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១. លសចកដីលសដើម្ 

 ១.១. សនិនទាន 
 -  េិេណ៌នេើសាថ នភាេេូច្ៅទាក់េងនងឹរបធានបេ(ច្របើរាស់ឯកសារច្ោងច្បើម្លន) 
 - វាម្ិនខម្នាការេិេណ៌នេើម្លតិកាអតថបេរបស់សារណាច្េ 
 - និោយសច្ងេបេើសំណួរ និងេនយល់រកច្ហតុផលថ្ន ច្ហតុអវើានាវាម្លនរបច្ោជន។៍ 

 ១.២. ម្ ូបញ្ញា  
 - កំណត់បញ្ញា ឲ្យានចាសល់ាស់ច្ៅកាុងរបធានបេខដលច្លើកច្ ើង 
 - បញ្ញា ក់េើផលវាិកខដលច្កើតេើបញ្ញា  
 - រកម្ច្្ាាយច្ដើម្បើច្ ុះរសាយបញ្ញា ។ 

 ១.៣. លគ្ន បុំណង 
 - រតូវចាប់ច្ផតើម្ច្ យពាកយ” ការសិកាច្នុះច្ដើម្បើ.... ខសវងយល.់....វាយតថ្ម្េ......ច្របៀបច្្ៀប.....វភិាគ.... 
 - ការបច្ងកើតច្ោលបណំងរតូវឲ្យច្្េើយតបច្ៅនឹងចណំងច្ជើង ឬច្ោលច្ៅថ្នការរសាវរាវ 
 - រតូវសរច្សរច្ោលបណំងនើម្យួៗ ឲ្យានចាស់កុឲំ្យានោ់ា  (ច្រចើនបំផុត៣) ។ 

 ១.៤. ទ្យុំហុំននោរសកិា 
 - រតវូេិេណ៌នេើចំនួនសំណាកខដលរតូវរបមូ្ល េំហដំើខដលច្របើសំរាប់ច្្វើេិច្សា្ន៍ រយុះច្េលរសាវរាវ 
ចំនួនម្នុសសខដលចូលរមួ្រសាវរាវ និងងវកិាខដលច្រោងសរំាប់ការរសាវរាវច្នុះ 
 - ាម្ួយោា ច្នុះខដរក៏រតូវច្លើកច្ ើងេើខដនកណំត់ និងលេធភាេខដលម្និោចច្្វើានកាុងការរសាវរាវច្នុះ។ 

 ១.៥. សម្មតិកម្ម 
 សម្មតិកម្មាខផាកម្ួយខដលរតវូេសសន៍ទាយេើលេធផល ប ុខនតវាម្លនការែុសោា េើលេធផលរេំឹងេុក 

 - បញ្ញា ក់ោ ងចាស់ នងិោ ងែេើេើលេធផលខដលច្កើតច្ចញេើការរសាវរាវ។ 
 - ច្តត តសំខាន់ច្ៅច្លើលកេណៈចាស់លាស់ខដលរេំងឹនឹងច្កើតច្ ើង។ 
 - ច្ទាុះាោ ងណាក៏ច្ យ ច្គក៏ោចបច្ងកើតសម្មតកិម្មច្ យការម្ិនចាស់លាស់ ាេចិ្សសច្ៅច្លើការ
សិការសាវរាវខផាកណាខដលច្គម្ិនសូវានសិការសាវរាវកនេងម្ក។ 

២. វធិីស្ថស្តសរសកិារស្ថវរជាវ 

 ក. ោររស្ថវរជាវព្បបែិលស្ថធន ៍

 ២.១. ោរលរជើសលរ ើសទ្យតី ុំង 
                រតវូេិេណ៌នេើេើតងំខដលរតវូច្្វើការេិច្សា្ន៍។ ឧទាហរណ៍៖ ដូចាច្ៅកាុងសាថ នើយប៍ខនេកាលច្កាុះ 
ឬសាថ នើយេ៍ិច្សា្ន៍ដំណាថំ្នវេិាសាថ នាតកិសកិម្មខរេកច្លៀប .......។ល។ 

 

ចំណងច្ជើង និងចណំងច្ជើងរង ច្របើ Khmer OS Muol Light េំហ១ំ១ 
ច្ហើយអកសរម្និខម្នាចណំងច្ជើងច្របើ Khmer OS Siemreap េំហ១ំ១ 

ចច្នេ ុះចណំងច្ជើង ឬកថ្នែណឌ នើម្ួយៗ 
រតូវយកគម្លេ ត (Spacing after 6pt) 

 



 ២.២. វិធសី្ថស្តសរែិលស្ថធន ៍
  ២.២.១ សម្លា រៈេូជ 

  ២.២.២ បេង់េិច្សា្ន៍     

 ២.២.៣ ការ ដុំុះ 

 ២.២.៤ ការខងទា ំ

 ២.២.៥ ការរបមូ្លផល 

 ២.៣. ោររបម្ ូទ្យនិននយ័ 
                រតូវេិេណ៌នេើេនិាន័យខដលរតូវរបមូ្ល (ឧទាហរណ៍៖ េិនាន័យកម្ពស់ច្ដើម្របខវងសេឹកេិនាផល...)។ 

       ២.៤. ោរវិភាគ្ទ្យនិនន័យ 
  រតវូេិេណ៌នេើកម្មវ ិ្ ើសំរាប់វភិាគេិនាន័យ (ឧទាហរណ៏៖ េនិាន័យថ្នការលូតលាស ់ និងេិនាផល 
ថ្នច្ប ងច្ា ុះច្ ៀរ ើ) រតូវបញ្េូ លច្ៅកាុងកម្មវ ិ្ ើ Excel ឬ SPSS។ ច្ដើម្បើវភិាគេើភាេែុសោា រវាងបចេ័យនើម្ួយៗ 
វ ិ្ ើសាស្រសតវភិាគសថិតកិសិកម្មដូចា ANOVA និង T-Test នងឹរតូវានច្របើរាស់។ 

       ខ. ោររស្ថវរជាវព្បប Survey  

       ២.១. ោរលរជើសលរ ើសទ្យតី ុំង 
                រតូវេិេណ៌នេើេើតងំខដលរតូវច្្វើការអច្ងកត នងិេើរេំរបេល់ខដលាបត់ំបនស់ិកា។ ច្គោចយកខផនេើ   
ម្ក កក់ាុងឧបសម្ពន័ធច្ៅកាុងគច្រម្លងរសាវរាវ។  

       ២.២. ោរលរជើសលរ ើសសុំណាក 
  ការច្រជើសច្រ ើសសំណាកច្្វើច្ ើងតម្រយៈការច្របើរាស់រូបម្នត (ឧទាហរណ៍៖ Yamane 1967 ខដល 
ម្លនរូបម្នត n= N/1+Ne2) ។ 

       ២.៣. ោររបម្ ូទ្យនិនន័យ 
  ការរបមូ្លេិនានយ័ច្្វើច្ ើងតម្រយៈការអច្ងកត នងិសម្លា សន៍របាកសិករចំនួនសារច្ៅកាុងភូ្ម្ ិ
ច្ហើយេិនានយ័កសកិម្មរតូវានរបមូ្លេើម្នទើរកសិកម្ម។ 

