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ជាអោលអៅដ៏ក្បអសើរសំរាប់កសិកម្មស្សូវន្ទអពលេន្ទលត 

ក្បពលវបបកម្មោំណំស្សូវ បវស កាន់ប្តមានក្បជាក្បិយភាពអៅក្បអទសក្ៃ ទំង្កសិករៃម៊ីនិង្េនក
ប្ដលមានបទពិអសាធន៍ លឺមានការរអំ ើបចិតតប្ដល នអរៀនព៊ីការរ ៊ីកចំអរ ើនក្នក្បព័នធស្សូវជាជាង្ក្ោន់
ប្តអតត តអៅអលើទិននផលខ្ពស់ប៉ា អណណ ោះអទ។ 

 

តំបន់ខ្ពស់កណត លរបស់ក្បអទសក្ៃ ជាព៊ីអសសអៅនលស វណឌ  មានដ៊ីមានជ៊ីជាតិលអអ ើយលាតស
នាឹង្រាបអសមើរតាម្បអណត យទអនៃ។ តំបន់អនោះមានលកខខ្ណឌ លអណស់សំរាប់ការអធវើប្ស្ស ជាពិអសស
ការផលិតស្សូវសំរាប់យកពូជ ក្ោប់ពូជស្សូវភាលអក្ចើនប្ដលអលអក្បើក្ ស់អៅក្បអទសក្ៃភាលកណត
លលឺ នព៊ីតំបន់អនោះ។ 

និន្ទន ការបវសបចច បបននកន ង្ក្បអទសក្ៃ ក្បជាក្បិយភាពក្នការោំដ ោះនិង្ការអក្បើក្ ស់ជាពាណិជជកម្ម
របស់បវស 

ក្បសិនអបើបវសក្តូវ នយកម្កេន វតតន៍១អៅ៥ក្រ ៉ា((0.16 – 0.8 Acres),ការងារអនោះអាចអធវើ នតាម្
សមាជិកក្លួសារន៊ីមួ្យៗឬតាម្ការអវក្ដោន ជាមួ្យេនកជិតខាង្ ជាការេន វតតន៍សម្ញ្ាមួ្យ។ អទោះជា
យ៉ាង្ណក៏អោយសំរាប់កសិករប្ដលបអង្កើតស្សូវពូជស ទធឬក្ោប់ស្សវូសំរាប់ជាពាណិជជកម្មជាមួ្យប
វស ការលំេិតព៊ីការងារលឺប្តមាន។ អបើកសិករមិ្នមានជំន្ទញក្ោប់ក្ោន់អទ ពួកោត់ក្បប្ លមិ្ន
អាចផលិតក្ោប់ប្ដល នស ទធលអអន្ទោះអ ើយ ប្ដលជាលទធផលកន ង្ការខាតអពលអវលានិង្ឧកាស។ 

េនកន្ទង្ វ៉ាន់អ ន ចាណរត័ន [Ed: េនកន្ទង្ វ៉ាន់អ ន ចាណរត័ន លឺក្តូវ នអលើកអ ើយង្អោយការឆៃ ោះ
បញ្ញច ំង្របស់ប  នស ង្]លឺជាកសិករមាន ក់ម្កព៊ីតាក្ម្៉ា ច ម្ប្សង្ នលស វណណ។ន្ទង្ នអធវើប្ស្សអៅអលើដ៊ី
១៦ក្រ ៉ា (7.2 acres), អោយបអង្កើតជាជាសំណបមួ្យអដើម្ឬអក្ចើនអដើម្សំរាប់ការសាូង្ស្សូវប្ស្សទឹក។ 
កន ង្ការបប្នែម្អៅនឹង្ការអក្បើក្ ស់បវសអដើម្ប៊ីផលិតក្ោប់ពូជទំង្អនោះ ន្ទង្ក៏ នបអង្កើតឧបករណ៍រ
ង្វិលសំរាប់កំណត់ក្កឡាបន្ទា ត់ប្ដលអពលអនោះក្តូវ នអក្បើក្ ស់ប្ផនកពាណិជជកម្មបវសអៅន
លស វណណ និង្អៅតំបន់ជ ំវញិ។. [Ed: ឧបករណ៍រង្វិលសំរាប់កំណត់ក្កឡាបន្ទា ត់លឺមានភាពងាយស្សូវ
សាូង្កន ង្ជួរប្ដលក្តង់្លអ បអង្កើនការអក្បើក្ ស់លំលាតដ៊ីដ៏មានក្បសិទធិភាពនិង្បនែយការប៉ាោះពាល់ដល់
ស្សូវអៅអពលប្ដលអលអធវើការកំចាត់អមម ជាមួ្យនឹង្មា៉ាស ៊ីនកំចាត់អមម ។ 

