំ។ ជងំឺសខំន់ៗ ែដលែតងែតេកើតចំេពះទគឺ ជងំឺ

សននេ គ នងិជងំឺេប៉ស្តទ។ ជងំឺទំងេនះឆ្លង ល លយ៉ងខ្ល ំងែដល ចេធ្វើឱយហ្វូងទងប់

គម នសលក់នុងរយៈេពលដខ៏្ល។ី ដូេចនះ ្រតូវពិភក ជមួយអនកបេចចកេទសចិញច មឹសត្វ េដើមបីដងឹ

ពត័៌មនអពំីករេធ្វើជីវសវុតថិភព ករពយបលជំង ឺនងិ ៉ក់ ំងករពរមនុេពលសត្វឈ។ឺ  

ចនំចុសខំន់ងយៗ ខងេ្រកម ចជួយឱយករចិញច មឹទកប៉ទទួលបនេជគជ័យគឺ៖ 

១. ផ្តលយ៉់ង្រតមឹ្រតូវនវូជ្រមក ចំណី រ នងិទកឹ្រគប់្រគន ់ករ្រគប់្រគងល្អ (រមួទំង

ករសំ ត នងិករសម្ល ប់េមេ គ) ខយល់ កសបរសិទុធេចញចូលល្អ។ 

២. អនវុត្តកមមវធិីជីវសវុតថិភពសម្រសបបន្តជបជ់និចច េដើមបីករពរទប់ ក ត់ៃនករឆ្លង

ល លៃនជងំ ឺ ជពិេសសជងំឺឆ្លងកច វនន ែដលឆ្លងមកពីខងេ្រកចូល 

នងិេចញពីកនុងបរេិវណចិញច មឹទកប៉ផងែដរ។ ្របភពភន ក់ងរចម្លងជំងឆឺ្លងសខំន់ៗ 

មនដចូជ៖ ទឈ ឺ សត្វែដលបនសុទីមនេកើតជំងឆឺ្លង យកទពីេ្រកមកេធ្វើម្ហូប 

សត្វ ្ល ប សមភ រៈេ្របើ្របស្់រប កក់កសណំលទ់ឈ ឺឬមនុស ជេដើម។ 

៣. ផ្តល់ ៉ ក់ ំងករពរ្រគបម់ខុ មកមមវធិេីធ្វើ ៉ ក់ ំងឱយបនេទៀងទត់មុនេពលសត្វ

ឈ ឺេដើមបីបេងកើតភព ុ ំកនុងខ្លួនទកប៉្របឆំងនងឹជំងឺននែដលែតងេកើតេឡើង។  
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ជំពកូ ១ 
ករេរៀបចំ្រទុងចិញចមឹទកប៉ 

 

ជ្រមក ឬ្រទុងគឺជែផនកមួយដស៏ខំន់កនុងចំេ មក ្ត សខំន់ៗ ៃនដេំណើ ករចិញច មឹទ

កប៉។ ្រទុង ចជួយករពរទកប៉ពី កសធតុមិនល្អ ស្រតូវបផំ្ល ញ នងិពជីងំឺនន ម 

រយៈករបងខ ំងផ្ត ចេ់ចញពី្របភពចម្លងជំងឺទំង យ។ 

 ជ្រមក ឬ្រទុងទកប៉មនេ្រចើនស ្ឋ ន េទះយ៉ង អនកចិញច មឹទកប៉ទំង យ

គរួេ្រជើសេរ ើសលកខណៈ្រទុងែដលមនទីធ្ល បិទជតិ (ទធី្ល ស្រមប់ទេដើរេលង)។ 

១.១ គុណសមបត្តៃិនគរំ្ូរទុងមនទីធ្ល បិទជិត 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

្រទុងករពរទពី៖ កំេ ្រពះ ទតិយេន 

រដូវេក្ត  និងេភ្ល ងខ្ល ំង ឬខយលខ់្ល ំង 

របូទី ១. កេំ ៃថងខ្ល ំងេពកមនិល្អស្រមប់ទ

(ទមនិ្រតូវករកំេ ខ្ល ំងេទ) 

្រទុងករពរទកប៉ឱយមនសវុតថិ

ភព ពសី្រតូវដូចជ៖ ែឆក ឆម  

ពស ់កណ្តុ រ សត្វ ្ល បសុី ច់.... 

ែឆក 

ឆម  បក ីសុី ចេ់ឆ 
កណ្តុ រ 

ពស ់

របូទី ២. ស្រតូវបផំ្ល ញរបសទ់កប៉ 
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១.២ ករ ងសង្់រទុងចិញចមឹទកប៉ 
គរួេ្របើ្របសស់មភ រៈស្រមប់ ងសង្់រទុងចញិច មឹទកប៉ែដលមន ឬ ងយ្រសួលរក

េនកនុងភមូិ ដចូជ៖ េដើមឫស ី េដើមកនធំេថត េដើមដងូ េដើមេ្របងខយល ់ស្លកឹេ ន ត ។ល។ 

១.២.១ េតើ្រតូវេ្រជើសេរ ើសទី ងំចិញច ឹមទកប៉ដូចេម្តចបន្រតឹម្រតូវ ? 
- ទកប៉គរួ ក់ចិញច មឹេនជិតផទះែដល ចងយ្រសួលេមើល នងិែថរក  

- េ្រជើសេរ ើសទទីួលស្រមប់ ងសង់្រទុងទ េដើមបីឱយទកឹងយ្រសួលហរូេចញ 

- េលើទី ំងទូ យ ដមីិនស្អតិ នងិមន្របភពទកឹេនែកបរ 

្រទុងករពរទកប៉មិនឱយេចញបំផ្ល ញ

ចបរបែន្ល និងកនូដំ ំកនុកសិ ្ឋ ន 

របូទី ៣. ទកពំងុសុ ីនងិបំផ្ល ញកូនដំ ំកនុងកសិ ្ឋ ន 

- កត់បនថយករឆ្លងជមងឺពេី្រក
មកកនុង និងពកីនុងេទេ្រក 

- ងយ្រសួលផ្តលច់ណីំ ទកឹ  
៉ ក់ ំង និង្រតួតពនិិតយ 

សខុភព 

របូទី ៤. ពទ័ធរបង នងិខ័ណ្ឌ ជ្របេ ះ េដើមបី

ករពរករឆ្លងជងំឺនន 



ករចិញច ឹមទកប៉ជលកខណៈ្រគួ រ 
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- ទកីែន្លងែដល ចមនចំណី្រគប្់រគន់ស្រមបទ់សុ ីទឹកស្រមបផ់ឹក នងិែហលេលង 

- ទី ំងមនម្លប់ នងិ ចករពរពេីលប នខយលប់ក់ខ្ល ំង។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១.២.២ ស ្ឋ នទូេទៃន្រទុងទកប៉ 
ទហំ្ំរទុងទកប៉ែដល្រតូវ ងសង់គឺ ្រសយ័េលើទំហដំែីដលមន ឬ ថ នភពរបស់

ដ។ី េបើអនកចញិច មឹមនពជូទ្របែហល ៥ េទ ៩កបល េនះ្រទុង្រតូវមនបេ ្ត យ្របែវង ៥

ែម៉្រត នងិទទងឹ ២,៥ែម្៉រត ចែំណកេមដបំូលមនកពំសព់ីៃផទដី ៣ែម៉្រត េហើយេជើងេរៀង្រទុង

មនកពំស ់១,៧ែម៉្រត។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូទី ៥. ងសង្់រទុងទកប៉េនេលើដទីួលមិនដកទ់ឹក និងមនម្លបេ់ដើមេឈើ 

ទកឹហរូ ទកឹហរូ 

១,៧ម 

២,៥ម 

របូទី ៦. គរំខូន ត្រទុងចិញច មឹទកប៉ 

៥ម 

៣ម 
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្រទុងែចកជពរីបនទប់ គបឺនទបទ់ី១ស្រមប់េមបពជូ នងិ ១េទៀតស្រមបប់បំន៉កនូទកប៉

ជទកប៉ ច។់ ្រទុងគួរ ងសង់ឱយបនទូ យ េបើកសកិរមន ទធី្ល រដ្ីរគប់្រគន់។ 

ចេំពះរបង ឬជញជ ំងខណ័្ឌ ្រទុង ចេធ្វើពបីនទះឬស ី កូនេឈើ ឬសំ ញអ់នួជេដើម។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
១.២.៣ ករេរៀបចំេធនើរស្រមប់ទកប៉ 

ជធមម ទកប៉ចូលចិត្តេដក ឬស្រមកេនេលើៃផទដីផទ ល ់ ែតអនកចិញច មឹ ចេរៀបចេំធនើរ

មនកពំសទ់បៗ ែដល ចឱយទកប៉ងយ្រសួលេឡើងេដកបន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូទី ៧. ងសង់្រទុងទេនកែន្លងែដលមន្រសះទឹកស្រមប់ទកប៉េលង 

 
 

 កនូ្រសះទឹក
ស្រមប់ទែហល 
នងិសំ តខ្លួន 

្រទុងេមបពូជ 

 

្រទុងបបំន៉ទ ច់ 

 

 របងេធ្វើពបីនទះឬស ី 

ឬសំ ញអ់នួ 

េរៀបចេំធនើរទបៗ ស្រមប់

ទកប៉េឡើងេដក 

របូទី ៨. ទកប៉េដកេលើេធនើរេធ្វើពីរនបឬស ី 
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១.២.៤ ករេរៀបចំក្រមលស្រមប់ទ 
្របសនិេបើអនកចិញច មឹមិនបនេធ្វើេធនើរស្រមប់ទកប៉េដក េគគួរ្រកលក្រមលពីសមភ រៈ

្រសូបសេំណើ មនន។ ក្រមលជសមភ រៈសងួត នងិ ច្រសូបសេំណើ ម ែដល ក់ព្រងយេលើ

ៃផទបត្រទុងរមួមន៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

១.២.៥ េតើ្រតូវេធ្វើដូចេម្តចេបើទី ងំចិញច ឹមទមិនមន្រសះទឹកស្រមប់ទកប៉េលង ? 
 េបើកែន្លង កច់ិញច មឹទកប៉មិនមន្រតពំង ឬ្រសះទកឹស្រមប់ទកប៉ចុះេលង អនក

្រតូវជកីកប់សនូកទកឹ ឬពះុធុងជពីរ ឬចនែដក កទ់កឹឱយទេលង។ អនក ចចិញច មឹទកប៉

េ យមនិ្រតូវករទឹកស្រមប់េលង ប៉ែុន្តពកួ ្រតូវករទឹកស្រមប់ ងសំ តខ្លួន។ 

ស ្ឋ នកនូ ងទកឹ (្រសះ) សបិបនិមតិ្តស្រមបទ់េលងទកឹ  
 

 

 

 

 

 

 
 

ជកីមត់ ងខងេលើទំហ្ំរបែវង ១ែម៉្រត

បនួ្រជុង នងិៃផទបត្រសះ ០,៨ែម៉្រត បនួ

្រជុង នងិមនជេ្រម ០,២៥ែម្៉រត។ 

របូទ ី១០. គំរបូ្លង់ករេរៀបច្ំរសះទឹកសបិបនិមតិ្ត 

០,៨ម 

០,២៥ម 

១ម 

១ម 

- ចេំបើង េ ម សងួត កេំទច្រក ស
កេំទចែដកឈសូ ចមរ៍ រ 
អងក ម ។ល។ 

- ក្រមលជយួ្រសូបសេំណើ ម
មកទកប៉ផងែដរ។ 

របូទី ៩. បេងកើតក្រមលស្រមប់ទកប៉េដកេ យ

ព្រងយចេំបើងសងួតេលើៃផទបត្រទុង 
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េតើ្រតូវបេងកើតកនូ ងទកឹ (្រសះ) សិបបនិមិត្តស្រមបទ់កប៉យ៉ងដចូេម្តច ? 
ជំ នទី១៖ ជកីរេ ្ត  

 

 

 

 

 

 

ជំ នទី២៖ ្រកលរេ ្ត កូន ងទឹកេ យេកសូ៊្រកស់មនិ្រជបទឹក 
 
 
 
 
 
 
 

ជំ នទី៣៖ បញចូ ល ឬចក់ទឹក កកូ់ន ង 

 

 

 

 

 

 

 របូទី ១៣. ករបញចូ លទឹកកនុងកនូ ងែហលទឹក 

ជកីដីេ យបតេទររមួតចូខង

េ្រកម រចួបង្ហ ប់ៃផទបតឱយ បេសមើ 

(ដចូគំរបូ្លង់របូទ ី១០) 

ក់ដ ីនងិេបះបេងគ លសងកត់

េលើេកស៊មូត់ ង រចួបញចូ ល

ទកឹ្រតមឹមត់កនូ ង 

របូទី ១១. ជីកកនូ ងទឹកស្រមប់ទចូលេលង 

្រគបផទ ំងេកស៊ពូីេលើ នងិ

សងកត់មត់ែគមជុំវញិកុំ

ឱយទកឹ្រជបេចញ 

របូទី ១២. ករ្រកលផទ ំង្រក តេ់កស៊កូុំឱយទឹក្រជបេចញ 
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ជំ នទី៤៖ កឱ់យទធ ំឬកូនទកប៉ចូលេលង 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គួរចងច៖ំ  
១). មិន្រតូវឱយកូនទកប៉តូចៗ យេុ្រកម ៨ៃថង ចលូេលងទកឹកនុងកូន ង។ កនូទក