       ២.៤. ោរវិភាគ្ទ្យនិនន័យ 
  រតវូេិេណ៌នេើកម្មវ ិ្ ើសំរាប់វភិាគេិនាន័យ។ ឧទាហរណ៍៖ េិនាន័យថ្នការលូតលាស ់ និងេិនាផលថ្ន
ច្ប ងច្ា ុះច្ ៀរ ើរតូវបញ្េូ លច្ៅកាុងកម្មវ ិ្ ើ Excel ឬ SPSS។ ច្គោចសរច្សបញ្េូ លេើវ ិ្ ើសាស្រសតសថតិិកសកិម្មរបសិន
ច្បើម្លនពាកេ់័នធ។  

 គ្. ោររស្ថវរជាវព្បបកនងុម្នទីរែិលស្ថធន ៍

 ២.១. សោា រៈែជូ 
 - រតវូេិេណ៌នេើច្ ម្ ុះេូជដណំា/ំរុកេាតិ/សតវខដលនងឹរតវូច្របើរាស់ច្្វើេិច្សា្ន៍រសាវរាវ 
 - រតូវរករបភ្េេូជ ថ្នច្តើវាានម្កេើណាសំរាប់រសាវរាវ (ោចច្របើឯកសារច្ោង) 
 - ច្បើសិនាេូជដណំា/ំរុកេាតិ រតូវេិេណ៌នេើវ ិ្ ើសាស្រសតបណតុ ុះរោប់។ ច្បើវ ិ្ ើសាស្រសតច្នុះម្លនច្គច្ាុះេុម្ព
រចួច្ហើយរតូវដករសង ់និងច្របើរាស់ឯកសារច្ោងខដលម្លនរសាប។់ 

ចំណងច្ជើងរងេើ២ រតូវច្របើអកសរ 
Khmer OS Siemreap េំហ ំ11 ាអកសរដិត 

 



 ២.២.  កាខណឌ បណរុ ៉ោះ/ដ ុំដុ៉ោះ/ចញិ្ច មឹ្ 
 - រតវូេិេណ៌នេើលកេែណឌ បណតុ ុះ/ ដុំុះ/ចិញ្េ ឹម្ ដូចាសើតុណា ភាេ េនេឺ សំច្ណើ ម្ ការច្រសាចរសេ 
សារធាតុចិញ្េ ឹម្........។ល។ 

 ២.៣. ោររបម្ ូទ្យនិននយ័ 
 - រតវូេិេណ៌នេើរបច្ភ្េេនិានយ័ខដលរតូវរបមូ្ល 
 - របមូ្លេនិាន័យច្ៅច្េលណាែេុះ របមូ្លប ុនម នដង........។ល។ 

 ២.៤. ោរវិភាគ្ទ្យនិននយ័ 
 - រតវូេិេណ៌នេើកម្មវ ិ្ ើសំរាប់វភិាគេិនាន័យ។ ឧទាហរណ៍៖ េិនាន័យថ្នដណុំុះ និងការលូតលាស់របស់
ាលិកាច្ចកនឹងរតូវបញ្េូ លច្ៅកាុងកម្មវ ិ្ ើ Excel ឬ SPSS។ ច្គោចសរច្សរបញ្េូ លេើវ ិ្ ើសាស្រសតសថិតិកសិកម្ម ដូច
ាកម្មវ ិ្ ើ ANOVA ឬ T-TEST ាច្ដើម្។  

៣.  ទ្យធស រ ុំែងឹទ្យកុ 
ច្ៅកាុងខផាកលេធផលេងឹេុកម្លនការែុសខបេកោា េើសម្មតិកម្ម។កុំម្លនការភាន់រចលំរវាងខផាកទាងំេើររតូវេិេណ៌ន

េើចំច្ណុះដងឹ បច្ចេកច្េស និងជនំញខដលច្កើតច្ចញេើការរសាវរាវ។ េិច្សសលេធផលរេំងឹេុកខរបកាេ យ
េើច្ោលបណំងរសាវរាវច្ៅា ចំច្ណុះដងឹ ជំនញ សម្ិេធផលច្ផសងៗ បេេិច្សា្ន៍លអៗ  សំរាប់យកច្ៅអនុវតត
ច្ៅថ្ងៃច្រកាយ។  

៤. ឯកស្ថរលោង 

     ក. របសនិលបើឯកស្ថរលនា៉ោះោនអនកនិែនធព្តោន ក់ 

  ក១. លៅកនងុអតាបទ្យ  
ច្ោងតម្ សំ េសិើ (២០២០) ានរកច្ ើញថ្ន ការច្របើរាស់ជើគើម្ើ ១៥-១៥-១៥ ករម្ិត 

១៥ច្តន/ហ.ត ច្្វើឲ្យេេលួានេិនាផលច្ប ងច្ា ុះច្ ៀរ ើែពស់ាងច្គ ច្បើច្របៀបាម្យួករម្តិជើ ៥ និង ១០ច្តន/ 
ហ.ត។ ឬច្គោចសរច្សរានថ្ន ការច្របើរាស់ជើគើម្ើ ១៥-១៥-១៥ ករម្តិ ១៥ច្តន/ហ.ត ច្្វើឲ្យច្គេេលួានេិនា 
ផលច្ប ងច្ា ុះច្ ៀរ ើែពស់ាងច្គច្បើច្របៀបាម្ួយករម្តិជើ ៥ និង ១០ច្តន/ហ.ត (ស ំេសិើ, ២០២០)។ 

  ក២. លៅកនងុបណាា  យ័ស្ថស្តសរ 
 រតូវសរច្សរច្ យចាប់ច្ផតើម្េើច្ ម្ ុះអាកនិេនធ បនទ ប់ម្កឆ្ា ចំ្ាុះេុម្ព ចណំងច្ជើងសារណា របច្ភ្េ 

សារណា េើកខនេងច្ាុះេុម្ពសារណា (ឧទាហរណ៍៖ សំ េិសើ (២០២០) របសិេធភាេជើ ១៥-១៥-១៥ ករម្ិតច្ផសង
ោា ច្លើដណំាចំ្ប ងច្ា ុះច្ ៀរ ើ (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) ច្ៅវេិាសាថ នាតិកសកិម្ម 
ខរេកច្លៀប។ សារណាបញ្េបក់ារសិកាថ្នា កប់រញិ្ញា ។ វេិាសាថ នាតកិសិកម្មខរេកច្លៀប។ 

ខ. របសនិលបើឯកស្ថរលនា៉ោះោនអនកនិែនធែីរនាក់ 

  ខ១. លៅកនងុអតាបទ្យ 
         ច្ោងតម្  ុន តូរ ើ និង ច្រ  នរ ើេធើ (២០១៩) ានបង្ហា ញថ្ន ការច្របើរាសអ់័រម្ ូនអុកសុើន NAA 
ច្្វើឲ្យាលិកាច្ចកលូតលាសា់នច្លឿនាងការច្របើរាស់ IAA និង 2-4D ។ ឬច្គោចសរច្សរានថ្នការច្របើរាស់
អ័រម្ ូនអុកសុើន NAA ច្្វើឲ្យាលិកាច្ចកលូតលាស់ានច្លឿនាងការច្របើរាស់ IAA នងិ 2-4D ( ុន តូរ ើ នងិ ច្រ  ន
រ ើេធើ, ២០១៩)។  



  ខ២. លៅកនងុបណាា  យ័ស្ថស្តសរ 
 ុន តូរ ើ និង ច្រ  នរ ើេធើ (២០១៩) ឥេធេិលថ្នរបច្ភ្េអុកសុើនច្ផសងោា ច្លើការលូតលាស់ាលិកាច្ចក

