ពូជស្រូវស្រអូប “សរនស្រអូប០១“
ពូជស្រូវ “សរនក្រអូប០១” ជាពូជស្រូវក្រអូប សែលបានធ្វើការបធចេញ និងផ្សពវផ្ាយជូនររិររធក្បើក្បារ់ធោយ វ ិទ្យាស្ថាន
ស្ស្ថវក្ជាវ និងអភិ វឌ្ឍន៏ររិរម្មរម្ពុជា ននក្ររួងររិរម្ម រុកាាក្បមាញ់ និងធនស្ថទ្យ ធៅចុងឆ្នាំ ២០១៩។ បចេុបបនន ពូ ជស្រូវ
“សរនក្រអូប០១” បាននឹងរាំពុងរ ីរស្ថយភាយធៅរនងក្ពះរាជាណាចក្ររម្ព
ជា
់ ូវទ្យិនផ្
ន លខ្ពរ់ មានរលិន
ុ
ុ ធោយពូជស្រូវធនះផ្តលន
ក្រអូប គុណភាពអងករលអមានភាពថ្លលសវងរលូន និងបាយទ្យន់ឆ្ាញ់ពិស្ថរធទ្យៀតផ្ង។ ជាពិធររធៅធទ្យៀត ជាពូជសែលមាន
ក្បធភទ្យអងករមានតនម្លខ្ពរ់ធៅធលើទ្យីផ្ារជាតិ និងអនតរជាតិ ។
លក្ខណៈពិសេេៗរបេ់ពូជស្េូវ សេនស្ក្អូប០១
ពូជ”សរនក្រអូប០១” ជាពូជស្រូវស្ស្ថលម្ិនក្បកាន់រែូវ ែូចធនះពូជធនះអាចធចញផ្កកបានក្គប់ធពលធវលា ែរាបណាលរាខ្ណឌ
ោាំែុះអាំ ធណាយផ្ល។ អាស្រ័យធោយធេតុផ្លខាងធលើធនះ ធទ្យើបពូជសរនក្រអូប ០១ អាចោាំែុះធៅធែើម្រែូវវរា (ែាំណាាំ
ទ្យីម្ួយននរែូវ ឬស្រូវធែើម្រែូវ) រនងរែូ
វវរា (ែាំណាាំទ្យព
ី ីរននរែូវ) ចុងរែូវវរា ស្រូវក្បធែញទ្យឹរ (ែាំណាាំចធ្លះរែូវវរា និងរែូវ
ុ
ក្បាាំង) និងលរាខ្ណឌក្បាាំងធស្ស្ថចស្រព។ ពូជស្រូវ”សរនក្រអូប០១” មានអាយុកាលចាប់ពីនងាស្ថបរេូតែល់នងាក្បម្ូលផ្លពី
១១០-១១៥ នងា។ រម្ពរ់ធែើម្សក្បក្បួលពី ១០៧-១១៤ រ.ម្ និងចាំនួនធែើម្សបរផ្តល់ផ្លពី ៥-១០ ធែើម្រនុងម្ួយគុម្ព។ ចាំនួន
ក្ាប់រងម្ួ
ុន យរួរមានចាប់ពី ១០០-១៤០ ក្ាប់ និងមានក្បសវងរួរពី ២០-៣០ រ.ម្។ ពូជស្រូវ “សរនក្រអូប០១” ម្ិន្ន់ធៅនឹង
រតេលិត
អ និ ងជម្ាឺធទ្យ (ែងកូវរុីរូងធែើម្ ជម្ាឺខានអាំ ធបាះធននត) និ ងអាចផ្តល់ផ្លពី ៣,៩ ធៅ ៤,៩ ធននរនុង ១ េិរន។
វិធីសាស្តេរដ ាំដុះ
រក្មាប់ស្រូវរនទង
រនង
ី សែលក្ាប់ពជ
ូ រុទ្យឋ
ូ បរ ិមាណក្ាប់ពូជសែលចាាំបាច់គឺពី ៣០-៤០ គីឡក្កាម្
ូ
ុ ១ េិរន បុសនតរងររណ
ុន
និងមានរុខ្ភាពលអ បរ ិមាណក្ាប់ពូជ សែលក្តូវការរនុងម្ួយេិរនគឺពី ១៥-២០ គីឡូក្កាម្។ ធែើម្បីឲ្យរាំណាបែុះលូត
លារ់្ាំធាត់លអ ធគក្តូវស្ថបក្ាប់ពូជម្ួយគីឡក្កាម្ធលើ
នផ្ទែីថ្លនល ១០ សម្ក្តកាធរ។ ទ្យីរណា
ាំ
បក្តូវធ្វើធៅជិតក្បភពទ្យឹរ សតក្តូវ
ូ
ឆ្ាយពីម្លប់នក្ព ឬរសនលងមានធភលើងអគគីរនី ធែើម្បីធចៀរវាងការបាំ ផ្កលញពីរតវលិត
អ ចនក្ង។ ជាការលអគួររទូងរាំណាបសែល
មានអាយុ ១៨-២២ នងា ធេើយរនុងម្ួយគុម្ពចាំនួន ២-៣ ធែើម្។ រក្មាប់ស្រូវពធក្រះ បរ ិមាណក្ាប់ពូជសែលចាាំបាច់ គឺ ៦០
គីឡូក្កាម្រនុង ១ េិរន។ គួរធរៀបចាំែីឲ្យបានលអ និងរាបធរមើម្ុនរទូង ឬធក្រះ។ ការភជួររារ់ គួ រសតធ្វើឲ្យបាន ២-៣ ស្ថរជា
ការលអក្បធរើរ។ ក្បរិនធបើសស្រអាចបធចេញបចូេ លទ្យឹរបាន ប្ទប់ពីរូង
ទ ឬធក្រះបាន ២០ នងា អាចបធចេញទ្យឹរឲ្យអរ់ពី
រនុងសស្រ ២-៤ នងា រួចបចូេ លទ្យឹ រងមីវ ិញ។ ធ្វើរធបៀបធនះគឺធែើម្បីធ្វើឲ្យស្រូវកាន់ សតសបរគុម្ពលអ។