 

ខ្្ ំ នេន វតតន៍បវសអនោះេស់រយោះអពលជាអក្ចើនឆាន ំ អៅអពលក្ៃៃមួ្យក្កមុ្   ន នអអាយខ្្ ំអៅសាូង្
ស្សូវបវសសំរាប់យកក្ោប់ពូជអលើដ៊ី៦០ក្រ ៉ា (២៤អេឃឺ) េនកន្ទង្និយយ ជាមួ្យនឹង្លកខខ្ណឌ ប្ដល
សំំណបក្តូវប្តោំអលើជួយក្តង់្និង្មានលំលាតអសមើរោន ។ដំបូង្អ ើយខ្្ ំមិ្ន នទទួលយកក ង្ក្តា
អនោះអទ ខ្្ ំលិតថាអតើក្តវូសាូង្ស្សូវកន ង្៧ជួរអោយរអបៀបណ ខ្្ ំមិ្ន នញ មិំ្ន នអលង្ខ្្ ំលិតព៊ីវទំង្
យប់ទំង្ក្ៃៃ។ ច ង្អក្កាយ ការរចន្ទក៏ នអកើតអ ើង្សំរាប់ខ្្ ំ  បង្ក្បសុរបស់ខ្្ ំប្ដលជាេនក
បអចចកអទស  នអធវើវអ ើង្អ ើយសាកវអម្ើលអៅអលើការងារ។ ជាមួ្យនឹង្ប្ដ៦០ក្រ ៉ា កន ង្ក ង្ក្តា ខ្្ ំក៏



 នដឹង្ថាវ នបអង្កើតភាពខ្ សប្បៃកដ៏ធំមួ្យ ប្តក៏សែិតអៅកន ង្បទពិអសាធន៏ប្ដលមិ្នទន់មានតំ
ក្លអៅអ ើយ។ 

 

 

ការេន វតតន៍របស់ធៃន់អាចមានការពិ កកន ង្ប្ស្សស្សុវអក្ពាោះវងាយស្សួលលិចចូលអៅកន ង្ ក់ 

 

ការបអង្កើតជាអអាយមានបន្ទា ត់តាម្លំោប់កន ង្វលប្ស្សបវស 

ការបអង្កើតលំរដំូបូង្ទម្ទរអអាយមានការសាកលបង្និង្ការខ្ សអក្ចើន។ តំាង្ប្តព៊ីចាប់អផតើម្ េនក
ន្ទង្វ៉ានអ ន អៅប្តបនតប្កប្ក្បឧបករណ៍អដើម្ប៊ីអោោះស្សាយបញ្ញា ប្ដលអកើតមានអ ើង្ បអង្កើនភាព
ងាយស្សួល និង្បអង្កើតអលបឿននិង្ងាយស្សួលអក្បើ។ អៅអពលជាមួ្យោន អន្ទោះប្ដរ ន្ទង្អៅប្តអាច
បញ្ច ប់ការងារអោយអយលអៅអលើក ង្ក្តាជាមួ្យេតិៃិជនរបស់ន្ទង្។ 

 