ច្ៅវេិាសាថ នាតកិសកិម្មខរេកច្លៀប។ សារណាបញ្េបក់ារសិកាថ្នា កប់រញិ្ញា ។ វេិាសាថ នាតិកសកិម្មខរេកច្លៀប។ 

 គ្. របសនិលបើឯកស្ថរលនា៉ោះោនអនកនិែនធល ើសែី២នាក់ល ើងលៅ 

 គ្១. លៅកនងុអតាបទ្យ 
 ច្បើឯកសារាភាសាខែមរ៖ ច្ោងតម្  ុន តូរ ើ និង សហការ ើ (២០០៧) ានរាយការណ៍ថ្នអរម្ ូន រុ
កេាត ិ Gibberellin ម្លនតួនេើោ ងសំខាន់កាុងការលូតលាស់កម្ពស់ច្ដើម្របស់ដណំារំសូវ និងការអភ្ិវឌ្ឍន៍
របស់តក ។ ឬោចសរច្សរានថ្នអរម្ ូនរុកេាតិ Gibberellin ម្លនតួនេើោ ងសខំាន់កាុងការលូតលាស់កម្ពស់ច្ដើម្ 
និងការអភ្ិវឌ្ឍរបសត់ក កាុងដណំារំសូវ ( ុន តូរ ើ នងិ សហការ ើ, ២០០៧)។  

   ច្បើឯកសារាភាសាអង់ច្គេស៖ ច្ោងតម្ Chhun et al., (2007) បានរាយការណ៍ថាអ័រម្ ូនរុកេាតិ
Gibberellin ម្លនតួនេើោ ងសំខាន់កាុងការលូតលាស់កម្ពស់ច្ដើម្របស់ដណំារំសូវ និងការអភ្ិវឌ្ឍរបស់តក ។ ឬោច
សរច្សរានថ្ន៖ អរម្ ូនរុកេាតិ Gibberellin ម្លនតួនេើោ ងសំខាន់កាុងការលូតលាស់កម្ពស់ច្ដើម្ និងការអភ្ិវឌ្ឍ
របសត់ក កាុងដណំារំសូវ (Chhun et al., 2007) ។ 

 គ្២. លៅកនងុបណាា  យ័ស្ថស្តសរ 
  ឧទាហរណ៍ជាភាសាខ្មែរ៖ រតូវសរច្សរច្ យចាប់ច្ផតើម្េើច្ ម្ ុះអាកនិេនធេើ១ បនតបនទ ប់រហូតអាក

និេនធចុងច្រកាយ បនទ ប់ម្កឆ្ា ចំ្ាុះេុម្ព ចណំងច្ជើងអតថបេ ច្ ម្ ុះេសសនវដតើ ច្លែ Volume និងច្លែេំេរ័ណា   
ដលេ់ំេ័រណា។ ឧទាហរណ៍៖ ឈុន តូរ ី,ររ ៉េន រទី្ធី, ទូ្ច ស្រីលក្ខ, និង ហ ូន រុ ភក័្រក្ត (២០០៧) តួនាទ្ីរបរ់អរម៉េូន
រុក្ខជាតកិ្នុងការលូតលារ់ នងិអភវិឌ្ឍន។៍ ទ្រសនាវដ្តីវទិ្ាសាក្ររតក្រិក្មែ។ Vol. 3: 25-30។ 

  ឧទាហរណ៍ជាភាសាអងរ់លេរ៖ Chhun T., Taketa S., Tsurumi S., and Ichii M. (2003). 

Interaction between two auxin-resistant mutants and their effects on lateral root formation in rice (Oryza 

sativa L.). Journal of Experimental Botany. Vol 54: 2701-2708 

  
៥. ឧបសម្ព័នធ  
 ឧបសម្ព័នធ ១ ព្សនោរសកម្មភាែ 

 ឧបសម្ព័នធ ២ បញ្ជសីុំនួរ/បលងែ់ិលស្ថធន ៍

 ឧបសម្ព័នធ ៣ ឯកស្ថរលោងព្ដ ពាក់នឹងគ្លរោងរស្ថវរជាវសុំរាបស់្ថរណា 



ឧបសម្ព័នធ ១ 

ព្សនោរសកម្មភាែ 

ល.រ សកម្មភាេ 
ឆ្ា ២ំ០២០ 

ម្ករា កុម្ាៈ ម្ើន ច្ម្សា ឧសភា ម្ិងុន កកក  

១ 
- កំណត់េើតងំសិកា 
- ការច្រៀបចំដើ នងិបេងេ់ិច្សា្ន ៍        

២ - ការច្្វើេិច្សា្ន ៍        

៣ - ការរបមូ្លេិនាន័យ        

៤ - ការវភិាគេិនាន័យ        

៥ - េិច្រោុះច្ោបល់ាម្យួអាកដកឹន ំ        

៦ - េច្រងៀងសារណា        

៧ -  ក់ឲ្យអាកដឹកនរំតួតេនិិតយ        

៨ - ការពារសារណាបញ្េប់ការសកិា        

៩ - ខកលម្អសារណាច្ ើងវញិ        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khmer OS Muol Light េហំ1ំ1 
Khmer OS Muol Light េហំ1ំ1 

Khmer OS Siemreap េំហ1ំ1 



ឧបសម្ព័នធ ២ 
ក. ករណីលធវើែិលស្ថធន៏ដុំណាុំ 
 ការេិច្សា្ច្នុះនងឹរតូវច្រៀបចចំ្ ើងតម្បេង់បេុកចាប់ច្ឆ្ា តច្េញច្លញ RCBD (Randomized Complete 

Block Design) ខដលម្លន ១កតត  ៣បចេ័យ និង៤សារ។ 
 

 បេង់េិច្សា្ន៍ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 

 

 

 

T២ 
 

 

 

 

T១ 
 

 

 

 

T៣ 
 

 

 

 

T២ 
 

 

 

 

T៣ 
 

 

 

 

T៣ 
 

 

 

 

T២ 
 

 

 

 

T១ 
 

 

 

 

T៣ 
 

 

 

 

T១ 
 

 

 

 

T២ 
 

 

 

 

T១ 
 

 

សារេើ១ សារេើ២ សារេើ៣ សារេើ៤ 

០,៥ម្ 

០,៥ម្ 

០,៥ម្ ០,៥ម្ 

០,៥ម្ 

៨ម្ 

៦,៥ម្ 

   

២ម្ 

 
កូនខរសគំរូ 

 



 ខ. សរោបអ់លងេត (Survey) 
 ១. បញ្ា ើសណួំរសរម្លបស់ម្លា សន៍តណំាង  រគួសារ 
 ២. បញ្ា ើសណួំរសរម្លប់សម្លា សន៍តណំាង  ោាា ្រភូ្ម្ ិ

៣. បញ្ា ើសណួំរសរម្លបស់ម្លា សន៍តណំាង  ោាា ្រ ុ ំ
៤. បញ្ា ើសណួំរសរម្លបស់ម្លា សន៍តណំាង  រកុម្ហ ុន 
៥. បញ្ា ើសណួំរសរម្លបស់ម្លា សន៍តណំាង  ្នោរ 
៦. បញ្ា ើសណួំរសរម្លបស់ម្លា សន៍តណំាង  អងគការ 
៧. បញ្ា ើសណួំរសរម្លបស់ម្លា សន៍តណំាង  សាថ ប័ន 
៨. បញ្ា ើសណួំរសរម្លបស់ម្លា សន៍តណំាង  .............. 