ប៉ យេុលើសព ី៨ៃថង ច កឱ់យេលងទឹកយរូបផំុត្រតមឹែត ២ េទ ៣នទបី៉ុេ ្ណ ះ 

ែត្រតូវ្របយត័នកុំឱយកនូទកប៉េលងទកឹរហតូដលរ់ងញរ័ញ៉ក។់ 

២). េបើទឹកកខ្វក់ ឬគ្រគិច្រតូវ ងសំ ត រចួបញចូ ល ឬប្តូ រទឹកថម។ី 

 

ទកប៉ែហលទឹកេលង និង

សំ តខ្លួនេនកនុងកនូ ងទកឹ

របូទី ១៤.  ទកប៉េលងទកឹកនុងកូន ងទកឹ

សបិបនិមតិ្តេធ្វើពីផទ ំងេកស៊ ូ

របូទី ១៥. កនូ ងទឹកសបិបនិមិមត្ត េធ្វើពីឥដ្ឋ 

នងិសុមីង៉់ដ ៏

កនូ ងទឹកសបិបនិមិមត្ត ច

េរៀបចពំឥីដ្ឋ នងិសុមី៉ង់ដ ៏
 



ករចិញច ឹមទកប៉ជលកខណៈ្រគួ រ 
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ជំពកូ ២ 
ករេ្រជើសេរ ើសពូជ និងករបងក ត់ពជូទកប៉ 

 

ទកប៉ (Cairine Moschata) ជ្របេភទពជូទែដលល្អជងេគស្រមប់ផលតិកមម ច់ 

នងិ ចម់នរសជតិល្អ។ ទកប៉ ចមនទមងន់ពី ៣ េទ ៥គីឡូ្រកម។ ទកប៉ជ្របេភទ

ទផលតិស៊តុមធយម។ កនូទកប៉មនសភពរងឹមំ នងិងយ្រសួលចញិច មឹ។ ទកប៉្របេភទ

េនះចលូចិត្តសុេី ម  និងេដើររកចណីំេន មទី លជិតៗ ផទះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

ទកប៉មនលកខណៈខុសពីពូជទដៃ៏ទេទៀតដូចជ៖ 
- ចេហើរ និងទំេលើដបំូលផទះ េដើមេឈើ 

- ទកប៉ជធមម ពង ក់សបំកុេនកនុង្រទុង េហើយស្រមប់ពជូទេផ ងេទៀត្រតូវករ

ទកឹស្រមប់បងក តព់ជូ 

- េម្រកប នងិភញ សស់៊តុេ យខ្លួនឯងខុសពីទដៃ៏ទ 

- េម្រកបពងកនុងសបំកុ ែដល ចេ្រចើនជង ២០្រគប់ នងិ្រកបភញ ស ់េហើយស្រមក

ពងមួយរយៈមុនចប់េផ្តើមពងជថមី 

- ស៊តុទកប៉្រកបភញ សម់នរយៈេពល ៣៥ៃថង ចែំណក្របេភទទេផ ងេទៀតមនែត 

២៨ៃថង 

- ចទ់កប៉មនខ្ល ញត់ិចជង្របេភទទេផ ងៗេទៀត។ 

ទកប៉មនដុពំក ចព់ណ៌

្រកហមភ្លេឺនជុំវញិែភនក នងិ

េលើចពំះុ េហើយទេឈម ល

មនទំហធំជំងេមទ។ 

របូទី ១៦. អត្តសញញ ណពជូទកប៉ 



ករចិញច ឹមទកប៉ជលកខណៈ្រគួ រ 
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២.១ ករេ្រជើសេរ ើសពូជទកប៉មកចិញចមឹ 
្រតូវេ្រជើសទកប៉ស្រមប់ទកុេធ្វើពជូេនេពល យបុន ៦ េទ ៧ ទិតយ។ ចំែណកទ

កប៉ែដលមនលកខណៈមនិសវូល្អ (មិន ចទកុេធ្វើពូជ) ្រតូវចញិច មឹបបំន៉ជទកប៉ ច់។ 

ក ្ត សខំន់ៗ  ៃនករេ្រជើសេរ ើសពូជទកប៉គឺ៖ 
- មនមឌ និងទំហដំងខ្លួនធំ 

- មនចលនរងឹបុឹង ្វ ប ់

- មនេ មល្អ ភ្លឺរេ ង 

- ចលូចតិ្តសុចីំណី នងិផឹកទឹក 

- ផលតិស៊តុបនេ្រចើន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទកប៉េឈម លេពញវយ័ជធមម

មនទំហធំំជងេមពរីដង។ ទមងន់ពី 

៤,៥ េទ ៦,៨គីឡូ្រកម 

េមទកប៉មនទមងន់ពី ២,៣

េទ ៣,១គឡូី្រកម ែត ចមន

ទមងន់ដល ់៤,៥គីឡូ្រកម 

របូទី ១៨. ពូជទកប៉ញ ី(េម) 

របូទី ១៧. ពជូទកប៉េឈម ល (ប) 



ករចិញច ឹមទកប៉ជលកខណៈ្រគួ រ 
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២.២ រេបៀបេ្រជើសេរ ើសពូជទកប៉មកចិញចមឹ 
គរួេ្រជើសេរ ើសពូជទកប៉ស្រមប់យកមកចិញច មឹ េចញពកីែន្លង ឬកសិ ្ឋ នែដលបន

ដងឹ នងិ គ លព់ី្របភពរបស់ ចបស់ ស។់ 

ទមនលកខណៈល្អគ៖ឺ 
- ទកប៉មិនមនជងំឺ ឬមិនធ្ល ប់េកើតជងំឆឺ្លង 

- េជើង្រទង្់រទយល្អ មនចលនល្អ នងិ ្វ ប់ 

- ្រមម ្ល ប ខនង កបល្រទង់្រទយល្អ 

- មនែភនកភ្លឺថ្ល ល្អ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ែភនកថ្ល  ភ្ល ឺ
កបលមន្រទង្់រទយល្អ 

ខនងមន្រទង្់រទយល្អ 

េ មរេ ងភ្ល ឺ ្រមម នងិេជើង្រទង់្រទយល្អ 

ស៊តុពេីមពូជល្អ ជទូេទ

បេងកើតបនេមពជូល្អ 

របូទី ១៩. លកខណៈរបូ ្រស្តទកប៉ល្អ 

របូទី ២០. េមពូជល្អផលតិស៊តុភគេ្រចើន

មនគណុភពល្អ 
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២.៣ ករបន្តពូជ ឬករបងក ត់ពូជទកប៉ 
ពជូទកប៉ចប់េផ្តើមផលតិកមមល្អជងេគចប់ពី យ៧ុ េទ ៨ែខ។ េមទកប៉ចបេ់ផ្តើម

ផ្តលព់ងពី យ ុ៧ែខ។ 

 

២.៣.១ អ្រ សមម្រតរ ងេម និងបស្រមប់បងក ត់ 
េដើមបីឱយករបងកកំេណើ តកនូកនុងស៊តុទកប៉បនល្អ ស្រមបទ់កប៉ចិញច មឹយក ច់ 

េគ្រតូវ ក់បងក តក់នុងអ្រ េមព ី៥ េទ ៦កបល ជមួយប ១កបល។ 

ទកុពជូកនូទែដលមំមនួ ្វ ប់

នងិមនសខុភពល្អ ែដលញសព់ពីង

របសេ់មបមនសខុភពល្អ ពងល្អេ្រចើន 

បងកកំេណើ តល្អ នងិញសល់្អ។ 

េ្រជើសេរ ើសទកនុង ១សបំកុពី ២

េទ ៣កបល ែដលកំពងុលតូ ស ់

ល្អជងេគស្រមបទ់ុកពជូ 

របូទី ២១. េមទមនចំននួកនូេ្រចើន 

របូទី ២២. េ្រជើសេរ ើសទជំទង់ ២ េទ ៣កបល ែដល

មនសខុភពល្អ នងិមំមនួស្រមប់ទកុពជូ 



ករចិញច ឹមទកប៉ជលកខណៈ្រគួ រ 
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សគំល៖់ ក. េបើ ក់េមទកប៉ចំននួតចិបងក តជ់មួយប ១កបល េនះ ចេធ្វើឱយអ្រ បងក

កេំណើ តេកើនេឡើង ែតមនិ្រតូវឱយេមតចិជង ៤កបល កនុងប ១កបល េនះេទ។ 

 ខ. េ្រជើសេរ ើសបពីសបំកុេផ ងមកបងក តេ់ម េដើមបីេជៀស ងករជន់ឈម។ 

 

២.៣.២ ករបងក ត់ពូជទកប៉ជមួយពូជទេផ ងៗ 
ករបងក ត់ពូជកនុងេគលបណំងបញចូ លនូវលកខណៈល្ៗអ  ៃនពជូពីរ្របេភទេផ ងគន ។ ពជូ

ទកប៉ ច កប់ងក តជ់មួយពូជទេផ ងៗេទៀតបន ែតទទួលបនកូនមិន ចបន្តពូជបន 

(េខទើយ)។ កូនទេឈម លមិន ចបន្តពជូ (មនិ ចេធ្វើប) ចែំណកកូនទញី ចផលតិពងបន

ែតពងមនិបងកកំេណើ ត (មនិញស)់។ កនូទពូជកនូកត់េនះលតូ សធ់ំធតេ់លឿន នងិចិញច មឹ

ជពិេសសស្រមបប់ំប៉នជ ច់លក់ែតប៉េុ ្ណ ះ។ 

 

 

 

 

 

 
ពជូទកប៉ (េឈម ល) ពជូទេប៉កំង (ញ)ី ទកូនកត់ (េខទើយ) 

បទកប៉ ១កបលជធមម ច

បងក ត់ជមួយេមពី ៥ េទ ៦កប

ល។ មនិ្រតូវ ក់បេលើសពី ១

កបល កនុង ១បនទប់េឡើយ។ 

របូទី ២៣. ក់ប ១កបល បងក ត់ជមួយេម ៦កបល 

របូទី ២៤. ករបងក ត់ពូជទកប៉ជមួយពជូទេប៉កំងេដើមបីទទួលបនកូនលតូ សល់្អ 



ករចិញច ឹមទកប៉ជលកខណៈ្រគួ រ 
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ជំពកូ ៣ 
ករ្រគប់្រគងករភញ សស់៊តុ និងករែថរក កនូទកប៉ 

 

៣.១ ករភញ សស់៊តុទកប៉ មលកខណៈធមមជតិ 

៣.១.១ ករេរៀបចំសំបុកពងទកប៉ 
េមទកប៉្រកបភញ សស់៊តុេ យខ្លួនឯង ដូេចនះសបំុក្រតូវេរៀបចំឱយបនល្អ្រតឹម្រតូវ នងិ

មនភពកក់េក្ត  េនមុនេពលទកប៉ចប់េផ្តើមរកពង។ 

ជរំញុេមទកប៉ឱយេចះ្រកបពងេនកនុងសបំុក េ្រពះ ជួយឱយស៊តុ ្អ តល្អ នងិកត់

បនថយស៊តុេ្របះ។ ដចូេនះសបំុកទកប៉្រតូវ៖ 

- េរៀបចរំចួជេ្រសចមនុេមទចបេ់ផ្តើមរកពង 

- សបំុកគួរេធ្វើពចីំេបើងសងួត េហើយមតស់បំកុ្រតូវរុចំំេបើងជរមរូជុំវញិ 

- ស៊តុកនុងសបំុកមនិ្រតូវ ក់េនចំពីេ្រកមកំេ ៃថង ឬេសើមេឡើយ 

- សបំុក្រតូវ ្អ ត (មនិ្រប ក)់ សងួត កកេ់ក្ត  នងិទំហលំមមស្រមប់ទ្រកប។ 

 

េតើ្រតូវេធ្វើសំបុកទកប៉ (្របអបក់្ត រ) យ៉ងដចូេម្តច ? 
រេបៀបេធ្វើ មញញគឺយកបនទះក្ត រទទឹង ៣តកឹ នងិបេ ្ត យ ៣,៥តកឹ។ ផគុ ំក្ត រទំងេនះ

ចលូគន េ យឃ្ល តពីគន  ៣,៣តកឹ។ ក់ភជ បក់្ត រែផនកខងេ្រកយមនែគមកំពស ់១,៥តឹក និង

ែគមែផនកខងមខុ ០,៥តឹក។ 

 

 

 

 

 

 

 
របូទី ២៥. ្របអប់សបំកុេធ្វើពីបនទះក្ត រ

(គរំទូ១ី) 

របូទី ២៦. ្របអប់សបំកុេធ្វើពីបនទះក្ត រ

(គរំទូី២) 

៣៥ស .ម  

៣៣ស .ម  

១៥ស .ម  

៣០ស .ម  ៥ស .ម  

២០ស .ម  

៣៣ស .ម  

៣០ស .ម  

៥ស .ម  
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េតើសំបុកពងគរួ កក់ែន្លង បន្រតឹម្រតូវ ? 
ទចូលចតិ្ត្រកបពងេនេលើក្រមល្រទុងផទ លដ់ី កែន្លងមិនសវូមនពន្លឺ សងប់ ង ត់ នងិ

កែន្លងមនសវុតថិភព។ 

  

 

 

 

 

 

 

សបំុក្រតូវ ក់ មប ្ត យ 

ជញជ ំង ែត្រតូវករពរពី៖ 

ទកឹេភ្ល ង ស្រតូវបផំ្ល ញ នងិ

កសធតុមនិល្អ។ 

កនុង្របអប់សបុំកគួរ កច់េំបើងសងួត ឬស្លកឹ

េចកសងួត ឬេ ម សងួត ឬអងក ម។ សបំកុ្រកស់

គលឺ្អស្រមប់ទ្រកបពង នងិ្រកបភញ ស។់ 

របូទី ៣០. ក់សបំកុេលើក្រមល មបេ ្ត យជញជ ំង 

របូទី ២៧. សបំុកពងេធ្វើពីបនទះក្ត រមន ក់សបំកុពកីនុង 

របូទី ២៩. សបំុកពងេធ្វើពីរមរូចេំបើងសងួត របូទី ២៨. សបំុកពងេភ្ល ះស្រមប់ទពង 
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៣.១.២ េតើជធមម ទកប៉ទម្ល ក់ ឬបេញចញពងេនេពល  ? 
 