បន្ទា ប់ព៊ីក ង្ក្តាទ៊ីមួ្យម្ក ន្ទង្អៅប្តបនតការអក្បើឧបករណ៍រង្វិលសំរាប់កំណត់ក្កឡាបន្ទា ត់ ជាមួ្យ
នឹង្បអចចកអទសបន្ទា ត់តាម្ក្បក្ពណ៊ី យ៍ អដើម្ប៊ីកំណត់លំលាតសំរាប់សាូង្  [Ed: តាម្ប្បបក្បក្ពណ៊ី យ៍ 
ជាមួ្យបវស ស្សូវក្តូវ នសាូង្លំលាតោន អោយអក្បើប្ខ្ែជាមួ្យអថាន លចង្ភាជ ប់វ លាតសនាឹង្វល
ប្ស្ស អថាន លបងាា ញព៊ីទ៊ីតំាង្ប្ដលសំណប់ក្តវូ នសាូង្.] អទោះជាយ៉ាង្ណក៏អោយឧបករណ៍អនោះ
ក្តូវការអអាយមានការប្កប្ក្បព៊ីអក្ពាោះអក្ោង្ប្ដករង្វិលមិ្នរងឹ្មំាក្លប់ក្ោន់អ ើយ ន្ទង្ នពាយម្
អធវើព៊ីបំពង់្ទ៊ីបជ័រ ប្តវអៅប្តមិ្នក្តឹម្ក្តវូលអ។ជាមួ្យលកខខ្ណឌ បំពង់្ជ័រ បប្នែម្អៅដល់លំរអូនោះ ន្ទង្



ពាយម្អធវើរនធតាម្បំពង់្អដើម្ប៊ីអអាយដឹង្ថាឧបករណ៍អនោះ នអៅកប្នៃង្ណកន ង្ ក់អអាយចាស់លអ 
ប្តមា៉ាស ៊ីនអៅប្តធៃន់អពកប្ដលវអាចជាន់ពនៃិចអៅកន ង្ ក់។ វក្តូវការកំលំាង្ពលកម្មអក្ចើនអដើម្ប៊ីអធវើ
ឧបករណ៍រង្វិល ប្ដលខាតទំង្អពលអវលានិង្កំលំាង្ ច ង្បញ្ច ប់លំរមូ្៉ាូដបចច បបននជាមួ្យនឹង្អក្ោង្
ប្ដកក្តវូ នបអង្កើតអ ើង្។ 

 

 

ឧបករណ៍កំណត់ជួររបស់េនកន្ទង្វ៉ានអ នក្តវូការេនតកម្មជាអក្ចើនមិ្នអពលប្ដលវក្តវូ នរចន្ទជា
អលើកច ង្អក្កាយ។ វលអណស់សំរាប់កសិកម្មបវសព៊ីអក្ពាោះវ នបងាា ញយ៉ាង្ចាស់ព៊ីលំនូសកន ង្
 ក់ អោយអៅថាស្សូវលួោំអៅកប្នៃង្ណ។ 

ឧបករណ៍លំរកំូណត់ជួរង្វិលរបស់េនកន្ទង្វ៉ានអ ន  

ឧបករណ៍លំរកំូណត់ជួរង្វិលរបស់េនកន្ទង្វ៉ានអ នក្តូវ នបអង្កើតអ ើង្ព៊ីបទពិអសាធន៍របស់ន្ទង្ 
អៅអពលប្ដលមានបញ្ញា អកើតអ ើង្ និង្មានការតៃ ស់បតូ និង្បអង្កើតឧបករណ៍ប្ផអកអលើបញ្ញា និង្ពូជ
ស្សូវ។ 

 

ឧបករណ៍របស់ន្ទង្ក្តូវ នរចន្ទអ ើង្អអាយមានទំង្ន់ស្សាល ងាយស្សួលកាន់និង្អក្បើក្ ស់។ 
ក្ដកាន់ក្តវូ នអធវើអ ើង្អដើម្ប៊ីអអាយអលអាចទញវ ន។ ឧបករណ៍អនោះបអង្កើតអអាយមានជួរស្សប



និង្កាត់ទទឹង្អដើម្ប៊ីកំណត់ជួរសំរាប់សាងូ្ បអង្កើតលំលាតលអរវង្ជួរអដើម្ប៊ីអអាយស្សូវងាយស្សួអរៀបចំ
ជាជួរអោយោម នការអក្បើកំលំាង្ពលកម្មខាៃ ំង្អ ើយ។ 

 “ខ្្ ំ នលិតដល់និង្ការបអង្កើតឧបករណ៍កំណត់បន្ទា ត់សំរាប់សាូង្ស្សូវបវសអដើម្ប៊ីជួយដល់ការងារខ្្ ំ 
អដើម្ប៊ីអធវើអអាយវកាន់ប្តងាយស្សួលជាង្ម្ ន រ ័សនិង្ស្សួល និង្សំអរច នការងារតាម្ការចង់្
 នរបស់េតិៃិជន.” 