ឧបសម្ព័នធ ៣.  ឯកស្ថរលោងព្ដ ពាក់នឹងគ្ុំលរាងរស្ថវរជាវសរោប់សរលសរស្ថរណា 
 រតូវរបមូ្លឯកសារខដលម្លនដូចាសារណា ច្សៀវច្ៅ នងិអតថបេរសាវរាវខដលពាក់េន័ធាម្ួយ

នឹងការសកិារសាវរាវ និងរបធានបេខដលនិសសតិច្រជើសច្រ ើស។ ឯកសារានកាន់ខតច្រចើនកាន់ខតលអ។  
ឧទាហរណ៍៖  
 

 
១. សំ េិសើ (២០២០) របសិេធភាេជើ ១៥-១៥-១៥ ករម្ិតច្ផសងោា ច្លើដណំាចំ្ប ងច្ា ុះច្ ៀរ ើ    (Solanum 
lycopersicum var. cerasiforme) ច្ៅវេិាសាថ នាតិកសកិម្មខរេកច្លៀប។ សារណាបញ្េប់ការសកិាថ្នា ក់
បរញិ្ញា ។ វេិាសាថ នាតកិសកិម្មខរេកច្លៀប។ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
១០. រសើ រ ា  (២០១៥): ឥេធិេលថ្នការច្របើរាសជ់ើសរ ើរាងគច្ផសងោា ច្លើេិនាផលដណំាច្ប ងច្ា ុះ។ សារណាបញ្េប ់
ការសិកាថ្នា កប់រញិ្ញា ។ សាកលវេិាល័យភូ្ម្ិនទកសិកម្ម។   
 
 
 
 
 
 
 

Khmer OS Siemreap េំហ1ំ1 

Khmer OS Siemreap េំហ ំ11 អកសរដិត 

Khmer OS Siemreap េំហ ំ11  



 
 
 

 
 
 

វិទ្យាស្ថា នជាតិកសកិម្មព្រែកល ៀប 
 
 
 
 
ម្គ្គុលទ្យទសកស៏រលសរស្ថរណាបញ្ចបោ់រសកិា 

ថ្នន ក់បរញិ្ញា  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

វិទ្យាស្ថា នជាតិកសកិម្មព្រែកល ៀប 
PREAK LEAP NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURE 

 

 
 

ស្ថរណា 
របសទិ្យធភាែជី ១៥-១៥-១៥ ករម្ិតលសេងគ្នន ល ើដុំណាុំ 
លប៉េងល ៉េ ៉ោះល ៀរ ី(Solanum lycopersicum var. cerasiforme) 

លៅវិទ្យាស្ថា នជាតិកសកិម្មព្រែកល ៀប 
 

EFFICACY OF 15-15-15 FERTILIZER ON CHERRY TOMATO 

(Solanum lycopersicum var. cerasiforme) AT PREK LEAP NATIONAL 

INSTITUTE OF AGRICULTURE 

 
 
 

សុំ ែិស ី
SAM PISEY 

 
 
                                     សារណាបញ្េប់ការសិកាឆ្ា សំកិា 

ភ្ាំច្េញ ខែ........ឆ្ា ២ំ០............. 
          

2cm 

1,5cm 
3cm 

2cm 

Logo វេិាសាថ នាតិ 
េំហ ំ6,5*6,6cm 

Khmer OS Muol Light 
េំហ1ំ6 និងអង់ច្គេសេំហ1ំ5 

Khmer OS Muol Light េហំ1ំ6 
និងអង់ច្គេស Times New Roman 
េំហ1ំ5 សរច្សរច្ៅចំកណាា ល 

Khmer OS Muol Light េហំ1ំ6 
និងអង់ច្គេសេហំ1ំ5 

សរច្សរអកសរដតិច្ៅចកំណាា ល 

Khmer OS Siemreap េំហ1ំ1 

Times New Roman េំហ1ំ5 
សរច្សរច្រេតដតិច្ៅចកំណាា ល 



                                                                                                    រែ៉ោះរាជាណាចរកកម្ពជុា 
រកសងួកសកិម្ម រោុា របោញ ់នងិលនស្ថទ្យ        ជាតិ  ស្ថសនា  រែ៉ោះម្ហាកេរត 
វិទ្យាស្ថា នជាតកិសកិម្មព្រែកល ៀប    
ម្ហាវិទ្យា យ័/លដ ៉េ តឺម្៉េង.់............................. 

  3 

 
 

 
របសទិ្យធភាែជី ១៥-១៥-១៥ ករម្ិតលសេងគ្នន ល ើដុំណាុំ 
លប៉េងល ៉េ ៉ោះល ៀរ(ីSolanum lycopersicum var. cerasiforme) 

លៅវិទ្យាស្ថា នជាតិកសកិម្មព្រែកល ៀប 
 

EFFICACY OF 15-15-15 FERTILIZER ON CHERRY TOMATO 

(Solanum lycopersicum var. cerasiforme) AT PREK LEAP NATIONAL 

INSTITUTE OF AGRICULTURE 

 
សុំ ែិស ី

SAM PISEY 

 
ច្ោងតម្ច្សចកាើសច្រម្ចច្លែ៖ ០០០ សសរ.កសក.ប ចុុះថ្ងៃេើ........ខែ............ឆ្ា ២ំ០.....   

សោសភាែគ្ណៈកម្មោររដឋ 
ច្លាក      របធាន 
ច្លាក      អនុរបធាន 
ច្លាក      សម្លជិក 
ច្លាក      សម្លជិក 

សោសភាែអនគុ្ណៈកម្មោររដឋ 
ច្លាក      របធាន 
ច្លាក      អនុរបធាន 
ច្លាក      សម្លជិក 
ច្លាក      សម្លជិក 
 
ថ្នា ក់បរញិ្ាបរតជំនន់េើ..............                           សារណាបញ្េប់ការសកិា 
ឆ្ា សំិកា២០..... - ២០.......       ភ្ាំច្េញ ខែ........ឆ្ា ២ំ០.. 
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Khmer OS Siemreap េំហ1ំ1 

Khmer OS Muol Light េហំ1ំ1 

េំហ2ំ6 
Khmer OS Muol Light េហំ1ំ1 

Khmer OS Muol Light េហំ1ំ6 
និងអង់ច្គេសេហំ1ំ5 

សរច្សរអកសរដតិច្ៅចកំណាា ល 

Khmer OS Muol Light េហំ1ំ6 
និងអង់ច្គេសេហំ1ំ5 

សរច្សរអកសរដតិច្ៅចកំណាា ល 

Khmer OS Muol Light េហំ1ំ1 

Khmer OS Muol Light េហំ1ំ1 

Khmer OS Siemreap េំហ1ំ1 

Khmer OS Siemreap េំហ1ំ1 

គម្លេ ត (Spacing after 6pt) 



 
 