 

 

 

 
 

 

៣.១.៣ ករភញ ស់សុ៊ត មលកខណៈធមមជតិ 
 េមទកប៉ ច្រកបភញ សស់៊តុ នងិេចះែថរក កនូបនល្អ។ េមទកប៉ ច្រកបភញ ស់

ស៊តុកនុងមួយេលើកបនពី ១២ េទ ១៥្រគប។់  

ទកប៉្រកបភញ សស់៊តុរយៈេពល ៣៥ៃថង។ ច្រកបភញ សស់៊តុ្របេភទទេផ ងៗ

បន កនុងេពលជមួយគន ។ 

េគ ចយកេមមន់មក្រកបជនំួសេមទកប៉េដើមបី្រកបភញ សស់៊តុទ នងិ ចយកេម

ទកប៉េទ្រកបជំនួសេមមន់វញិបនដចូគន ផងែដរ។ េមមន់ ១ កបល ច្រកបភញ សស់៊តុ

ទកប៉បនេ្រចើនបផំុតពី ៨ េទ ១១្រគប់ េ្រពះពងទមនទំហធំំជងពងមន។់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូទី ៣២. ក់ចណីំ នងិទកឹ្រគប់្រគន់

េនជិតសបំុកេមទ្រកប 

េពលកំពងុ្រកបភញ ស ់្រតូវ ក់ចំណី

នងិទកឹ្រគប់្រគន់េនែកបរេមទក

ប៉។ េបើេមទកប៉េចញពីសបំកុេទ

រកចណីំ នងិទកឹយរូេពកប ្ត លឱយ

ពង្រតជក់ នងិញសម់ិនបនេ្រចើន។ 
ចណីំ 

ទកឹ 

ជទូេទទកប៉ទម្ល ក់ពងេន

េពល្រពកឹ្រពលមឹ នងិយប់។ 

របូទី ៣១. េមទកប៉កំពងុទម្ល ក់ពង 
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េតើេយើងគរួជយួកនូទកប៉ឱយញសេ់ចញពីសំបកែដរឬេទ ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

គួរចងច៖ំ ជធមម កូនទកប៉្រតូវកររយៈេពលពី ២ េទ ៣ៃថងស្រមប់េចះសបំក នងិ  

ញស ់ដេូចនះមនិ្រតូវ្របញប្់របញលេ់ពកេនះេទ។ 

 

៣.២ វិធី ្រស្តែថរក កនូទកប៉ឱយមនសខុភពល្អ 
កនូទកប៉ញស់ មលកខណៈធមមជត្ិរតូវករករែថទំយ៉ង្រតឹម្រតូវ។ កនូទកប៉

េទើបញស្់រតូវករផ្តលក់េំ បែនថម ទកឹ ចណីំ នងិមនខយល់ កសេចញចូលល្អ។ 

 

៣.២.១ បេងកើតជ្រមកមនសុវតថិភពស្រមប់ែថរក កូនទកប៉ យុេ្រកម ២ ទិតយ 
កនូទចប់ពីញសរ់ហតូដល ់ ២ ទិតយ្រតូវែថរក ឱយមនសវុតថិភព នងិកនុងកែន្លងកក់

េក្ត ។ េរៀបច្ំរទុងេដើមបីកេំ កូនទកប៉តចូៗ។ 

 

     គរំទូ១ី 
ជំ នទ ី១៖ េរៀបច្ំរទងុកេំ ស្រមបក់េំ កនូទកប៉តចូៗ 

្រទុងកេំ កូនទកប៉ ចេធ្វើពីផទ ំងេកស៊ ូឬ បនទះក្ត រកុងប្ល េក ឬ សន្លកឹបនទះសងកស។ី 

្រទុងកេំ ែដលល្អគឺជ្រទុងែដលងយ្រសួលបតែ់បនជរង្វងដ់ចូបង្ហ ញខងេ្រកម៖ 

្រតូវឱយកនូទកប៉ញសេ់ចញេ្រក

សបំកស៊តុេ យខ្លួនឯង។ យកសបំក

េចញេ្រកយពកីនូទញសរ់ចួ។ 

របូទី ៣៣. ស៊តុទកប៉កំពងុញស ់



ករចិញច ឹមទកប៉ជលកខណៈ្រគួ រ 
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សគំល៖់ ម្រកលកំ លេធ្វើពីជ័រេកស៊ ូឬ សមភ រៈរអិល។ កនូទកប៉ យេុ្រកម ២ េទ 

៣ ទតិយ េជើងរបស់ េនទន់ ែដល ចងយរអិលដួល និងមនរបួស។ 

 

ជំ នទ ី២៖ ផ្តលច់ណីំ្រគប្់រគនដ់លក់នូទកប៉ 
 

 

 

 

 

 

ជំ នទ ី៣៖ ផ្តលក់េំ កនូទ 
 

 

 

 

 

 

ព្រងយអងក ម ឬកេំទច ចម៍រ រេន

បត្រទុងកំេ ក្រមស ់២ េទ ៣ស.ម។ 

្រតូវប្តូ រក្រមលឱយបនញកឹញប់េដើមបីឱយ

កនូទកប៉សងួត នងិមនផសខុភព។ 

្រទុងកេំ ្រគបពីេលើេ យ្រក ត់ ឬបវ្រកេច

្រកសេ់ដើមបីផ្តលក់េំ កូនទកប៉តូចៗ កនុងេពល

្រតជក់េនេពលយប។់ 

កនូទចប់េផ្តើមសុចីណីំបនទ បព់ញីសប់ន 

១២េម៉ង។ ្រតូវផ្តលច់ំណី្រកុមហ៊នុ (ចណីំកូន

ទ ឬកនូមន)់ ែដលមន្របូេតអ៊នីព ី២០ េទ 

២១%។ ្រតូវផ្តលទ់កឹ ្អ តជនចិច។ 

របូទី ៣៤. ្រទុងកំេ កូនទកប៉េធ្វើពបីនទះសងកស ី

របូទ ី៣៥. ផ្តលច់ណីំ និងទកឹមនគុណភពដលក់នូទកប៉ 

របូទី ៣៦. ផ្តលក់េំ កូនទកប៉កនុង្រទុងកំេ  

០,៨ម 

០.៦ម 



ករចិញច ឹមទកប៉ជលកខណៈ្រគួ រ 
 

កមមវធិីបេងកើនផលតិកមម និងសខុភពសត្វ  TSSD  ២០១៦ 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        គរំទូ ី២៖  ្រទុងកេំ កនូទកប៉េធ្វើពីេកស៊ូតងប់្ល សទិក ឬ្រក ត្់រកស ់
 

 

 

 

 

 

 

 

ករ្របុង្របយត័ន៖ ្រតូវែថរក កូនទកប៉ឱយបន្រតមឹ្រតូវ េ្រពះ្រទុងេនះងយរងករបំផ្ល ញ

ពសីត្វនន ដចូជៈ កណ្តុ រ ឆម រ ែឆក និងសត្វពស ់ជេដើម។ 

េបើកគ្រមបេចញេដើមបីបនថយកេំ េនេពលៃថង 

េបើ្រតជក់ខ្ល ំងជងធមម  ្រតូវបែនថម

កេំ ដូចជ អពំលូេភ្លើង ឬក្អមធយូង។ 

របូទី ៣៧. បែនថម្របភពកំេ (អំពលូេភ្លើង) េដើមបីផ្តលក់ំ

េ បែនថមដលក់ូនទេពល កសធតុ្រតជក់ 

របូទី ៣៨. ក់កនូទកប៉កនុង្រទុងមនកំេ លមម 

របូទី ៣៩. ្រទុងកនូទកប៉េធ្វើពី្រក ត ់

ជញជ ំង្រទុងេធ្វើពីេកស៊តូង់ប្ល សទកិ

ឬ្រក ត់្រកស ់ឬភយួចស់ៗ ។ 

បែនថម្របភពកេំ េពល កស

ធតុខងេ្រក្រតជក់ខ្ល ំង។ 
០,៦ម 

០,៨ម 
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៣.២.២ េតើ្រតូវ ក់កំេ កូនទកប៉យ៉ងដូចេម្តច ? 
កនូទកប៉ យេុ្រកម ៣ ទិតយ្រតូវែថរក កែន្លងមនកំេ លមម។ 

- ក់អពំូលមូល ៤០ េទ ៧០ ៉ត់។ ្រតូវ ក់អពំូលេទ មត្រមូវករកំេ  

- មនិ្រតូវ ក់អពំូលេភ្លើងេនទបជិតកូនទកប៉។ ចប ្ត លឱយេក្ត ្រជុល ឬរ ក

កនូទកប៉េពលប៉ះអំពូលេភ្លើង។ 

- ្រតូវត្រមូវកំេ មសកមមភពរបសក់នូទកប៉ (សមូេមើល្របតិកមមកូនទកប៉

ជមួយករផ្តលក់ំេ ដូចបង្ហ ញខងេ្រកម)។ 

 

្របតកិមមរបសក់នូទកប៉េពលផ្តលក់េំ  
អនក ចដឹងថេតើកូនទកប៉ទទួលបនកេំ េក្ត  ឬ្រតជក់ មរយៈ ករៈរបសព់កួ

។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 របូទី ៤០. របូភពបង្ហ ញពី្របតិកមមកូនទកប៉ជមួយករផ្តលក់ំេ  

្រតជក់េពក 

កេំ ្រតមឹ្រតូវ 

កេំ េក្ត ្រជុល 

េពលកំេ ខពស ់កនូទកប៉ឃ្ល តឆង យពី្របភពកេំ  

េពលកូនទកប៉្របមូលផ្តុ ំចូលគន  មនន័យថ ពកួ

្រតជក់្រជុល៖ ្របភពកេំ េនឆង យពីកូនទកប៉ 

កនូទកប៉េដើររកសុី យប៉យេពញកនុង្រទុង  

មនន័យថមនកេំ ្រតមឹ្រតវូ មត្រមូវកររបស់  
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កមមវធិីបេងកើនផលតិកមម និងសខុភពសត្វ  TSSD  ២០១៦ 21

រេបៀបេ ះ្រ យេពលមនបញ្ហ េលើករផ្តលក់េំ  
អនកចិញច មឹ ចត្រមូវអំពលូេភ្លើង ្រសយ័េលើ្របតកិមមរបសក់ូនទកប៉៖ 

- ្របសនិកនូទកប៉ផ្តុ ំគន េ្រកម្របភពកេំ  អនក ចបែនថមកេំ  ឬបនទ ប្របភពកំេ ។ 
- េបើកូនទកប៉រត់ឆង យព្ីរបភពកំេ  នងិេមើលេទឈចឺប់ អនក ចបនថយកំេ  ឬ

េលើក្របភពកេំ ឱយខពស។់ 
 

៣.២.៣ រេបៀបែថរក កូនទកប៉ យុព ី២ េទ ៤ ទិតយ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣.២.៤ ែថរក កូនទកប៉ យុចប់ពី ៤ ទិតយេឡើង 
កនូទកប៉្រតូវផ្តលទ់ឹក ្អ ត នងិចំណីច្រមុះជេរៀង ល្់រពឹក។ ្រតូវ កច់ណីំកនូទក

ប៉េនេ្រក្រទុងេដក។ 

 បរមិណដងស់ុីេតកនូទកប៉ កច់ញិច ឹ ម 
បរមិណអតបិរមៃនដង់សុេីតទ ក់ចិញច មឹកនុង្រទុង (េដកយប់) មនទីធ្ល បិទជតិគឺ៖ 

- កនូទកប៉ យេុ្រកម ១ ទិតយៈ ៥០កបល កនុង១ែម៉្រតកេរ ៉
- កនូទកប៉ យ ុ៤ ទតិយៈ  ២០កបល កនុង១ែម៉្រតកេរ ៉
- កនូទ យ ុ៨ ទិតយៈ  ៨កបល កនុង១ែម្៉រតកេរ ៉
- េមបពូជទកប៉ៈ                 ៥កបល កនុង១ែម្៉រតកេរ ៉ 

កូនទកប៉ ចចិញច មឹកនុង្រទុងកំេ មន

្រកលអងក ម ឬចេំបើងេពលយប។់ េន

េពលៃថង ចឱយេដើររកសុចីំណីកនុងទធី្ល រត់

េលង ( លពទ័ធសំ ញ)់។ 

របូទី ៤១. ក់ចិញច មឹកូនទកប៉កនុង្រទុងេ យ

បំងេកស៊ជំុូវញិេនេពលយប់ 
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េផទរកនូទកប៉ យបុន ១ែខេទ កក់នុង្រទុងចញិច ឹ មបំបន៉ ច ់(្រទុងធ)ំ 
 