វ៉ាន់អ ន ចាណរត័ន កសិករអៅនលស វណណ 
 

ការវស់ប្វង្ព៊ីលំលាតអោយអយង្អៅអលើពូជស្សូវនិង្ការប្បកល ម្ព 
អោយសារប្តវ៉ាន់អ ន នោំស្សូបវសសំរាប់ការលក់ដូរ ន្ទង្ក្តូវការឧបករណ៍ជាអក្ចើនជាមួ្យនឹង្
កង់្ទំ ំខ្ សៗោន ។ ន្ទង្អក្បើមួ្យណលឺវអាស្ស័យអលើការទំលាប់ក្នការប្បកល ម្ពរបស់ពូជស្សូវប្ដល
ន្ទង្ចង់្សាូង្។ ឧបករណ៍កំណត់ជួររបស់ន្ទង្លឺ 30x30 សម្  16x30 cm., and 25x25 សម្ អាស្ស័យ
អៅអលើតក្ម្ូវការ [Ed: ស្សវូបវស ជាទូអៅក្តូវ នសាូង្ 25X25 សម្ឬលំលាតធំជាង្អនោះ។ 

អពលប្ដលអលបអង្កើតជាជួររចួអ ើយ សំណប់អាចក្តវូ នសាូង្ ប្ស្សនឹង្មិ្នក្តវូមានទឹកអក្ចើនអពក
អទ អបើមិ្នេញ្ច ឹង្អទជួរនឹង្រល ប ត់េស់ ម្ នអពលប្ដលសំណបក្តូ នលប់ចូលអៅ [Ed: ការលប់
សំណបលឺជាទំរង់្មួ្យក្នការសាូង្ស្សូវប្ដរ សូម្អម្ើលេតែបទប្ដលទក់ទង្ោន កន ង្ការផាយអនោះ]. ព៊ីរ
ស ត  ៍អក្កាយម្កកូនសំណប់និង្មានការលូតលាស់អក្ចើនកន ង្ជួប្ដលមានលំោប់លំអោយ។ 

 

 

អពលកំណត់ជួររចួអ ើយអោយការអក្បើឧបករណ៍កំណត់ សំណប់នឹង្ក្តវូ នសាូង្ នអ ើយ 



 

 
ឧបរណ៍កំណត់ជួរសំរាប់សាូង្ជួយកសិករអអាយសាូង្ស្សូវងាយស្សួលជាង្ម្ ននិង្ជួរប្ដលមានលំលាតក្តឹម្ក្តូវ 
ការអនោះនិង្ជួយពួកអលកន ង្ការសំអាតអមម ងាយស្សួលជាង្ម្ នអោយោម នការខូ្ចខាតដល់ស្សូវអ ើយ 

 

ស្សូវប្ដលលូតលាស់ជាជួរអធវើអអាយការក្លប់ក្លង្អមម មានភាពងាយស្សួល 
ការសាូង្ស្សូវជាជួរតាម្លំោប់លំអោយក៏ នជួយផង្ប្ដរដល់ការក្លប់ក្លង្អមម  ប្ដលមានសារោះ
សំខាន់ណស់សំរាប់ការក្លប់ក្លង្ប្ស្ស។ ជាមួ្យនឹង្វធិិសាស្រសតក្នការអធវើប្ស្សតាម្ប្បបក្បក្ពណ៊ី យ៍ 
ការក្លបក្លង្អមម មានការលំ កណស់។ កសិករអដើរកាត់ប្ស្សស្សវូក្បក្ពណ៊ី យ៍ ពួកអល នអធវើអអា
យសនាូង្ខូ្ច អោយសារប្តការអធវើប្ស្សបវសមានជួរលំលាតក្តឹម្ក្តូវលអ កសិករអាចកំចាត់អមម កន ង្
ប្ស្សប្ដលមានការប៉ាោះពាល់តិចតួចដល់ស្សវូ។ 