ោតិោអតាបទ្យ 
                         ទ្យុំែ័រ 
 
ោរធានាអ៉ោះអាងល ើស្ថរណា (ម្លនគំរូរសាប់) ................................................................................. i 
លសចកដីព្លលងអុំណរគ្ណុ (ម្លនគំរូរសាប់ប ុខនតោចសរច្សរបខនថម្ និងខកតរម្ូវច្ៅតម្សាថ នភាេែេួនឯង) ............... ii 
បញ្ជវីចិិរតរបូ ............................................................................................................................iii 
បញ្ជអីកេរោត ់.......................................................................................................................... iv 
សលងាបស្ថរណាភាស្ថព្ខមរ (ម្និច្រចើនាង១េំេ័រ ខដលអាកសរច្សររតូវច្តត តច្លើសាថ នភាេេូច្ៅទាក់េងនឹង 
របធានបេខដលរមួ្ម្លនបញ្ញា ច្ោលបណំងវ ិ្ ើសាស្រសតរសាវរាវលេធផល នងិសន ិា ន).................................... v 
សលងាបស្ថរណាភាស្ថអង់លគ្លស ................................................................................................ vi 
លសចកដីលសដើម្ (ោចសរច្សរ១ ច្ៅ ២េំេ័រ ច្ហើយសូម្ច្ម្ើលេើរច្បៀបសរច្សរច្ៅកាុងច្សចកតើច្ផតើម្ថ្នសំច្ណើ សុំរសាវ
រាវសរច្សរសារណាក៏ប ុខនតច្សចកតើច្ផតើម្ច្ៅកាុងសារណាម្និម្លនចនុំចសម្មតិកម្មនិងលេធផលរេំឹងេុកច្េៀតច្េ)....១ 
 

ជុំែូក ១ 
សុំលោគ្បណាា  យ័ស្ថស្តសរ 

១.១ ...............................................................................................................................................  
 ១.១.១ .................................................................................................................................   
 ១.១.២ .................................................................................................................................   
 ១.១.៣ .................................................................................................................................   
១.២ ..............................................................................................................................................  
 ១.២.១ .................................................................................................................................   
 ១.២.២ .................................................................................................................................    
 ១.២.៣ .................................................................................................................................   
១.៣  .............................................................................................................................................  
 ១.៣.១ .................................................................................................................................   
 ១.៣.២ .................................................................................................................................   
 ១.៣.៣ ................................................................................................................................   
 

ជុំែូក ២ 
វិធីស្ថស្តសរសកិារស្ថវរជាវ 

២.១. ោរលរជើសលរ ើសទ្យតី ុំង ..........................................................................................................  
២.២. ោរលរជើសលរ ើសសុំណាក/ វិធសី្ថស្តសរែិលស្ថធន.៍..................................................................  
២.៣. ោររបម្ ូទ្យនិននយ័ ............................................................................................................  
 ២.៣.១ .................................................................................................................................   

ចំណងច្ជើង និងចំណងច្ជើងរងច្របើ Khmer OS Muol Light េំហ1ំ1 និង អកសរម្ិនខម្នចំណងច្ជើងច្របើ Khmer OS 
Siemreap េំហ1ំ1 



 ២.៣.២ ................................................................................................................................   
២.៤. ោរវិភាគ្ទ្យនិននយ័ .............................................................................................................   
 

ជុំែូក ៣ 
 ទ្យធស  និងោរែិភាកា 

៣.១.  ទ្យធស   
រតូវេិេណ៌នេើចណុំចសខំាន់ៗ  ច្ យបង្ហា ញាេនិាន័យបរមិ្លណ នងិគុណភាេ។ េិនានយ័បរមិ្លណ

ម្លនដូចា តថ្ម្េច្លែាក់ខសតង តរាង រកាហវ នងិឆ្តាច្ដើម្ រេម្ទាងំបង្ហា ញេើសតិថិវេិាកាុងករណើ ច្របៀបច្្ៀប
សំណាកចាបេ់ើេើរច្ ើងច្ៅ។ ចំខណកឯេិនាន័យគុណភាេគសឺំច្ៅច្ៅច្លើការេិេណ៌នច្របៀបច្្ៀប ប ុខនតម្ិនបង្ហា ញ
ច្ចញាតួច្លែច្េ។ ច្ៅកាុងការបង្ហា ញលេធផល ច្គកោ៏ចច្របើរាស់ឯកសារច្ោងានខដរ ។ 

 ៣.១.១ កម្ពស់ច្ដើម្ ..................................................................................................................  

 ៣.១.២ េម្ៃន់កាុងម្ួយច្ដើម្.........................................................................................................  

 ៣.១.៣ េិនាផលសរុប ..............................................................................................................  

៣.២. ែិភាកា 
 រតូវច្្វើការេិភាកាច្ យខផអកច្លើច្ោលបណំង។ រតូវច្្វើច្សចកតើសនា ិា នថ្នច្ោលបណំងនើម្ួយៗ ច្ហើយរតូវ 

េនយល់ច្ហតុផលច្ យម្តតិទ ល់ែេួន និងតម្រយៈឯកសារច្ោង។ េនទឹម្នងឹច្នុះរតូវច្របៀបច្្ៀបការសិការសាវ 
រាវកនេងម្កខដលរសច្ដៀងោា នឹងការសិការបសែ់េួន។  

 ឧទាហរណ៍៖ ការេិភាកាកាុងរបធានបេខាងច្លើ 
  -  ការច្របើរាស់ជើ ១៥-១៥-១៥ ករម្ិត៥០រកាម្ កាុង១រង (២ម្២) ច្្វើឲ្យច្ប ងច្ា ុះ រឺ ើលូតលាស់ាង
ច្គ៖ រតូវេនយល់រកមូ្លច្ហតុខដលច្្វើឲ្យច្ប ងច្ា ុះលូតលាស ់និងច្របៀបច្្ៀបការសកិាកនេងម្ក........ 
  - ការច្របើរាស់ជើ ១៥-១៥-១៥ ករម្ិត៥០រកាម្ កាុង១រង (២ម្២) ច្្វើឲ្យច្ប ងច្ា ុះ រឺ ើេេួលាន
េិនាផលែពស ់ាងច្គ៖ ដូចោា ខាងច្លើខដររតូវេនយលេ់ើមូ្លច្ហតុ........... 
  -  ការច្របើរាស់ជើ ១៥-១៥-១៥ ករម្ិត៥០រកាម្កាុង១រង (២ម្២) ច្្វើឲ្ម្លនរបសេិធភាេច្សដាកិចេាងច្គ៖ 
ដូចោា ខាងច្លើខដររតូវេនយលេ់ើមូ្លច្ហតុ................. 
  -  ចុងច្រកាយថ្នការេិភាការតូវច្្វើច្សចកតើសនាិ ា នារមួ្ថ្នច្ោលបណំងទាងំបើោ ងែេើ។ 

លសចកដសីននដិឋ ន 
រតូវច្្វើច្សចកតើសនិា ា នច្ យច្តត តសំខាន់ច្ៅច្លើការវាយតថ្ម្េច្ោលបណំងនើម្ួយៗ ច្ហើយាចុងច្រកាយ

វាយតថ្ម្េារមួ្។ 



បណាា  យ័ស្ថស្តសរ 
 

ក. របសនិលបើឯកស្ថរលនា៉ោះោនអនកនិែនធព្តោន ក់ 

      ក១. លៅកនងុអតាបទ្យ  
             ច្ោងច្ៅតម្ ស ំ េិសើ (២០២០) ានរកច្ ើញថ្ន ការច្របើរាស់ជើគើម្ើ ១៥-១៥-១៥ ករម្ិត
១៥ច្តន/ហ.ត ច្្វើឲ្យច្គេេលួានេនិាផលច្ប ងច្ា ុះច្ ៀរ ើែពស់ាងច្គច្បើច្របៀបាម្ួយករម្ិតជើ ៥ និង ១០
ច្តន/ហ.ត។ ឬច្គោចសរច្សរានការច្របើរាស់ជើគើម្ើ ១៥-១៥-១៥ ករម្តិ១៥ច្តន/ហ.ត ច្្វើឲ្យច្គេេលួាន
េិនាផលច្ប ងច្ា ុះច្ ៀរ ើែពសា់ងច្គច្បើច្របៀបាម្ួយករម្ិតជើ ៥ និង ១០ច្តន/ហ.ត (សំ េិសើ ២០២០)។ 