 

 

 

 

 

 

 

គួរ្របុង្របយត័ន៖ មនិ្រតូវ ក់ទកប៉ធំ យជមួយទកប៉តូចៗ គទឺធំ ចពយយម

បន្លចិកូនទកប៉កនុងទឹក្រតពំង ឬសម្ល ប់កូនទកប៉។ 
 

 

 

 

 

 

គួរ្របយត័ន៖ 
មនិ្រតូវឱយកូនទកប៉េនេ្រកមទឹកេភ្ល ង 

េ្រពះប ្ត លឱយងប់េ យ ររងរ។ 

កនូទកប៉ យចុប់ពី ៣ ឬ៤ែខេឡើង

ចមនលទធភពទបទ់ល់ កសធតុ

្រកក់បន។ 

របូទី ៤២. កនូទកប៉េដើររកចណីំេ្រកមទឹកេភ្ល ង 

េផទរកនូទកប៉ យបុន ៤ ទិតយេទ

កក់នុង្រទុងបបំន៉ ច។់ ្រតូវផ្តលច់ណីំ

្រគប់្រគន់ នងិឱយពកួ េលងទកឹកនុងថ្លុក 

ែតមិន្រតូវឱយ េលងយរូេពកេទ។ 

របូទី ៤៣. ចញិច មឹកនូទកប៉កនុង្រទុងបបំន៉ 

ទកប៉តូចៗ ឬកនូទកបំុជករល្អ

គរួចិញច មឹឱយឃ្ល តឆង យពទីធំៗ ។ ទក

ប៉ធំៗ ចចឹក (ត្អួរ) កនូទកប៉ ឬទ

កប៉តូចៗ។ 

របូទី ៤៤. ទកប៉ធំចឹក (បំពន) ទកប៉តូច 
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៣.៣ វិធីករពរមិនឱយទកប៉េហើរេចញេ្រក្រទុងចញិច មឹ 
ជធមម ទកប៉ជសត្វ ចចលត័្រគបក់ែន្លង នងិ ចេហើរបន។ ដេូចនះេដើមបីករពរ

កុឱំយេហើរបន េគ្រតូវកត់េ ម ្ល បរងឹរបស់ េចញែត ្ល បមខ ងបនេហើយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣.៤ រេបៀបចប់កន់ទកប៉ 

៣.៤.១ មិនគួរចប់កន់ទកប៉រេបៀបេនះ  
 

 

 

 

 

 

របូទី ៤៥.  យកកៃ្រន្តកត់េ ម ្ល បរងឹ

ទកប៉ៃន ្ល បទមខ ង 

ទមិន ចេហើរបនេទ េបើេ ម

្ល បរងឹមួយចំនួនបនកតេ់ចញ 

មចប់កន់ ្ល បទកប៉  

េ្រពះ ងយរបួស ឬ ចបក់ ្ល ប 

កត់េ ម ្ល បរងឹ (រលំងមួយៗ) របសទ់កប៉

េចញ េដើមបីកុឱំយេហើរ ពិេសសទេឈម ល 

របូទី ៤៦. េ ម ្ល បរងឹកត់េចញនំឱយទ

គម នលនំងឹស្រមប់េហើរ 

របូទី ៤៧. មនិ្រតូវចប់ទកប៉្រតង់ ្ល ប 
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៣.៤.២ វិធីចប់កន់ទកប៉ែដល្រតឹម្រតូវ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចប់កន់ទកប៉ឱយជប ់ែត

្រតូវកន់ថនមៗ េន្រតង់គលក់ 

េគ ចចប់ទកប៉េ យេក្ត ប ្ល ប

ទំងពរី ជមយួ្រមមៃដទំងពីរ និង

ក់េមៃដនិមយួៗ ពេីលើ ្ល ប 

របូទី ៤៨. មិន្រតូវចប់្រតងេ់ជើងទកប៉ 

របូទី ៤៩. ចប់កន់ទកប៉្រតង់គលក់ 

របូទី ៥០. ចប់ទកប៉េ យេក្ត ប្រមមៃដទំងពីរ 

មចប់កន់េជើង េ្រពះ

ងយរបួស ឬ ចបក់េជើង 
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ជំពកូ ៤ 
ចណីំ រទកប៉ 

 

ចណីំ រ ជែផនកមួយដស៏ខំន់ស្រមបឱ់យករចិញច មឹទកប៉ទទួលបនេជគជ័យ។ 

ទកប៉កច៏ូលចិត្តសុ្ីរគប់ធញញជតកិសកិមម នងិ្របេភទសត្វល្អតិមួយចំននួ ដចូជ៖ កនូ្រតី 

កែងកប ខចង នងិសត្វល្អតិនន។ ទកប៉សុី រឫសេមើម កនូ នងិពន្លក ៃន្របេភទរកុខជតិ

ែដលដុះេលើេគក នងិកនុងទកឹ។ ទកប៉្រតូវករចណីំែដលមនេ្រគ ងផ ំសខំន់ៗ ដចូជ៖ 

ថមពល (ជតិេម  េ្របង ខ្ល ញ ់ជេដើម) ្របូេតអ៊ីន (ជតិ ច)់ វ ី មីន រធតុែរ ៉នងិទកឹ។ 

 

៤.១ សមសធតុសខំន់ៗ ស្រមប់ផ ចំំណីទកប៉ 

៤.១.១ ទឹក 
ទកឹមន រៈសខំនច់ូលរមួជួយ៖ កតប់នថយកេំ  ដំេណើ រឈមរត ់បេងកើនផលតិកមម

ពង នងិករលតូ ស។់ ទកឹេធ្វើឱយចណីំទន់ នងិជួយកនុងកររ ំ យ រ ករ្រសូប នងិករ

ដកឹជញជូ ន រធតចុំណីេទ្រគប់ រពងគកយ។ ជយួឱយ រពងគកយ្រតជក់ នងិមន

លនំឹងសតីុណ្ហ ភព ជពេិសសេនេពល កសធតុេក្ត ។ ទេពញវយ័្រតូវករផឹកទកឹមិនតិច

ជង ២ល្ីរត ជេរៀង លៃ់ថង។  

 

 

 

 

 

 

 

 
របូទី ៥១. ករផ្តលទ់ឹក ្អ តដលក់ូនទ 

ទកប៉កប៉ផឹកទឹកមិន្រគប្់រគន់ ច   

ប ្ត លឱយ៖  

- កររ ំ យ រ និងករទទួលយក
ចណីំមនិទទលួបនលទធផលល្អ 

- ផលតិកមមពងថយចុះយ៉ងរហស័ 

- មនិរហស័រហនួ និង ្វ បេ់ទ។ 
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៤.១.២ ថមពល 
ទកប៉្រតូវករថមពលស្រមប់ែថរក រពងគកយ ករេធ្វើចលន ករលតូ ស ់

នងិករផលតិពង ច់។ ថមពលមនកនុងចំណីជធមម កណំត់ជ “ គីឡូកលឡូ់រ ី (kcal)” 

កនុង ១្រកមចណីំ។ ជួនកលេគេ្របើជ “ គឡូីចយូល (kJ)“ ែដល ៤kJ = ១kcal។ 

- ទកប៉ ១កបលមនទមងន ់ ១,៧គ.្រក ្រតូវករ ៤០០គីឡូកឡូរ ី (kcal) កនុង ១ៃថង (មនិ
កពំងុផលតិពង និងលតូ ស)់។ ថមពលេនះ្រគប់្រគន់ស្រមប់ករេដើរែស្វងរកចណីំ 
ករដកដេង្ហើម និងកររ ំ យ រ។ ថមពលេនះេ ថ ត្រមូវករតែំហទំ។ 

- ទកប៉កំពុងលតូ ស ់ ឬផលតិពង្រតូវករបែនថម្របូេតអ៊នី នងិថមពល។ ទកប៉១
កបល ទមងន់ ១,៧គ.្រក ្រតូវករយ៉ងតចិបំផតុ ៤៤០ េទ ៤៩០គីឡូកឡូរ ីកនុង ១ៃថង។ 

- ទកប៉កំពុងពងមនទមងន ់១,៧គ.្រក ែដលេដើរែស្វងរកចំណីេ យខ្លួនឯងេពញមយួៃថង 
្រតូវករថមពលស្រមបេ់ធ្វើចលនេ្រចើនជងទកប៉ែដលចិញច មឹេនកនុង្រទុង។ 

- ទកប៉កំពុងពងេសទើរ លៃ់ថង ែដលមនទមងនេ់្រចើនជង ១,៧គ.្រក ្រតូវករថមពលពី 
៥០០ េទ ៦០០គីឡូកឡូរ ី(kcal) កនុង១ៃថង។ 
 

្របភពថមពល 

ចណីំសបំូរថមពលមន៖ េមើមដំឡូងមី េមើមដឡូំងជ្វ  េមើម្រ វ ្រគប់េពត ្រគប់្រសូវ 

កនទក់ កកសណំលផ់ទះបយ សកររង ូនងិែផ្លេឈើ។ល។ 

 

 

 

 

 

 

 

 របូទី ៥២. ចណីំសបំូរ្របភពថមពល 
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៤.១.៣ ្របូេតអីុន (ជតិ ច់) 
្របូេតអ៊ីនបេងកើត្រគប់សរ ី ងគ ច់ដុ ំ និងឆ្អងឹ។ ្របូេតអ៊ីនមន រៈសខំន់ស្រមប់ករ

លតូ ស ់នងិតួនទី រពងគកយដូចជសខុភពជេដើម។ ទកប៉េកមងៗ ្រតូវករ្របូេតអ៊នី

ខពសេ់ដើមបីករលតូ ស។់ 

  

្របភព្របូេតអុីន៖ េ ម ខច ីបែន្ល ដំ ំចណីំសត្វ រកុខជតតិចូៗដះុកនុងទកឹ កនូ្រត ីឆ្អឹង្រតី ខយង

េខច  ក្ត ម កំពសឹ បងគ រ សត្វល្អតិ េម ឈម េម ្រត ី េម ទកឹេ ះេគគម នជតិេ្រកម េម នំ

្រគបក់បបស េម កនធំេថត សែណ្ត កេសៀង េម នំផក ឈកូរត័ន ។ល។ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

៤.១.៤ វី មីន 
រពងគកយសត្វ្រតូវករវ ី មនីកនុងចនំួនតិចតួច។ ទកប៉ចិញច មឹ្រពែលង ចទទួល

បនវ ី មីនពចីំណីពណ៌ៃបតង។ 

ចេំពះទកប៉ចញិច មឹ ក់្រទុង គឺ ្រសយ័េលើករផ្តលឱ់យវ ី មីនែដលមនកនុងចណីំ។ 

កនុងករណីេនះ ្រតូវករចំ យកនុងករទិញវ ី មនី នងិ រធតែុរប៉ែនថម (េ្របម៊ចិ)។ 

ទកប៉ែដលផ្តលន់វូរបប រេ្រចើនយ៉ង រមួទំងចំណីេ្រចើន្របេភទ ចជួយកត់

បនថយ នភិយ័កង្វះវ ី មនីរបសទ់កប៉។ 

 

របូទី ៥៣. សមសធតុចណីំជ្របភពសបំូរ្របូេតអ៊នី 
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៤.១.៥ រធតុែរ ៉
រធតែុរស៉ខំន់ជងេគគ ឺកលស់យូម (Ca) នងិផូស្វរ័ (P)។ ពកួ េ្របើ្របសស់្រមប់ែថ

រក  បងករបេងកើតឆ្អងឹ និងបេងកើតសបំកពង។ កូនទ្រតូវករអ្រ សមម្រតរ ងកលស់យូម និង

ផសូ្វរ័ គ ឺ១:១ នងិ ២:១។ ចំេពះទកប៉កំពងុពង្រតូវករអ្រ សមម្រតរ ងកលស់យូម និង

ផសូ្វរ័ គឺ ៦:១។ ទកប៉កពំងុពង្រតូវករ រធតកុលស់យូម ៤្រកម េរៀង លៃ់ថង េដើមបីបេងកើត

សបំកស៊តុ។ 

 

្របភព រធតែុរ៖៉ េម សបំកេលៀសខយងេខច  េម កំេបរ (ហបូ ្ល ) េម ឆ្អឹងចំហយុ េម

ឆ្អងឹ នងិសបំកពង។ 

ពពកួឆ្អឹង្រតូវដុតឱយក្ល យជេផះ (េម ឆ្អងឹ) េទើបមនសវុតថិភពល្អពេីមេ គនន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

របូទី ៥៤. ចំណីសបំូរវ ី មីន 

របូទី ៥៥. ្របភពៃន រធតុែរស៉្រមប់ ក់ផ ំបែនថមជមួយចណីំទកប៉ 
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៤.២ ករបេងកើតសមសធតុផ ចំំណីបែនថមស្រមប់ទកប៉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បេងកើតជម្លប់ នងិចណីំទេ យ