1

ការសស្បើស្ាេ់ជី
ការធក្បើក្បារ់ជីរម្ស្របនម្រក្ម្ិតសណ្ាំ នឹងម្ិនបណា
ា លឲ្យមានការងយគុណភាពក្ាប់ស្រូវធឡើយ។ គួរោរ់ជី ២-៣ែង
រនុងម្ួយវែតជីវ ិតរបរ់ស្រូវធោយ៖
-បាចធលើរទ្យី១៖ ក្ាប់បាតម្ុនធពលរទងធក្បើ
ជី្ម្មជាតិពី ៥ ធនន (២០ រធទ្យះ) រនង
ី ីែូចមានរនុង
ូ
ុ ១ េិរន និងរួម្ផ្សាំជាម្ួយជីគម្
នរាងទ្យី ១។ រក្មាប់ធពលធវលាននការបាចជីបាំបន គឺក្តូវធ្វើធឡើងធៅរយៈធពល ៤៥ នងា ធក្កាយពធក្រះ ឬ ៥០ នងា ធក្កាយ
ស្ថបរាំណាប។

នរាងទ្យី ១៖ រក្ម្ិតជីសណ្ាំនម្ក្បធភទ្យែី
ស្រូវស្ាលមិនក្រកាន់រដូវ (ស្រូវក្រាំង និងស្រូវវរា)
ក្រុមដី

រចក្ារ់រតមុនរទូង ឬពក្រោះ (គ.ក្រ/ហត)

រាំរ៉ន (គ.ក្រ/ហត)