       ក២. លៅកនងុបណាា  យ័ស្ថស្តសរ 
   រតូវសរច្សរច្ យចាប់ច្ផតើម្េើច្ ម្ ុះអាកនិេនធ បនទ ប់ម្កឆ្ា ចំ្ាុះេុម្ព ចណំងច្ជើងសារណា របច្ភ្េ

សារណាេើកខនេងច្ាុះេុម្ពសារណា។ ឧទាហរណ៍៖ សំ េសិើ (២០២០) របសិេធភាេជើ ១៥-១៥-១៥ ករម្ិតច្ផសង
ោា ច្លើដណំាចំ្ប ងច្ា ុះច្ ៀរ ើ    (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) ច្ៅវេិាសាថ នាតកិសកិម្មខរេក
ច្លៀប។ សារណាបញ្េប់ការសិកាថ្នា កប់រញិ្ញា ។ វេិាសាថ នាតិកសកិម្មខរេកច្លៀប។ 

  ខ. របសនិលបើឯកស្ថរលនា៉ោះោនអនកនិែនធែីរនាក់ 
 ខ១. លៅកនងុអតាបទ្យ 

        ច្ោងតម្  ុន តូរ ើ នងិ ច្រ  នរ ើេធើ (២០១៩)ានបង្ហា ញថ្នការច្របើរាស់អរម្ ូនអុកសុើនច្ផសងោា  
NAA ច្្វើឲ្យាលិកាច្ចកលូតលាស់ានច្លឿនាងការច្របើរាស់ IAA នងិ 2-4D។ ឬច្គោចសរច្សរានការ
ច្របើរាសអ់រម្ ូន NAA ច្្វើឲ្យាលិកាច្ចកលូតលាស់ានច្លឿនាងការច្របើរាស ់ IAA និង 2-4D ( ុន តូរ ើ នងិ 
ច្រ  នរ ើេធើ ២០១៩)។  

  ខ២. លៅកនងុបណាា  យ័ស្ថស្តសរ 
  ុន តូរ ើ និង ច្រ  នរ ើេធើ (២០១៩) ឥេធិេលថ្នរបច្ភ្េអុកសុើនច្ផសងោា ច្លើការលូតលាស់ាលិកា
ច្ចកច្ៅវេិាសាថ នាតិកសិកម្មខរេកច្លៀប។ សារណាបញ្េប់ការសកិាថ្នា ក់បរញិ្ញា ។ វេិាសាថ នាតកិសិកម្មខរេក
ច្លៀប។ 

គ្. របសនិលបើឯកស្ថរលនា៉ោះោនអនកនិែនធល ើសែីរល ើងលៅ 

  គ្១. លៅកនងុអតាបទ្យ 
  ឧទាហរណ៍ឯកសារាភាសារខែមរ៖ 
  ច្ោងតម្  ុន តូរ ើ និងសហការ ើ (២០០៧) ានរាយការណ៍ថ្នអរម្ ូនរុកេាត ិGibberellin 
ម្លនតួនេើោ ងសខំាន់កាុងការលូតលាស់កម្ពស់ច្ដើម្របស់ដណំារំសូវ និងការអភ្ិវឌ្ឍតក ។ ឬោចសរច្សរានថ្ន 
អរម្ ូនរុកេាតិGibberellin ម្លនតួនេើោ ងសខំាន់កាុងការលូតលាស់កម្ពស់ច្ដើម្ និងការអភ្ិវឌ្ឍតក កាុងដណំារំសវូ 
( ុន តូរ ើ នងិ សហការ ើ ២០០៧)។  

    ឧទាហរណ៍ឯកសារាភាសាអង់ច្គេស៖ 
 ច្ោងតម្ Chhunet al., (2007) បានរាយការណ៍ថាអរម្ ូនរុកេាត ិ Gibberellin ម្លនតួនេើ
ោ ងសំខាន់កាុងការលូតលាស់កម្ពស់ច្ដើម្របស់ដណំារំសូវ និងការអភ្ិវឌ្ឍតក ។ ឬោចសរច្សរានថ្ន អរម្ ូនរុកេាត ិ



Gibberellin ម្លនតួនេើោ ងសំខាន់កាុងការលូតលាស់កម្ពស់ច្ដើម្ និងការអភ្ិវឌ្ឍតក កាុងដំណារំសូវ (Chhun et al., 

2007)។ 

 គ្២. លៅកនងុបណាា  យ័ស្ថស្តសរ 
  ឧទាហរណ៍ឯកសារាភាសារខែមរ៖ 

 រតូវសរច្សរច្ យចាប់ច្ផតើម្េើច្ ម្ ុះអាកនិេនធេើ១ បនតបនទ បរ់ហូតអាកនេិនធចុងច្រកាយ បនទ ប់ម្ក
ឆ្ា ចំ្ាុះេុម្ព ចណំងច្ជើងអតថបេ ច្ ម្ ុះេសសនវដតើ ច្លែ Volume នងិេើេេំ័រណាដល់េេំរ័ណា។  

 ឈុន តូរ ី,ររ ៉េន រទី្ធី, ទូ្ច ស្រីល័ស្ក្, និង ហ ូន រុ ភស័្ក្ (២០០៧) តួនាទ្ីរបរ់អរម៉េនូរុក្ខជាតកិ្នុង
ការលូតលារ់ និងអភវិឌ្ឍ។ ទ្រសនាវដ្តីវទិ្ាសាក្ររតក្រិក្មែ។ Vol. 3: 25-30។ 

 ឧទាហរណ៍ឯកសារាភាសាអង់ច្គេស៖ 
Chhun T., Taketa S., Tsurumi S., and Ichii M. (2003). Interaction between two auxin-resistant mutants 

and their effects on lateral root formation in rice (Oryza sativa L.). Journal of Experimental Botany. Vol 

54: 2701-2708 
 

ឧបសម្ព័នធ 
ាេិនាន័យសុើជំច្ៅលម្អិតខដលោចាេិនាន័យបរមិ្លណ នងិគុណភាេ (ាេិនានយ័ច្ៅ ាតរាង រកាហវកិ 

រូបភាេ នងិលិែតិសាា ម្ច្ផសងៗ....។ល។ 
រែឹតរបរតែ័តោ៌នរបសន់ិសេតិ 
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ការធានាអះអាងល ើសារណា 
 

 ែាុ ំាេសូមធានាអះអាងថ្នរាល់ទិនានយ័ ខ្លមឹសារ នងិលេធផលរសាវរាវក្នុងសារណាននះពិតជាមាន
លកេណៈ វទិាសាស្រសតថ្មីមួយ និងម្ិនរតូវានច្ាុះេុម្ពាសារណា ឬាអតថបេរសាវរាវច្ៅកាុងេសសនវដតើវេិាសា
ស្រសតាត ិឬអនតាតិេើមុ្នម្កច្េ ច្ហើយវាជាសាន ដៃរបសែ់ាុ ំេតិរាកដខម្ន ។  
 
        រាជធានើភ្ននំពញ ដថ្ៃទី    ខខ្          ឆ្ន ២ំ០២០ 

ហតថនលខា 

 
 

      សុំ ែសិ ី
 



លសចកដីព្លលងអុំណរគ្ណុ 
 

 ែាុ ំាេ/នងែាុ ំច្ ម្ ុះ................................ានិសសតិជំនន់.............ថ្នា ក់បរញិ្ញា បរត ជំនញវេិាសាស្រសត
កសិកម្មថ្នវេិាសាថ នាតិកសកិម្មខរេកច្លៀប សូម្សំខដងនូវកតតញ្ាូត្ម្៌ចំច្ពាុះអាកម្លនគុណទាងំេើរ៖ 

- ច្លាកឪេុក ...................... 
- អាកម្លា យ ........................... 