ំ្របេភទបែន្លេ្រទើងពីេលើកែន្លង

ទធី្ល រទកប៉េដើរេលង ដចូជ៖ 

នេនង្រជុង នេនងមូល េឃ្ល ក 

្រមះ។ល។ 

របូទី ៥៧. ំនេនងេលើកែន្លងទីធ្ល រទកប៉េដើរេលង 

បេងកើតសនួបែន្ល ្រតកួន ផទី នងិ

េ ម េដើមបីេធ្វើជចំណីទកប៉ 

របូទី ៥៦. ំដុះបែន្លេនជិត្រទុងចញិច មឹទកប៉ 

បណ្តុ ះចកបយទកនុង

្រសះ ឬ ងសុមីង៉់ដ ៏

េដើមបីេធ្វើជចំណីទ 

របូទី ៥៨. ករផលតិចកបយទស្រមប់ជចំណីទកប៉ 
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៤.៣ ចំនុចសខំន់ៗ កនងុករេរៀបចចំំណី និងផ្តលច់ំណីឱយទកប៉ 
ទកប៉គម នេធមញស្រមប់កត់ នងិទំពរ រេទ ដេូចនះ លប់ែន្ល នងិេ ម ្រតូវ ន់

ជកំ ត់តចូៗ ឬល្អតិៗជមុនសនិ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូទី៦១. នេ់ដើមេចក េ ម េ ម ទកឹ នងិ្រតកួនជកំ តត់ចូៗ 

របូទី ៦២. វធិបីំែបក្រគបធ់ញញជតិជ្រគបត់ូចៗ េដើមបីផ្តលឱ់យទសុ ី

បកុបំែបក្រគប់ធញញជតិ នងិ

បែន្លេមើមជដុតំូចៗមនុេពល 

ផ្តលឱ់យទសុ ីប៉ុែន្តមិន្រតូវ 

បកុឱយក្ល យជេម េនះេទ។ 

ចិញច មឹជេន្លន្រកហម

ស្រមប់ជចំណីបែនថម 

េ្រពះមន្របូេតអ៊ីនខពស ់

របូទី ៦០. ចញិច មឹជេន្លន្រកហម

េនកនុង ងសុមី៉ងដ់ ៏

របូទី ៥៩. ចញិច មឹជេន្លន្រកហម

េនកនុង ងប្ល សទកិ 

រក ទកុកំេទច្រគបធ់ញញជតិទកុ នងិរែំលក យ

ជមួយេ្រគ ងផ ំចណីំេផ ងេទៀតឱយទសុ ី
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មនិគួរ ក់្រសូវសងួតឱយទកប៉សុេី យផទ លេ់នះេទ។ ្រសូវ្រតូវបណ្តុ ះឱយេចញពន្លក

ជមុនសនិ មនុផ្តលឱ់យទកប៉សុ។ី 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 េទះបីទកប៉មនលទធភព ចរ ំ យសបំកខចងេខច  េលៀស ្រគំ... េ យខ្លួនឯងក៏

េ យ េគគួរបំែបក ជបែំណកតូចៗ ឬេម េដើមបីឱយទកប៉ងយរ ំ យ រ ជពិេសស

កនូទ។ (សមូេមើលកំរតិ យេម េនះេនទំពរ័ទី៤៣ និង៤៤)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូទី ៦៣. វធិបីណ្តុ ះ្រសូវេដើមបីឱយេចញពន្លក (ដះុ) 

ក់្រសូវ្រ ំទឹក 

រយៈេពល ២ៃថង 

្រគប្រសូវ្រ ំឱយមនកំេ  (ផ្អ ប់) េដើមបីឱយ េចញពន្លក 

បកុបំែបកសបំក ខចងេខច ្រគំ

សបំកពង.....ឱយក្ល យជេម  

របូទី ៦៤. ករផលតិ រធតុែរ ៉ (Ca, P....) ស្រមបប់ែនថមកនុងចំណីទ 

រក ទកុេម  នងិ ក់ យជមួយេ្រគ ងផ ំចណីំេផ ងៗ

េទៀតចំននួ ១ ្ល ប្រពកេហ្វ េរៀង លៃ់ថងឱយទសុ ី
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៤.៤ ករចិញចមឹជេន្លន្រកហមស្រមប់ជចំណីបំប៉នបែនថមស្រមប់ទកប៉ 
៤.៤.១ េតើជេន្លន្រកហមមនគណុសមបតអិ្វីខ ្លះ? 

 

 

 

 

 

 

៤.៤.២ េតើ្រតូវចញិច ឹមជេន្លនយ៉ងដចូេម្ដច េដើមបឱីយលតូ សល់្អ? 

ខងេ្រកមេនះគឺជរេបៀបចិញច មឹជេន្លន្រកហមជចំណីទកប៉ ែដល ក់ ងចញិច មឹពី

េលើដ។ី គុណសមបត្តិៃនករេធ្វើ ងចិញច មឹជេន្លនេលើដគីឺ៖ 

- មនិលចិទឹកេធ្វើឱយជេន្លនឈ្លកទ់កឹងប ់
- ្រសសទ់កឹបនល្អេនេពលេ្រ ចទកឹ នងិ ក់ចំណី 
- ងយ្រសួលកនុងករ ក់ចណីំជេន្លន នងិករេកើបយកឱយទសុ ី
- ងយ្រសួលកនុងករេរៀបចំ ងចិញច មឹ 
- ចករពរពកីរបំផ្ល ញពីសត្វនន ដចូជ ែថ្លន គងីគក់ ហុងីកណ្តុ រ ជេដើម។ 

 

ជំ នទ១ី៖ ករេ្រជើសេរ ើសទី ងំសម្រសបស្រមបចិ់ញចឹមជេន្លន 

- េលើទីទួលមិនលចិទកឹ ឬទកឹហរូកត ់
- មនៃផទដីបត បេសមើ 
- មនិមនសបំុក្រសេមចេនែកបរ 
- ធនសវុតថិភពពីករបំផ្ល ញពីក ្ដ េផ ងៗ 
- ម្លប់លមម (សតីណុ្ហ ភព្រតជក់លមម នងិសេំនើមលមម ៦៥%)។ 

- ងយ្រសួលចញិច មឹ 
- មន្របូេតអ៊ីនខពស ់និងជួយឱយទ

លតូ សធ់ធំតេ់លឿន 
- ជយួកតប់នថយករចំ យេលើ

ចណីំសំ ប់ចញិច មឹទ

របូទី៦៥. ពជូជេន្លន្រកហម 
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ជំ នទ២ី៖ ករេរៀបចេំ្រគង ងចញិចឹ មជេន្លន្រកហម 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជំ នទ៣ី៖ ្រកលផទ ងំេកសូ៊កនុង ងចញិចឹ មជេន្លន 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជំ នទ៤ី៖ េចះរនធ ឬ្របេ ងេនបត ងស្រមបប់ង្ហូរទឹកេចញ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជញជ ំង នងិបត្រកល
េ យផទ ំងេកស៊្ូរកស ់

របូទី៦៧. ក់ថង់ប្ល សទកិជជញជ ំង និងបត ង 

ទហំំ ង ទទងឹ ០,៨ម នងិ
បេ ្ត យ ២,៥ម េទ ៣ម

របូទី៦៦. េ្រគងឆ្អងឹេ ង ឬ ងចិញច មឹជេន្លន 

របូទ ី៦៨. ករេចះរនធេនបត ងចញិច មឹជេន្លន

េចះរនធេ្រចើនកែន្លងេនបត ង 
េដើមបីបង្ហូ រទឹកេចញ េ្រពះទកឹដក់
េ្រចើន ចប ្ត លឱយជេន្លនងប់
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ជំ នទ៥ី៖ ករផ្តល់ចណីំដល់ជេន្លន 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជំ នទ៦ី៖ េ្រ ចទឹកេលើ មកេគឱយេសើមបន្តិចៗ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ជំ នទ៧ី៖ ព្រងយពូជជេន្លនឱយបនេសមើគន សព្វទីកែន្លង 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក់ មកេគ្រសស ់ឬកកសណំល់
មកេគពឡីជវីឧសមន័កំ ស ់០,១ ម 

នងិកយ ឬព្រងបឱយ បេសមើល្អ 

េ្រ ចទកឹឱយេសើមតិចៗ មនុេពល ក់
ពជូជេន្លន បនទ បម់ក ចេ្រ ចទកឹពី
េលើបន្ដិចេទៀត (សេំណើ ម ៥៥ េទ ៦៥%) 
 

ក់ព្រងយពូជជេន្លនឱយសព្វកែន្លង

របូទី៧១. ករព្រងយពជូជេន្លនកនុង ងចិញច មឹ

របូទី៧០. េផ ើមទកឹបន្តិចៗមនុេពល ក់ពជូជេន្លនចូល

របូទី៦៩. ករព្រងយ មកេគកនុង ងចិញច មឹ 
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ជំ នទ៨ី៖ េ្រ ចទឹកពីេលើបន្តិចៗបែនថមេទៀត 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជំ នទ៩ី៖ ្របកដ់បូំល និងេធ្វើគ្រមបពីេលើ ងចញិចឹ មជេន្លន 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

េ្រកយពី កព់ជូជេន្លនរចួ ្រតូវេ្រ ច
ទឹកបែនថមតិចៗ ម្តងេទៀត េដើមបីឱយ
ជេន្លនចុះកនុងចណីំ ( មកេគ) 
 

េធ្វើដំបូលករពរកេំ នងិ
េភ្ល ងឱយបនជិតល្អ 

េធ្វើគ្រមបពីេលើេដើមបីករពរពីករសុី
បផំ្ល ញពីសត្វេផ ងៗ (សត្វគងីគក់ 
ហុងី កែងកប ែថ្លន ្រសេមច កណ្តុ រ 
ពស ់សត្វលមូន...) 

របូទី៧៣. កេធ្វើដំបូលករពរកេំ  នងិ េភ្ល ង 

របូទី៧៤. េធ្វើគ្រមបពីេកស៊ ូឬៃសបជ័រស្រមប់

ករពរករសុបីំផ្ល ញ កេំ នងិេភ្ល ង

របូទី៧២. ករេ្រ ចទឹកបែនថមេដើមបីឱយជេន្លនមជុចូលកនុង មកេគ
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ជំ នទ១ី០៖ ករផ្ដល់ចណីំជេន្លន 
បែនថមចណីំ មកេគ ឬ្រកប ីេរៀង ល ់៣ ៃថង ម្ដង 
េតើ្រតូវេរៀបចចំណីំជេន្លនដូចេម្តច?  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ជំ នទ១ី១៖ ករែថរក ជេន្លន 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េ្រ ចទកឹ ២ៃថងម្ដងករពរកុំ
ឱយសងួត មកសត្វ (ចំណី) 

របូទ៧ី៦. េ្រ ចទកឹេផ ើម មកេគ 

ករូ មកេគជមួយ
ទកឹឱយេឡើងខប់ៗ 

ក់ចណីំជេន្លន

កកសណំលឡ់រជីវៈឧសមន័

របូទី៧៥. ករេរៀបចំចំណីស្រមប់ជេន្លន 



ករចិញច ឹមទកប៉ជលកខណៈ្រគួ រ 
 

កមមវធិីបេងកើនផលតិកមម និងសខុភពសត្វ  TSSD  ២០១៦ 37

ជំ នទ១ី២៖ ករេ្របើ្របស់ជេន្លនជចណីំទកប៉ 
 

 

 

 

 

 

 

េតើ្រតូវយក (ចូក) ជេន្លនឱយទកប៉សីុដូចេម្តចេទើប ចផ្តល់ជចណីំទបនបន្តរហូត? 

        

       

 

 

 

 

 

 

 

- ចប់េផ្តើមចិញច មឹរយៈេពល ១ ែខ ច
ចកូជេន្លនឱយទសុបីន 

- ទ ១កបល ច ក់ជេន្លនឱយសុ ី        
២-៣ជេន្លន កនុង ១ៃថង ។ ចំេពះកនូទ    
តចូៗ ចឱយសុ ី១ជេន្លន កនុង១ៃថង។ 

- ដែីដលសលព់ីទជជីកបំ៉ុស្តដល៏្អ 
 

របូទី៧៧. ក់ជេន្លនឱយទកប៉ជចណីំបំប៉នបែនថម 

ងចិញច មឹជេន្លន ចេធ្វើពេីខន ះ
អណ្តូ ងសុមី៉ង់ដ។៏ ងយ្រសួលេធ្វើ 
នងិមនិមនសត្វលមូនយយ។ី 

របូទី៧៩. ករចិញច មឹជេន្លនកនុង ងសុមីង៉ដ់ ៏

ចកូជេន្លន ១ៃថង ១្របអប ់ ក់

ឱយទសុី មសញញ ្រពួញ។ 

េ្រកយពចីូក មកេគរចួ្រតូវ

បេំពញ្រតង់កែន្លងេនះវញិ 

របូទី៧៨. គំនសូប្ំរពួញស្តពីីករេ្របើ្របសជ់េន្លនជចណីំបែនថម
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៤.៥ ករផ្តលច់ំណី រ និងទឹកដលទ់កប៉ 

៤.៥.១ ករផ្តល់ទឹកស្រមប់ទកប៉ 
ទកប៉្រតូវករទកឹស្រមប់ផកឹទំងៃថង នងិយប។់ ទកប៉េកមងៗ ែដលផកឹទកឹមិន្រគប់

្រគន់េធ្វើឱយលតូ សម់និល្អ ចប ្ត លឱយឈ ឺ នងិងប់។ ចែំណកទកប៉េពញវយ័ែដល

ផកឹទកឹមនិ្រគប់្រគន់នងឹផ្តលស់៊តុតចិតចួ។ បញ្ហ ករផ្តលទ់កឹមនិ្រគប់្រគនន់ិងសម្ល ប់ទយ៉ង