អុយពរ ៉

ពដ អា ពរ៉

រ៉ូតារស

អុយពរ ៉

៤៦-០-0

១៨-៤៦-0

០-០-៦០

៤៦-០-0

ដីព្ក្ៃខ្មែរ

២០

២៥

៥០

២៥

ដីក្រទោះឡាង

២៥

៥០

៥០

៥០

ដីរកាន ឬអូររូង

៥០

៦០

៥០

៨០

ដីទួលរាំពោង

៥០

៥០

០

១០០

ដីពោគក្តរ់

៥០

៧៥

៥០

៧៥

ដីរាំៃង់ពរៀម

៥០

០

០

៥០

ដីពរៀនាាយ

៦០

០

០

៦០

១០០

៥០

០

១០០

៨៥

០

០

៨៥

ដីក្រគរ
ដីរាលពរធិ

ការស្បមូលផល
- ក្តូវក្បម្ូលផ្លស្រូវធៅធពលក្ាប់ទ្យុាំលអ គឺធៅធពលសែលរួរស្រូវមានក្ាប់ ចាប់ពីររ់ រណា
ា លរួ រធឡើងធៅ មានពណ៌
ធលឿងទ្យុាំចារ់ និងក្ាប់ធពញររ់រណា
ា លរួ រចុះធក្កាម្ មានពណ៌ធលឿងទ្យុាំស្ស្ថល ធេើយក្ាប់ ររ
ក វ ិញមានពណ៌ស្ថលប
ធររចារ់។
- ធគអាចហាលរម្ាួតស្រូវធៅធលើរធនទល រាំណាញ់ម្ុង តង់ ធៅរូ និ ង
លានរុីម្ង់ត៍ គឺម្ិនបណា
ា លឲ្យគុណភាពក្ាប់ស្រូវ ឬក្ាប់ស្រូវពូជ
ខ្ុរានធឡើយ។ រក្មារ់ក្ាប់ស្រូវសែលរម្ស្របរក្មាប់ការហាល
រម្ាួត គឺ ២-៣ រ.ម្ សែលរក្មារ់ក្ាប់ និងរភាពពនលឺនងាគឺជារនត
ចម្បងរនុងការរាំណត់ រយៈធពលហាល និងគុណភាពក្ាប់ ស្រូវ៖
 នងាស្រឡះលអ ហាលសត ១ នងា បុធណាណះ ធោយរនលះធមាងវ ីម្តង។

 នងាស្រឡះបងគួរ ហាលរម្ាួតរយៈធពល ២ នងា ធោយម្ួ យធមាងវ ីម្ត
ង។
 នងាម្ន
ិ ស្រឡះ ធគក្តូវហាលរេូតែល់ ៣ នងា ធោយ ២ ធមាង វ ីម្តង។
- ក្ាប់ពូជក្តូវក្ចរទ្យុរធៅរនុងងង់បាលរទិរចងឲ្យជិត រួចោរ់ រុងបាវម្ួ
ន
យ
ជាន់ធទ្យៀត

ធេើយទ្យុរោច់ ធោយសឡរពីក្ាប់ស្រូវចាំណី

ធៅរសនលង

សែលរាួតលអ និងាមនការបាំ ផ្កលញពី រតវរណុា រ មាន់ ាជាធែើម្។ ក្តូវ
ររធររធ្មះពូជ និងនងាសខ្ក្ចូតកាត់ ោរ់ ធៅធលើបាវឲ្យបានក្តឹម្
ក្តូវលអ។
- ផ្លស្រូវសែលក្បម្ូ លបាន ក្តូវទ្យុរោរ់ រុងជក្ងុ
ន
រឲ្យបានលអ ធោយ
ការរររុាំឲ្យរតវរណុា រ មាន់ ារុី និងម្ិនឲ្យទ្យទ្យឹរ។

រក្ារ់ ៃ័ត៌ានរខ្នែមរូមពធាើការារ់ ទង ការ ិយាល័ យរុរខជពក្មើ រវ ិទា មជឈមណ្ឌលរណ្ុ្ ោះរណ្ត
្ ល និ ងៃ័ ត៌ាន ការ ិយាល័យខ្ែនការ រហក្រតិ រត្ិការ និ ងរណ្ិជជរមែ
ព្នវ ិទាាែនស្ាវក្ាវ និ ងអភិ វឌ្ឍន៍ ររិ រមែរមពុា ពៅតាមរពណ្ត
្ យែលូវាតិ ពលម ៣ រង្កាត់ ក្រទោះឡាង មណ្ឌរាំ រូល ភនាំពៃញ ឬតាមក្រអរ់ រាំរុក្តពលម ០១ ភនាំពៃញ
ទូ ររ័ៃទពលមៈ (៨៥៥-២៣) ៦៣១៩ ៦៩៣-៤
ទូ រអរខរៈ vathany_thun@yahoo.com
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