 ខដលានផាល់កំច្ណើ តចិញ្េ ឹម្បើាច់ខងរកា េូនម នច្របៀនរបច្ៅ ជយួេំនុកបរម្ុងទាងំងវកិា និងកម្លេ ងំកាយ 
ចិតត រមួ្ទាងំសម្លា រច្ផសងច្េៀត ាេិច្សសានផាល់ាគំរូ នងិច្សចកាើសងឃមឹ្ដល់រូបកូនច្ោយច្ចុះច្ោរេចាសេុ់ំ ច្ចុះ  
តស ូរគបភ់ារៈកិចេទាងំកចិេការង្ហរ និងការសិកាច្រៀនសូរតរហូតដលា់នបញ្េប់ថ្នា កប់រញិ្ញា បរតាសាថ េរ។ 
 រេម្ទាងំបងបអូន នងិម្ិតតភ្កាាិេើរសលាញ់ទាងំអស់ ខដលានជយួច្លើកទាងំចតិត នងិជួយេុកេ្ុរៈោា កាុង 
ច្េលម្លនបញ្ញា ច្ផសងៗអំ ុងច្េលសកិា។ (កាុងខផាកច្នុះោចខកតរម្ូវានច្ៅតម្សភាេាក់ខសតង)។  

សមូ្ព្លលងអុំណរគ្ណុោ៉េ ងរជា លរៅបុំសតុជនូចុំលពា៉ោះ 
(ោចខរបរបួលែេុះៗច្ៅតម្ម្ហាវេិាល័យ/ច្ដា តមឺ្ ង់) 

- ឯកឧតាម្ លវង ស្ថខុន  រដាម្រនើតរកសួងកសិកម្ម រុកាេ របម្លញ់ និងច្នសាេ 
- បណឌិ ត ធន់ វឌ្ឍនា  នយកវេិាសាថ នាតិកសិកម្ម ខរេកច្លៀប 
- បណឌិ ត ភិន សភុាែ  នយករងវេិាសាថ នាតកិសកិម្ម ខរេកច្លៀប 
- បណឌិ ត ោយ ោុំងោន  នយករងវេិាសាថ នាតកិសកិម្ម ខរេកច្លៀប 
- បណឌិ ត លសង វតុា  នយករងវេិាសាថ នាតកិសកិម្ម ខរេកច្លៀប 
- បណឌិ ត  នុ តូរ ី   របធានច្ដា តឺម្ ង់វេិាសាថ នាតិកសកិម្ម ខរេកច្លៀប 
- ច្លាក  ចាយ លរ ៉េតវណា ៈ  អនុរបធានច្ដា តមឺ្ ង់វេិាសាថ នាតិកសិកម្ម ខរេកច្លៀប 
- ច្លាក  លអៀង នីន   អនុរបធានច្ដា តមឺ្ ង់វេិាសាថ នាតិកសិកម្ម ខរេកច្លៀប 

 សូម្អរគុណដល់សាស្រសាត ចារយទាងំអស់ថ្នវេិាសាថ នាតិកសិកម្ម ខរេកច្លៀប ខដលានបណាុ ុះបណាា ល ជួយ 
 ស់ច្តឿន និងបងកលកេណៈង្ហយរសួលដល់នងែាុ ំច្ៅកាុងអំ ុងច្េលសិការយៈច្េល ៤ ឆ្ា កំនេងម្កច្នុះច្ោយ 
ានសច្រម្ចាសាថ េរ។ 

សមូ្ព្លលងអុំណរគ្ណុោ៉េ ងរជា លរៅចុំលពា៉ោះស្ថស្តស្ថរ ចារយដឹកនាុំ នងិជុំនយួោរ 
- ច្លាក    អាកដឹកន ំ

 រេម្ទាងំសាស្រសាត ចារយថ្នវេិាសាថ នាតកិសិកម្ម ខរេកច្លៀប ខដលានជួយបង្ហា ត់បច្រងៀន និងខណនបំងគ 
លកេណៈង្ហយរសួលរគប់ខបបោ ងដល់រូបនងែាុកំាុងការសកិា និងានបញ្េបស់ារណាបេច្ យច្ាគជ័យ។ 
 សូម្ខងេអណំរគុណចំច្ពាុះម្ិតតភ្កតិទាងំអស ់ ខដលានផាល់នូវការរសលាញ់រាប់ោន និងផាលនូ់វគំនតិលអៗ  
ទាងំកាុងការសិកា នងិសើល្ម្៌រស់ច្ៅកាុងសងគម្។ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ម្គ្គុលទ្យទសកស៏រលសររ យោរណ៍បញ្ចប់ោរ 
សកិាថ្នន កប់រញិ្ញា រង 
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វិទ្យាស្ថា នជាតកិសកិម្មព្រែកល ៀប 
PREK LEAP NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រ យោរណ៏បញ្ចប់ោរសកិាថ្នន ក់បរញិ្ញា រងជុំនាន់ទ្យី... 
 

 

ម្ហាវិទ្យា យ័  ៖ .................................................. 

លដ ៉េ តឺម្៉េង់         ៖ .................................................. 

អនកព្កសរម្ួ     ៖ .................................................. 

ល ម្ ៉ោះនិសេិត      ៖ .................................................. 

 
 
 

 

ភ្ាំច្េញ ខែ..........ឆ្ា ២ំ០២......... 

Khmer OS Muol Light េហំ1ំ6 

Khmer OS Muol Light េហំ1ំ4 

Times New Roman សរច្សរាអកសរច្រេតេំហ1ំ4 

Khmer OS Muol Light េហំ1ំ2 

Khmer OS Siemreap េហំ1ំ2 

គម្លេ ត ១,៥ cm 



លសចកដីព្លលងអុំណរគ្ណុ 

 ែាុ ំាេ/នងែាុ ំច្ ម្ ុះ................................ានិសសតិឆ្ា េំើ២ជំននេ់ើ.............ថ្នា ក់បរញិ្ញា រង ជំនញវេិា
សាស្រសតកសិកម្មថ្នវេិាសាថ នាតិកសកិម្មខរេកច្លៀប សូម្សំខដងនូវកតតញ្ាូត្ម្៌ចំច្ពាុះអាកម្លនគុណទាងំេើរ៖ 

- ច្លាកឪេុក ...................... 
- អាកម្លា យ ........................... 