ឆប់រហស័ ជពិេសសកនូទកប៉។ 

ទកឹកនុងសនូកទកឹ្រតូវមនជេ្រមលមម ែដល ចឱយទ ងសំ តែភនក នងិចំណីែដល

ជប់នងឹចំពុះ (សំ ត្រចមះុ)។ េបើសនិទមនិ ចសំ តបនេទ េនះកែន្លង្រប កន់ងឹក្ល យ

ជដុេំនជុំវញិែភនក នងិនំឱយែភនកទកប៉ខ្វ ក។់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សនូកទកឹស្រមប់កនូទកប៉េទើបញស្់រតូវ

ក់កនូដុំថម ឬ្រគប់ឃ្លតីចូៗ េដើមបីករពរ

កនូទកុំឱយលង់ទកឹ ឬទទឹកខ្លួនខ្ល ំង 

របូទី ៨០. ទឹក្រតូវែត្រគប្់រគន់ ្អ ត នងិថមី 

របូទី ៨១. សនូកទកឹស្រមប់កនូទកប៉ 

សនូកទកឹជ័រ ែដល ចរក ទកឹមន

អនម័យ និងគណុភពល្អបនយរូ 
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គួរចងច៖ំ 
- មនិ្រតូវផ្តលច់ណីំទេ យគម នទកឹផឹក 

- កនូទតចូៗ មិន្រតូវ ក់ចណីំេពរពសេ្រចើនេពកេទ េ្រពះ ចសុហីល ់នងិងប់ 

- ្រតូវ្រតួតពិនិតយេមើលសនូកទកឹកនុងមួយៃថង ២ េទ ៣ដង 

- ទកឹ ចជ្របភពជំង ឺនិងសត្វល្អតិចៃ្រង។ ដូេចនះ ងទកឹ ្រតពំង សនូកទកឹ ឬបំពងទ់កឹ

្រតូវ ្អ ត (ឥតមនេមេ គ) នងិមនអនម័យល្អ។ 

 

៤.៥.២ ករផ្តល់ចំណីទកប៉ 
លទធភពៃនករផលតិស៊តុ នងិ ចប់នេ្រចើន ឬតចិកម៏នករចូលរមួពីបរមិណ នងិ

គណុភពចំណីែដលផ្តលឱ់យទកប៉ផងែដរ។ 

 

   . ករផ្តលច់ណីំដលក់នូទកប៉ យពីុ ១ៃថង ដល ់២ ទតិយ 
វធិី ្រស្តទ១ី 

កនូទកប៉គរួ ក់ចំណីភ្ល មៗ បនទ បព់ី ក់កនុង្រទុងរក កំេ  នងិមនិ្រតូវ ក់ចណីំ

ឱយេលឿនជង ១២េម៉ង េហើយកម៏ិន្រតូវយតឺជង ៣៦េម៉ង បនទ ប់ពញីសរ់ចួែដរ។ កនូទក

ប៉្រតូវផ្តលចំ់ណីបវ្រកុមហ៊នុ ែដលមន្របូេតអ៊នីយ៉ងតចិ ២០%។ 

 

របូទី ៨២. សនូកទកឹទេធ្វើពីសុមីង៉់ដ ៏

ក់ទកឹកនុងចន ឬថស ក់ៗ

ែដលមិន ចឱយទជន់ពេីលើបន 
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វធិី ្រស្តទ២ី 
ពយយមផ្តលច់ណីំដលក់ូនទកប៉ឱយបនេ្រចើន្របេភទ។ កនូទកប៉ចូលចិត្តចណីំ

េ ង រ ដចូជ៖ អងករ កនទក់ នំេ្របង កំ តជ់េន្លន នងិខយងេខច  (គម នសបំកស្រមប់កូនទកប៉

យេុ្រកម ៣ េទ ៤ៃថង) កក្រតី បែន្លៃបតង ឬរកុខជតដិុះកនុងទកឹ កេំទច្រសូវ ឡ ីនងិកនទក់

អងករ។  

កនូទកប៉ យេុ្រកម ១ែខ មនិគួរផ្តល្់រសូវសងួត ឬកនទកម់នអងក មេ្រចើនឱយសុេីឡើយ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   . ផ្តលច់ណីំកនូទកប៉ យពីុ ២ េទ ៤ ទតិយ 
េរៀង លេ់ពល យចំណី្រតូវ ក់ចំណីមន្រគប់ល្អតិៗ នងិ ក់ទកឹេផ ើម ជនិចច។ 

កនុងចណីំ្រតូវ យបន្តិចៗនវូរកុខជតៃិបតង ឬស្លកឹបែន្លនន។ 

ផ្តលច់ណីំ នងិទកឹ ្អ តដលក់នូ

ទកប៉។ មនិ្រតូវ ក់ក្រមល

រអិលេនះេទ េ្រពះកូនទកប៉

ចរអិលដួល នងិខចូេជើង។ 

របូទី ៨៣. ផ្តលច់ណីំបវ្រកុមហ៊នុដលក់នូទកប៉ 

របូទី ៨៤. េ ង រចណីំចូលគន ទំងអស ់េហើយ ក់ឱយកនូទកប៉សុ ី
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សមម្រតៃនករ យចណីំគ ឺ ចណីំបវ្រកុមហ៊នុពក់ក ្ត ល (៥០%) នងិចំណីរក

បនកនុងភមូិពក់ក ្ត ល (៥០%)។ 

 

 

 

 

 

 

 

សគំល៖់ ចណីំរកបនកនុងភូមិស្រមបក់ូនទកប៉គឺមនដចូជ៖ ចងុអងករ កនទក់េលខ១ 

បែំណក្រគបេ់ពត កំ តជ់េន្លន កូន្រតីល្អតិ។ល។ 
 

   . ករផ្តលច់ណីំទកប៉ យេុលើសពី ៤ ទតិយ 
ពយយមផ្តលច់ណីំដលទ់កប៉ឱយបនេ្រចើន្របេភទ។ ទកប៉ចូលចិត្តសុចីំណី 

ចងុអងករ កនទក់ នេំ្របង កំ តជ់េន្លន នងិខយងេខច  កក្រត ីបែន្លៃបតង ឬរកុខជតិដះុកនុងទកឹ កំ

េទច្រសូវ ឡ ី នងិកនទក់អងករ។ កនុងដំ កក់លេនះ ទកប៉គរួផ្តលច់ំណីឱយបនេ្រចើន

្របេភទកនុងសមម្រត ចណីំបវ្រកុមហ៊នុ ១ភគ (៣៣%) យជមួយចណីំរកបនកនុងភូមិ ២

ភគ (៦៧%)។ 

 

 

 

 

 

 

 

របូទី ៨៥. ផ្តលច់ណីំ យេ្រចើនមុខដលក់នូទកប៉ 

របូទី ៨៦. ករ យចំណីេ្រចើន្របេភទចូលគន ស្រមប់ជចំណីទកប៉ 
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គួរចងច៖ំ ្រតូវ្រចបលចំ់ណីទំងអសច់ូលគន ឱយសព្វល្អមុនេពល ក់ឱយទកប៉សុ។ី 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូទី ៨៧. ្រចបលច់ណីំចូលគន រចួផ្តលឱ់យទកប៉សុ ី

របូទី ៨៩. ទកប៉សុចំីណីកនុងសនូកេធ្វើពីសុមី៉ងដ់ ៏

េ្របើ្របសស់បំកកង់ ន

ស្រមប់ ក់ចណីំទកប៉ 

របូទី ៨៨. ក់ចណីំកនុងសបំកកង់ ន 

សនូកចណីំេធ្វើពីសុមីង៉់ដ ៏
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 មយ៉ងេទៀត េបើអនកចិញច មឹទកប៉មនលទធភព្រគប្់រគនក់នុងករទិញសមសធតុផ ំ

ចណីំទកប៉ នងិ យេ យខ្លួនឯង េនះ ច យេ យេ្របើ្របសរ់បូមន្តផ ំចណីំទកប៉ 

ដចូបង្ហ ញកនុង ងខងេ្រកម៖ 

ង ១៖  រូបមន្តផ ចំណីំទកប៉កនុងដំ កក់លខុសៗ គន  េ យេ្របើ្របស់ចណីំកនុង្រសុក
កនុងបរមិណ ១០០គ.្រក 

សមសធតុផ ំ

ចណីំ 

អ្រ ដំបូង (%)

យ ុ១ៃថង ដល ់៦ ទិតយ 

ទជំទង់ (%)

យេុលើស ៦ ទិតយ 

េ្រត មលក់/ទក

ប៉ពង% កនុងចណីំ 

េពត្រកហម ៤៥ ៤០ ៤០ 

កនទក់ ២៥ ៣៣ ៣៣ 

កកដូង ៣ ១០ ៥ 

េម ស្លឹកកនធំេថត ៣ ៨ ៥ 

េម បងគ រ ២៣ ៨ ១៦ 

អបំិល ០,៥ ០,៥ ០,៥ 

េ្របម៊ចិ (វ ី មីន 

នងិ រធតែុរ)៉ 
០,៥ ០,៥ ០,៥ 

 ១០០ ១០០ ១០០ 

្របភពៈ ្រពឹត្តបិ្័រតបេចចកេទសៃន្រកុម្របកឹ អភវិឌ នក៏រចញិច មឹសត្វ ហ្វលីពីីន 
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ង ២៖ រូបមន្តផ ចំណីំទកនុងដំ កក់លខុសៗគន  កនុងបរមិណ ១០០គ.្រក 

សមសធតុផ ំ

ចំណី 

ចណីំកនូទ 

(គ.្រក) 

្របូេតអ៊ីន 

២០,៦% 

ចំណីកនូទ

(គ.្រក) 

្របូេតអ៊ីន 

២០,៦% 

ចណីំទបំប៉ន

(គ.្រក) 

្របូេតអ៊ីន 

១៦,៨% 

ចណីំេមពង 

(គ.្រក) 

្របូេតអ៊ីន 

១៥.៦% 

ចណីំេមពង

(គ.្រក) 

្របូេតអ៊ីន 

១៥.៧% 

ចងុអងករ ៣៤ ៣៦ ៣៤ ៣៥ ៣៤ 

កនទក់ ២២ ២០ ២០ ២០ ១៧ 

េម ដំឡូង  ១៥ ១៦  ១២ 

េពត ៤   ១៥ ១៣ 

េម ្រតី ១៣ ៥ ៨   

កនូ្រតី     ៥ 

សែណ្ត កេសៀង    ៩ ១ 

ជេន្លន្រកហម  ៦    

ចកបយទ  ៧    

្រតកួន ១៣ ១២ ១៣  ១៣ 

េម ស្លកឹដំឡូង ១៣  ៩ ១៥  

អបំិល ០,៥ ១ ១ ១ ១ 

េម ខយង ្រគំ    ៥ ៤ 

្របភពៈ េខៀវ បរូនិ ២០០៦។ ករ្រគប្់រគង នងិករចញិច មឹទេនជនបទ។ នយក ្ឋ នផ ព្វផ យកសកិមម ៃន
្រកសងួកសកិមម រកុខ ្របមញ ់នងិេន ទ កមពុជ នងិ AusAID 
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ជំពកូ ៥ 
ករករពរ នងិែថរក សខុភពទកប៉ 

 

 ចរកិលកខណៈធមមជតទិកប៉គឺមនភព ងៃវ នងិមនករំតិករ្រគប្់រគងករពរខពស។់ 

ជទូេទទកប៉ មនភពធនទប់ទលជ់មួយនងឹជំងឺសខំន់ៗ នន នងិពពួក្រពូន។ ទេកើត

ជងំឺប សតិ (្រពូន) ចប ្ត លឱយករផលតិពងថយចុះ។ 

 

៥.១ វិធនជីវសវុតថិភព និងករ្រគប្់រគងអនម័យៃនករចិញចមឹទកប៉ 
វធិនជីវសវុតថភិពជករអនុវត្តករ្រគប្់រគងអនម័យ នងិករពរជីវតិសត្វ្របកបេ យ

បេចចកេទសសម្រសប។ 

៥.១.១ ករអនុវត្តវិធនជីវសុវតថិភពមុន ក់ទកប៉ចូល្រទុងចិញច ឹម 
 មនុេពល កទ់កប៉ចូលចិញច មឹ ឬ កច់ិញច មឹជថមេី្រកយលក់េចញអស ់ ្រតូវសំ ត

្រទុង និងសមភ រៈនន េ យទឹកកេំបរ ឬថន ំសម្ល ប់េមេ គជមនុសនិ។ 

 ្រកលអងក ម ឬកំេទចចេំបើងសងួតេនបត្រទុងេដើមបីកត់បនថយសេំណើ ម នងិក្លនិស្អុយ

មកទកប៉។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េរៀង លម់ុន ក់ទកប៉ចូល

ចញិច មឹ្រតូវ សម្ល ប់េមេ គខង

កនុង នងិេ្រក្រទុង និងសមភ រៈកនុង

្រទុងេ យថន ំសម្ល បេ់មេ គ (ធី

េអចហ្វរ័ TH4) ឬទកឹកេំបរស  

របូទ ី៩០. បញថ់ន ំសម្ល ប់េមេ គខងកនុង នងិជុវំញិ្រទុង 
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៥.១.២ ករអនុវត្តវិធនជីវសុវតថិភព្របចៃំថងេនេពលចិញច ឹមទកប៉ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ចញិច មឹ ក់កនុង្រទុងជនចិច នងិ 