កសិករព៊ីររបូប្ដលខាៃ ងំ្ មាត យនិង្កូនអធវើការជាមួ្យោន  
អទោះប៊ីជាេនកន្ទង្វ៉ានអ នមានក្កមុ្ប្ដលសាូង្ស្សូវជាពាណិជជកម្មក៏អោយ ក៏កូនស្ស៊ីរបស់ោត់
អ ម្ ោះថា  ៊ីចារ ៊ីន៊ី រ កស ៊ី (ប្េ ) ជាេនកប្ដលអទើបបញ្ច ប់សកលវទិាល័យ ក៏ នបអង្កើតកូនសំណប់
អអាយោត់ប្ដរ។ 

 

បណត ញកសិករអពលច ង្ស ត  ៍ [Ed: បណត ញកសិករអពលច ង្ស ត  ៍ លឺជាអោលលំនិតមួ្យ
ប្ដល នអលើកអ ើង្កន ង្េតែបទបអង្កើតៃម៊ីឧបករណ៍បវស កសិករអនោះប្ដលអធវើការអពញអមា៉ាង្ ប្តអៅ
ប្តបនតរអធវើកសិកម្មខាង្អក្ៅ) ក៏ នបអង្កើតនិង្េ ិវឌ្ឍន៍ ឧបករណ៍អធវើសំណប់ប្តមួ្យអដើម្ ជាឧបករ
ណ៏ប្ដលបអង្កើតអ ើង្មានព៊ីរជាន់ក្នជាតិអាក្ល៊ីល៊ីក ប្ផនកខាង្អលើមានរនធ៤៣៤ អោយប្ផអកអៅតាម្
ទំ ំក្នក្ោប់ស្សូវ អ ើយប្ផនកខាង្អក្កាម្មានរនធដូចៗោន  ប្តជាន់ោន នឹង្រនធខាង្អលើ។ ក្ោប់ស្សូវនឹង្រា៉ា
យ ៉ាយអៅប្ផនកខាង្អលើអ ើយេក្ង្នួអផតកអដើម្ប៊ីអអាយក្ោប់ស្សូវធ្លៃ ក់ចូលអៅកន ង្រនធ។ ថាសអាក្ល៊ី
លិកអនោះ ប្ដលមានរនធជាជួរស ៊ីោន  ក្តូវ នោក់ព៊ីអលើថាសកូនសំណបប្ដល នអរៀបចំជាម្ ន។ រនធ
ប្ដលអៅសល់ទអទអាចក្តវូ នោំអោយក្ដ។ បអចចកអទសអនោះអាចជួយអអាយថាសសំណបមាន
ភាពងាយស្សួលនិង្មានក្បសិទធិភាព(មួ្យន្ទទ៊ីកន ង្មួ្យថាស)។ 



វ៉ាន់អ ន នអក្បើតំបន់ប្ដលអៅជ ំវញិផាោះរបស់ោត់ជាថាន លបណត ោះកូនសំណប។ កូនសំណបខ្ៃោះ
ប្ដលន្ទង្បណត ោះ (អទោះជាពូជយកម្កអៅយអោយេតិៃិនជនរបស់ន្ទង្ឬព៊ីពូជរបស់ោត់ក៏អោយ) 
ក្តូវ នលក់អៅដល់កសិករ។ខ្ៃោះក្តូវ នអក្បើក្ ស់សំរាបការជួសកន ង្ប្ស្សបន្ទា ប់ព៊ីស្សូវដំបូង្ ន
ប្បកល ម្ព។ បចច បបននអនោះពូជស្សូវប្ដលមានការចូលចិតតកន ង្ចំអណម្េតិៃិនជនរបស់ោត់មានដូចជា 
ស្សូវបឺរ ៊ី  ម្និន  ម្ស ខូ្ក្ៃ  ម្ឡាណ និង្កូលរ៤៩។ 

 

សំរាប់ព័ត៌មានបប្នែម្សូម្អធវើការទំន្ទក់ទំនង្ វ៉ាន់អ ន ចាណរត័ន 
អាស័យោា ន: 24 Moo 4 Thamai, Chomseang Nakornswan 60120  

Tel: +66-84-753-4007 (outside Thailand) or 084-753-4007 (inside Thailand). 

 

 