ឱយរត់េលងែតកនុងរបង 

 ្រតូវបទិទ្វ រ នងិរបងជុំវញិជ្របចំ 

 មអនកដៃ៏ទចូលកនុង្រទុងទ 

របូទី ៩២. ្រទុងចិញច មឹទកប៉មនពទ័ធរបងជុំវញិមនិឱយទេចញេ្រក 

សម្ល ប់េមេ គេ យទឹកកេំបរស

កនុងបរេិវណចញិច មឹ េ្រកយពីលក់ទ

អស ់និង ល្រទុង ១០ េទ១៤ៃថង 

េទើប ក់ទចលូចិញច មឹវញិ 

របូទី ៩១. សម្ល ប់េមេ គកនុង្រទុងេ យេ្រ ចទកឹកេំបរស 

របូទី ៩៣. ជន់េលើកេំបរថមេដើមបីសម្ល ប់េមេ គែដល
ជប់បតែសបកេជើងមុនេពលចូល្រទុងទ 

 មនុចូល និងេចញ្រតូវ្រជលកេ់ជើង

ជមួយកេំបរស ឬទឹកសម្ល បេ់មេ គ 

 គរួេ្របើ (ពក)់ ែសបកេជើងេកស៊កូែវង

កនុងបរេិវណចញិច មឹ 
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៥.១.៣ ករអនុវត្តករ្រគប់្រគងអនម័យៃនករចិញច ឹមទកប៉ 
មកទកប៉ ចេ្របើ្របសជ់ជីស្រមប់ ក់ដំ ំ ដូច មករបសស់ត្វេគែដរ។ 

្របមូល មក នងិក្រមលស្រមមរបសទ់កប៉ ក់ជគំនរេរៀង លេ់ពលសំ ត្រទុង និង

មនុេពលយកេទ ក់ដំ ំ ្រតូវេរៀបចេំធ្វើជកំប៉សុ្តិ៍ឱយបនរយៈេពល១ែខសនិ។ មកទក

ប៉ ចេ្របើ្របស់ ក់ដំ ំេ យផទ លប់ន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សគំល៖់ តបំន់ែដលមនសមភ រៈស្រមបេ់ធ្វើជក្រមល្រទុងមនិ្រគប់្រគន់ ្រតូវ្របមលូ

ក្រមល្រទុងែដល្រប កយ់កេទ លៃថង េហើយ ក់េ្របើម្តងេទៀត។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

បែំបកទឈេឺចញពីទកប៉មនសខុភព

ល្អេដើមបីករពរករឆ្លង ល លជមងេឺទ

ទេផ ងេទៀត ឬកម៏ន់ផងែដរ។ 

របូទី ៩៥. ្រកុងទកប៉ឈឱឺយេន ចឆ់ង យពីេគ 

- ្រតូវផ្ល សប់្តូ រក្រមល្រទុងែដលេសើម
នងិគ្រគចិេចញ។ 

- ក្រមលចស់ៗ យកេទេធ្វើជកំប៉ុស្តិ៍ ឬ
្រចបល់ យជមួយដី ំដំ ំ។ 

របូទី ៩៤. ្របមូលក្រមលចស់ៗ កនុង្រទុងេចញ 
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មទញិកូនទកប៉មិន គ ល្់របភពយកមកចិញច មឹ េ្រពះភគេ្រចើនកនូទ ចងប់

េសទើរគម នសល ់ េហើយ ចចម្លងជមងេឺទទេផ ងៗ ែដលកពំងុ ក់ចិញច មឹជមួយគន  ឬទអនក

ចញិច មឹេផ ងៗ េទៀតេនកនុងភមូិ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៥.២ េតើ្រតូវេធ្វើដូចេម្តចេនេពលកនូទកប៉មិនសវូសុចីំណី ? 
្រតូវបែនថមទឹកតចិៗកនុងចំណីេដើមបីឱយកូនទកប៉ងយ្រសួលេលប (របូ៩៦)។ អនក ច

បែនថមសករតិចៗ កនុងទកឹផកឹរយៈេពល ២ េទ ៣ៃថងដបំូង េដើមបីបេងកើនថមពលកូនទកប៉ (របូ

៩៧)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូទី ៩៦. កូនទកប៉ដឹកលកែ់ដលមនិ គ លព់ី្របភព 

កនូទកប៉ដឹកលកម់ិន គ ល្់របភព

ែដលងយរងេ្រគះេ យករឆ្លងជមង ឺ

ឬចម្លងជមងឺេទទេផ ងេទៀត 

សករ

ទកឹ 

របូទី ៩៧. បែនថមទកឹកនុងចណីំកនូទកប៉  របូទី ៩៨. បែនថមសករកនុងសនូកទកឹកូនទកប៉ 
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៥.៣ េតើ្រតូវេធ្វើដូចេម្តចេនេពលកនូទកប៉េមើលេទសខុភពេខ យខ្ល ងំ ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៥.៤ េតើ្រតូវេធ្វើដូចេម្តចេពលកនូទកប៉មនែភនកសងតួ ឬ្រតបកែភនកស្អតិជប់គន  ? 
្រតូវមនករ្របុង្របយត័ន ចំេពះកនូទកប៉ែដលមនែភនកសងួត ឬ ្រតបកែភនកស្អតិជប់

គន ។កនុងករណីេនះ ្រតូវេផ ើមែភនកជមួយទឹក ្អ តេ យ្របុង្របយត័ន។ ្រតូវអនុវត្តករ្រគប់្រគង

ករចិញច មឹល្អេ យសំ តសមភ រៈននដូចជ៖ កែ្រញច ងល្អ ីសនូកទឹក សនូកចណីំ បវ ។ល។ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

កនូទកប៉េខ យខ្ល ំង្រតូវករបែនថម

េម េលឿងស៊តុបន្តចិៗកនុងចណីំ េនមុន

េពលកនូទចប់េផ្តើមសុចីណីំ្រគប់។ 

ក់េម េលឿងពងទបន្តចិៗ ឱយកនូទ

សុរីហតូដល់ ចូលចិត្តសុចីណីំ្រគប់។ 

របូទី ៩៩. ជតិេលឿងៃនស៊តុទស្រមប់

ផ្តលឱ់យកនូទកប៉េខ យខ្ល ំង 

េ្របើ្របសទ់ឹក ្អ ត

េផ ើមែភនកថនមៗ 

របូទី ១០០. កនូទកប៉មនជមងឺែភនកសងួត 
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៥.៥ ករ្របុង្របយត័នចំេពះចំណីមនជតិពលុ 
ទកប៉ងយមន្របតិកមមជមួយ រជតពិុល ែដលមនកនុងចំណី ររបស់ ។ 

បញ្ហ ទំងេនះេកើតេឡើងេ យ រ៖  

- រក ចណីំទុកមនិបន្រតឹម្រតូវេ យ ក់កែន្លងេសើម ឬេក្ត េពក 

- ចំណីែដលជ្របេភទរកុខជតិមនជតិពុល ឬសរ ី ងគសត្វរលយួ 

- ទីកែន្លងែដលទកប៉េលងទកឹមន រធតុកពំុងរលយួ 

- ទកប៉សុសីត្វល្អតិ ឬរកុខជតិែដលបនេ្របើ្របសថ់ន ំពុល។ ភគេ្រចើនៃន រជតិពុល

េនះមនិបនបេញចញមកេ្រកេទ គឺ ្របមូលផ្តុ កំនុងខ្លួនទកប៉។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៥.៦ ជំងឺទកប៉សខំន់ៗ ករពយបល និងករករពរ 
ជងំឺ សននេ គ នងិេបស៉្តទកប៉ គជឺជំងដឺស៏ខំន់ែដលែតងែតេកើតមនេឡើងេលើ

សត្វទកប៉។ ជទេូទ ជងំឺទំងពរីេនះមនេ គសញញ ្រប ក្់របែហលគន  ែដល ចមនករ

្រចឡ ំប៉ែុន្ត េនមនចំនចុជេ្រចើនខសុែប្លកគន ។ 

 

 

 

មនិ្រតូវឱយទសុបីែន្លែដលេទើប

បញថ់ន ំសម្ល ប់សត្វល្អតិរចួថមីៗ  

របូទី ១០១. ៃសពេក្ត បេទើបបនបញថ់ន ំពុល

សម្ល ប់សត្វល្អតិថមីៗ  
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៥.៦.១ ជំងឺ សននេ គទកប៉ 
     េ គសញញ ជងំ ឺ សននេ គ 

ជងំឺ សននេ គ ចេកើតេលើទកប៉្រគប់វយ័។ ទកប៉ចប់េផ្តើមឈដឺបូំងគឺ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    មូលេហត ុនិងករពយបលជំង ឺ សននេ គទកប៉ 
ជងំឆឺ្លង ល លយ៉ងឆប់រហស័ និងអ្រ ងបខ់ពស ់ (៥ េទ ៣៥%)។ ជងំឺេនះចម្លង

មរយៈេស្លសមកនុង្រចមះុ ែដលធ្ល ក់ចូលកនុងចណីំ។ ទកប៉មនសខុភពល្អបនសុចីំណី

ែដលមនេមេ គ បនទ បម់កក្ល យជឈ។ឺ 

ករេ្របើ្របសថ់ន ំពយបលមនិសវូមន្របសទិ្ឌភព េហើយជបនទ ប់វធិនករណ៏នន

្រតូវចតក់រជបនទ ន។់ 

     ករចក់ ៉ ក់ ងំជងំ ឺ សននេ គទ 
 

 

 

 

 

 

- ដេំណើ រេល្វើយ នងិេខ យកំ ំង  

- មនិសវូសុចីំណី ប៉ែុន្តផឹកទកឹេ្រចើន
ជងទកប៉មនសខុភពល្អ  

- ទកប៉្រគវកីបលញកឹញប ់នងិ
គពណ៌េលឿងខចី យជមួយទឹក 

- ែភនកេសើម នងិ្រចមុះមនេស្លសម 

របូទី ១០២. ទបង្ហ ញេ គសញញ ជមងឺ សនន

- ចក់ ៉ក់ ំងេលើកដំបូងេពល
កនូទកប៉ យ ុ៦ ទតិយ  

- ចក់េលើកទី២ េ្រកយពីចក់
េលើកទី១បន ១៦ៃថង 

- ចក់រលំកឹេឡើងវញិេរៀង ល ់ 
៥ េទ ៦ែខម្តង)។ 

របូទី ១០៣.  ចក់ ៉ក់ ំង សននេ គកនុង ចដ់ុំ្រទូង 
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៥.៦.២ ជំងឺេប៉ស្តទកប៉ 
    េ គសញញ ជងំេឺបស៉្តទកប៉ 

េ គសញញ ជងំឺេនះ មនលកខណៈ្រសេដៀងនងឹេ គសញញ ជំងឺ សននេ គ េហើយភគ

េ្រចើនមនករយល្់រចឡគំន  ប៉ែុន្ត េនមនករខុសគន មយួចនំនួ។ 

ជងំេឺនះឈមឺនរយៈេពលមិនយរូែដលេធ្វើឱយទកប៉ ចងបេ់លឿនបនទ បព់ីឆ្លងជងំ។ឺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ករចក់ ៉ ក់ ងំជងំេឺបស៉្តទ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ចក់ ៉ក់ ំងេពលកនូទកប៉ យ ុ
៧ ទតិយ។ ៉ ក់ ំងេនះមនភព

ុ ំរយៈេពលែវង ដេូចនះមយួជីវតិទគឺ
ចក់ ៉ ក់ ំងែតម្តងប៉ុេ ្ណ ះ។ 

របូទី ១០៥. ចក់ ៉ក់ ំងេប៉ស្តទកប៉កនុង ចដ់ុេំជើង 

- េខ យ និងដេំណើ រេខជើចៗ េ យគម ន

ករេហើម ឬេឡើងកំេ ្រតង់សន្ល ក់ 

- ែភនកមនហរូទកឹ និងេ មជុវំញិែភនក

មនជបព់ពះុទឹក 

- កបលឱនចុះ និងធ្ល ក់ ្ល ប មនិ ច

េហើរបន 

របូទី ១០៤. េ គសញញ ជមងឺេប៉ស្តទ 
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គួរចងច៖ំ 
- ចក់ ៉ក់ ំងែតេលើទកប៉មនសខុភពល្អ នងិទកប៉ទំងអសឱ់យបនេទៀងទត់ 

- ទកប៉១កបល្រតូវចក់ ៉ ក់ ំងយ៉ងតចិ ២មខុ៖ ៉ ក់ ំង សននេ គ និងេបស៉្តទ 

- ចេំពះេមបពូជ្រតូវចក់ ៉ក់ ំង សននេ គរលំកឹេឡើងវញិេរៀង ល ់៥ េទ ៦ែខម្តង។ 

 

៥.៧ េតើ្រតូវេធ្វើដូចេម្តចេពលមនទកប៉ឈ ឺនិងងប់ ? 
- ្របមូលទកប៉ែដលឈទំឺងអសេ់ចញជបនទ ន់ េដើមបីករពរកុំឱយឆ្លងេទហ្វូងទកប៉

មនសខុភពល្អដៃ៏ទេទៀត 

- ដតុ ឬកប់ឱយេ្រជនូវ កសពទែដលបនងប់េ យ រជំងឆឺ្លង 

- មនិ្រតូវបរេិភគទកប៉ែដលបនសង ័យថងប់េ យ រជងំឺឆ្លង 

- េនេពលមនទកប៉ឈ ឺ នងិងប់េ្រចើនកនុងេពលជមួយគន  េនះមិន្រតូវប៉ះពល ់ នងិ

្រតូវេនឱយឆង យពីទកប៉ទំងេនះ រួចផ្តលដ់ណឹំងេទភន ក់ងរសខុភពសត្វភមូិែដល

េនជតិៗ ឬ ថ បន័ពកព់ន័ធេដើមបីេធ្វើេ គវនិចិឆ័យ និងរកមលូេហតុៃនជងំឺែដលបនេកើត

េឡើង។ 

ទម្ល ក់្រពូន 
្រចបលជ់មួយចណីំ 

េប៉ស្តទ 
ចក់ ច់ដុំេជើង 

សននេ គ 
ចក់ ចដ់ុំ្រទូង 

កមមវិធីចក់ ៉ ក់ ងំករពរជមងឺឆ្លង និងទម្ល ក់្រពូនទកប៉ 

យុ ៤២ៃថង យុ ៥០ៃថង យ ុ២,៥ែខ

របូទី ១០៦. កមមវធិផី្តល់ ៉ ក់ ំងទកប៉ 
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ជំពូក ៦ 
វិភគេសដ្ឋកចិចៃនផលតិកមមទកប៉ 

 

ជទូេទ អនកចិញច មឹទកប៉ ចទទលួបនផលយ៉ងេ្រចើនពីករចិញច មឹទកប៉ េបើសនិ

ពកួគត់មនបទពិេ ធន្៏រតឹម្រតូវ និង អនុវត្ត មឯក រែណនំបេចចកេទសេនះ។ ្របក់

ចណូំលពកីរចិញច មឹទេនះនងឹមនករេកើនេឡើង េបើសនិជគត់ព្រងីក ជីវកមមបែនថមេទៀត។ 

ករប៉ន់ ម នេលើតៃម្លចំ យ និង ចណូំលរបសផ់លតិកមមទេនខងេ្រកមេនះ មនរមួ

បញចូ លនវូេលើករចំ យនន៖ ករទិញសមភ រៈចិញច មឹ ករចិញច មឹទ ករផគត់ផគង់េលើដេំណើ

ករផលតិកមម និងករចំ យេផ ងៗពីប ្ត ្របភពផគត់ផគងន់ន។ 

បេចចកេទស នងិករសនមតពីេសដ្ឋកចិចមនជបទ់កទ់ងដលក់រប៉ន់ ម នពកីរវភិគេលើ

តៃម្លៃនបេចចកេទសចិញច មឹទកប៉មនដូចខងេ្រកម៖ 

- ករចំ យេលើករចិញច មឹេមបចំននួ ៦ កបល (េម ៥កបល នងិប ១កបល) នងិ
ទបំបន៉ ចម់ួយ្រកុម ែដលបនញសេ់ចញពេីមបទំងេនះេនជំននទី់ ១ មន
ចនំនួសរបុ ៥០កបល។ 

- េ្របើ្របស(់ យ) ចណីំរកបនកនុងភមូិស្រមប់េមបពូជ នងិទបំបន៉ ច់ ព ី ៦០ 
េទ ៧០ ភគរយកនុងចំណីផ្តលឱ់យទសរបុ។ 

- ្រទុងទកប៉ ចេ្របើ្របសស់្រមបផ់លតិកមមកនូទបន៣០សបំុកៃនេមទ១កបល 
- ចំ យកំ ំងពលកមមេលើករែថទំទកប៉សរបុ ១េម៉ង ៣០នទី កនុង ១ៃថង។ 
- អ្រ ងបរ់បសទ់កប៉ ជពិេសសកូនទកប៉មនចនំួនតចិជង ២%។ 
- អ្រ កំេណើ នទមងន់ខ្លួនរបសទ់កប៉កនុង ១កបល គតិជមធយម ២,១ គ.្រក កនុងរយៈ

េពល ១០៥ ៃថង (៣,៥ែខ)។ 
េ យេយលេលើករវភិគពចីំ យចំណូលេលើករចិញច មឹទកប៉កនុង ងទី៣ េន

ខងេ្រកមបនបង្ហ ញថ៖ េមបទកប៉ចំនួន ៦កបល ផលតិបនកនូទកប៉មួយ្រកុមែដល

មនចនំនួ៥០កបល េហើយបនលក់េន យ ុ៣,៥ែខ នងិមនទមងន់សរបុ ១០៥គ.្រក (ទមងន់
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រសក់នុង១កបលគឺ ២,១គ.្រក)។ តែម្លលក់ទកប៉រស់ មរយៈឈមួញក ្ត លគ ឺ ១២.០០០

េរៀល កនុង ១គ,្រក។  

មរយៈករវភិគេសដ្ឋកចិចបនបង្ហ ញថ៖  

- ចំ យេលើផលតិកមមកនុង ១គ.្រក (ទរស)់ -ចណុំច្រសងេ់ដើមកនុង ១គ.្រក គ ឺ 
៧.០០០ េរៀល 

- ចំ យសរបុកនុងទកប៉មួយ្រកុម-ចណុំច្រសងេ់ដើមកនុង ១កបលគឺ ១៤.៦៨០េរៀល 
- ចណូំលសរបុពីករលក់ទកប៉ រួមទំងលក់ មកទគឺ ១.២៦៥.០០០េរៀល 
- ្របកច់ំេណញដុល (ទូទត់ចំ យរចួ ល)់ កនុង ១គ.្រកគ ឺ៥.០០០េរៀល 
- ្របកច់ំេណញដុលកនុងទ ច់ ១្រកុម (៥០កបល) គ ឺ៥៣១.៩៦០េរៀល។ 

 

ងទ៣ី៖ ករវភិគពីចណូំលចំ យករចញិច ឹ មទកប៉ 
(េមប៦កបលស្រមបផ់លតិកនូទកប៉, រយៈេពលផលតិកមម ច៣់,៥ែខ នងិសងឃឹមថទកប៉ ៥០កបល

បនលក់) 
្រទុងែចកជ២បនទបៈ់ បនទប់មួយស្រមប់េមប និងមួយេទៀតស្រមប់ទកប៉បំប៉ន ច់ 
ចនំួនេមបពូជ៖ ៦កបល ទកប៉ ច់បនលក់កនុង១្រកុម៖ ៥០កបល 

ល.រ បរយិយ ឯក  បរមិណ 
តៃម្ល/ឯក

 
សរបុ (េរៀល) 

វដ្តេ្របើ
្របស ់

ចំ យ១វគគ 
(េរៀល) 

ក ចំ យមនិែ្រប្របួល         

១ 
ពលកមមែថទំទកប៉ 
(១,៥ម៉/ៃថង @ ១០៥ៃថង) 

នក់/ៃថង ១៩,៦៩ ១២.០០០ ២៣៦.២៤០ ១ ២៣៦.២៤០ 

២ ចំណីេមបពូជ (៦កបល)       
 

  

២.១ 
រយៈេពល ៦០ៃថង (ចំណី
សេ្រមច១ ៣០%), (៦កបល @ 
១,៩៥គ.្រក) 

គ.្រក/កបល ១១,៧០ ២.០០០ ២៣.៤០០ ១ ២៣.៤០០ 

២.២ 
រយៈេពល ៦០ៃថង (ចំណីកនុង
ភូមិ ៧០%), (៦កបល @ ៤,៥៥
គ.្រក) 

គ.្រក/កបល ២៧,៣០ ១.០០០ ២៧.៣២០ ១ ២៧.៣២០ 

៣ ចំណីកូនទកប៉ (៥០កបល)       
 

  

៣.១ 
ចិញច មឹ ៣,៥ែខ  
(ចំណីសេ្រមច ៣០%)  
(៥០កប @១,៦៥គ.្រក) 

គ.្រក/កបល ៨២,៥០ ២.៥២០ ២០៦.២៤០ ១ ២០៦.២៤០ 

៣.២ 
ចិញច មឹ ៣,៥ែខ  
(ចំណីកនុងភូមិ ៧០%) 
(៥០កប @ ៣,៨៥គ.្រក) 

គ.្រក/កបល ១៩២,៥០ ១.០០០ ១៩២.៥២០ ១ ១៩២.៥២០ 
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៤ ៉ ក់ ំងករពរ       
 

  

៤.១ េមបពូជ (៦កបល)       
 

  

សននេ គ េសេស/កបល ៦ ១៦០ ៨៤០ ១ ៨៤០ 
េប៉ស្តទ េសេស/កបល ៦ ២០០ ១.០៨០ ១ ១.០៨០ 

៤.២ កូនទ (៥០កបល)         
សននេ គ េសេស/កបល ៥០ ១៦០ ៧.០០០ ១ ៧.០០០ 

េប៉ស្តទ េសេស/កបល ៥០ ២០០ ៩.០០០ ១ ៩.០០០ 
៥ ថន ំទម្ល ក់្រពូន ្រគប់/កបល ៥៦ ១២០ ៥.៦០០ ១ ៥.៦០០ 

៦ 
ថន ំសម្ល ប់េមេ គ 
ធី េអច ហ្វរ័ (១ ល្ីរត) 

ដង ០,០២ ៤០.០០០ ៨០០ ១ ៨0០ 

 
សរបុ (ក)     

  
៧១០.០៤០ 

ខ ចំ យែ្រប្របួល         
 

  

១ ពលកមមសង់្រទុងទកប៉ នក់/ៃថង ៥ ១៦.០០០ ៨០.០០០ ៣០ ២.៦៨០ 
២ េមបពូជទកប៉ (៦កបល) កបល ៦ ៣០.០០០ ១៨០.០០០ ១៨ ១.០០០០ 
៣ តៃម្លចំ យ្រទុង (១បនទប់) កំេប្ល ១ ២៨០.០០០ ២៨០.០០០ ៣០ ៩.៣២០ 
៤ សនូកចំណី កំេប្ល ២ ៤.០០០ ៨.០០០ ៣០ ២៨០ 
៥ សនូកទឹក កំេប្ល ២ ៧.០០០ ៤.០០០ ៣០ ៥២០ 
៦ សនប់បញទ់ឹក (ធី េអច ហ្វរ័) កំេប្ល ១ ៧.០០០ ៧.០០០ ៣០ ២៤០ 

សរបុ (ខ)         ២៣.០៤០ 
សរបុចំ យរមួ (ក + ខ)          ៧៣៣.០៤០ 
ចំនួនទកប៉បនលក់ (រស)់ កបល ៥០     ៦០ 
ទមងន់រស់/កបល (មធយម) គ.្រក/កបល ២,១០     ១,៣ 
ទមងន់ទកប៉លក់សរបុ គ.្រក     ៧៨ 

  
ចំ យេលើផលតិកមមកនុង 
 ១កបល (្រកុម)   

      
 

១៤.៦៨០ 

  
ចំ យេលើផលតិកមមកនុង 
 ១គ.្រក   

      
 

៧.០០០ 

គ ចណូំល           
  តៃម្លទកប៉កនុង ១គ.្រក គ.្រក ១០៥ ១២.០០០ ១.២៦០.០០០ ១.២៦០.០០០ 
  មកទកប៉ បវ ១ ៥.០០០ ៥.០០០ ៥.០០០ 
  ចណូំលសរបុ         ១.២៦៥.០០០ 
ឃ ចេំណញដលុ           

  
្របក់ចំេណញ
កនុង ១គ.្រក ទរស ់     

៥.០០០ 

  
្របក់ចំេណញកនុងទកប៉ ១
្រកុម (៥០កបល)   

      
 

៥៣១.៩៦០ 

សគំល់៖ 

 (១) ចណីំបវផលតិេ យេ ងច្រកែដលមន យ រធតុចណីំ្រគប្់រគន់ 
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ឯក រេយង 

3 

១.  េខៀវ បូរនិ ២០០៦។ ករ្រគប្់រគង នងិករចិញច មឹទេនជនបទ។ នយក ្ឋ នផ ព្វផ យ

កសកិមម ៃន្រកសងួកសកិមម រកុខ ្របមញ ់នងិេន ទ ្របេទសកមពុជ។ 

២. សុនិ េប៉ ២០១២។ បេចចកេទសបេងកើនផលតិកមមទកប៉លកខណៈ្រគួ រ។ គេ្រមងករ

អភវិឌ នស៏ហ្រគនិ និង ជីវកមមខន តតចូ េដើមបីសេ្រមចបននវូសន្តិសខុេសប ង សវុតថិ

ភពេសប ង នងិភពមច សក់រេលើខ្លួនឯងរបស្់រគួ រ្រក្ីរកេន ជធនីភនេំពញ (គេ្រមង

សន្តិសខុេសប ងសហភពអរឺ ៉បុ េនជយ ជធនីភនំេពញ) FAO។ 

៣. Allan Bacham. A simple guide to duck raising. Turtle Village Trust, Partners in Sustainable 

Community Development (www.turtlevillagetrust.org/pdf/duck.pdf) 

៤. Maple Leaf Farms, 2012. Duck well-being guidelines. PO Box 167, Leesburg, IN 46538. 

៥. W. Stanley Coates, Ralph A. Ernst, 2000. Raising ducks in small flocks. University of 

California. 

៦. S.J. van der Meulen, G. den Dikken, 2004. Duck keeping in the tropics. Agrodok 33, 

Agromisa Foundation, Wageningen, The Netherlands. 

៧. FAO, 1991. Raising ducks: How to begin. P-69, ISBN 92-5-102939-3. Rome.  
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