 ខដលានផាល់កំច្ណើ តចិញ្េ ឹម្បើាច់ខងរកា េូនម នច្របៀនរបច្ៅ ជយួេំនុកបរម្ុងទាងំងវកិា និងកម្លេ ងំកាយ 
ចិតត រមួ្ទាងំសម្លា រច្ផសងច្េៀត ាេិច្សសានផាល់ាគំរូ នងិច្សចកាើសងឃមឹ្ដល់រូបកូនច្ោយច្ចុះច្ោរេចាសេុ់ំ ច្ចុះ  
តស ូរគបភ់ារៈកិចេទាងំកចិេការង្ហរ និងការសិកាច្រៀនសូរតរហូតដលា់នបញ្េប់ថ្នា កប់រញិ្ញា បរតាសាថ េរ។ 
 រេម្ទាងំបងបអូន នងិម្ិតតភ្កាាិេើរសលាញ់ទាងំអស់ ខដលានជយួច្លើកទាងំចតិត នងិជួយេុកេ្ុរៈោា កាុង 
ច្េលម្លនបញ្ញា ច្ផសងៗអំ ុងច្េលសកិា។ (កាុងខផាកច្នុះោចខកតរម្វូានច្ៅតម្សភាេាក់ខសតង)។  

សមូ្ព្លលងអុំណរគ្ណុោ៉េ ងរជា លរៅបុំសតុជនូចុំលពា៉ោះ((ោចខរបរបួលែេុះៗច្ៅតម្ម្ហាវេិា
ល័យ/ច្ដា តឺម្ ង់) 

- ឯកឧតាម្ លវង ស្ថខុន  រដាម្រនើតរកសួងកសិកម្ម រុកាេ របម្លញ់ និងច្នសាេ 
- បណឌិ ត ធន់ វឌ្ឍនា  នយកវេិាសាថ នាតិកសិកម្ម ខរេកច្លៀប 
- បណឌិ ត ភិន សភុាែ  នយករងវេិាសាថ នាតកិសកិម្ម ខរេកច្លៀប 
- បណឌិ ត ោយ ោុំងោន  នយករងវេិាសាថ នាតកិសកិម្ម ខរេកច្លៀប 
- បណឌិ ត លសង វតុា  នយករងវេិាសាថ នាតកិសកិម្ម ខរេកច្លៀប 
- បណឌិ ត  នុ តូរ ី   របធានច្ដា តឺម្ ង់វេិាសាថ នាតិកសកិម្ម ខរេកច្លៀប 
- ច្លាក  ចាយ លរ ៉េតវណា ៈ  អនុរបធានច្ដា តមឺ្ ង់វេិាសាថ នាតិកសិកម្ម ខរេកច្លៀប 
- ច្លាក  លអៀង នីន   អនុរបធានច្ដា តមឺ្ ង់វេិាសាថ នាតិកសិកម្ម ខរេកច្លៀប 

 សូម្អរគុណដល់សាស្រសាត ចារយទាងំអស់ថ្នវេិាសាថ នាតិកសិកម្ម ខរេកច្លៀប ខដលានបណាុ ុះបណាា ល ជួយ 
 ស់ច្តឿន នងិបងកលកេណៈង្ហយរសួលដល់ែាុាំេ/នងែាុចំ្ៅកាុងអំ ុងច្េលសិការយៈច្េល ២ ឆ្ា កំនេងម្កច្នុះ
ច្ោយ ានសច្រម្ចាសាថ េរ។ 
 ាចុងច្រកាយែាុ ំាេ/នងែាុ ំកសូ៏ម្ខងេអណំរគុណចំច្ពាុះម្ស្រនតើរាជការថ្នវេិាសាថ នាតកិសិកម្ម ខរេកច្លៀប
រេម្ទាងំម្តិតភ្កតទិាងំអស់ ខដលានផាលនូ់វការរសលាញ់រាប់ោន នងិផាលនូ់វគំនតិលអៗ  ទាងំកាុងការសកិា និង
សើល្ម្រ៌ស់ច្ៅកាុងសងគម្។ 



ការធានាអះអាងល ើរ យោរណ៍បញ្ចប់ោរសកិា 

ែាុ ំាេ/នងែាុ ំ.........សូម្ច្ វ្ើការអុះោងថ្ន រាល់េិនាន័យ ែេឹម្សារ និងលេធផលខដលម្លនច្ៅកាុង
រាយការណ៍ច្នុះ គឺេិតារតឹម្រតូវ និង ាសាា ថ្ដខដលែាុ ំាេ/នងែាុ ំានច្ វ្ើច្ យែេួនឯងេិតរាកដខម្ន
េំុានចម្េងេើអាកដថ្េច្ ើយ។  
 
                                                                                ភ្ាំច្េញ ថ្ងៃេើ........ខែ........ឆ្ា ២ំ០២....... 
 
                                                                                    ហតថច្លខាអាកសរច្សររាយការណ៍ 
 
                                                                                      ច្ ម្ ុះ........................ 



 
ោតិោ 

សលងាបរ យោរណ៍  

ចំណុចសំខាន់កាុងការសរច្សរសច្ងេបរមួ្ម្លន ច្សចកតើច្ផតើម្ែេើ ច្ោលបំណង វ ិ្ ើសាស្រសតរសាវរាវ 
លេធផល និងសនាិ ា ន។ ោចសរច្សរ ១េំេ័រ។ 

១. លសចករីលសរើម្  
េិេណ៌នេើសាថ នភាេេូច្ៅ បញ្ញា  ដំច្ណាុះរសាយ ច្ោលបំណង លេធផល/សនាិ ា ន។ កាុងខផាក

ច្នុះច្គោចច្របើរាស់ឯកសារច្ោងក៏ានខដរ។ ោចសរច្សរេើ១ ច្ៅ ២េំេ័រ។ 

២. សុំលោគ្បណាា  យ័ស្ថស្តសរ  
រតូវសរច្សរ ឬសំច្ោគច្ យច្របើរាស់ឯកសារខដលម្លនរសាប់ ខដលរមួ្ម្លនសារណា ច្សៀវច្ៅ

សិកា អតថបេរសាវរាវ និងរាយការណ៍ ខដលទាក់េងនឹងរបធានបេខដលច្បកេជនកំេុងរសាវរាវច្ដើម្បើ
សរច្សររាយការណ៍។ ោចសរច្សរេើ៥ច្ៅ ១០ េំេ័រ)  

២.១........ 

២.២........ 

២.៣........ 

៣. វិធីស្ថស្តសររស្ថវរជាវ (១ ច្ៅ ២េំេ័រ ោចខរបរបួលែេុះៗ ច្ៅតម្ជំនញ) 

៣.១ ទ្យីត ុំងរស្ថវរជាវ  

៣.២ សោា រៈែូជ 

៣.៣ វិធីស្ថស្តសរដ ុំ/ចិញ្ចមឹ្ 

៣.៤ ោររបម្ូ ទ្យិននន័យ 

៣.៥ ោរវិភាគ្ទ្យិននន័យ 

៤.  ទ្យធស  (៣ ច្ៅ ៥េំេ័រ) 

៥. សននិដឋ ន (១/២ ច្ៅ ១េំេ័រ) 

ឯកស្ថរលោង 
ក. របសនិលបើឯកស្ថរលនា៉ោះោនអនកនិែនធព្តោន ក់ 

     ក១. លៅកនងុអតាបទ្យ  
             ច្ោងច្ៅតម្ សំ េិសើ (២០២០) ានរកច្ ើញថ្ន ការច្របើរាស់ជើគើម្ើ ១៥-១៥-១៥ ករម្ិត
១៥ច្តន/ហ.ត ច្្វើឲ្យច្គេេលួានេនិាផលច្ប ងច្ា ុះច្ ៀរ ើែពស់ាងច្គច្បើច្របៀបាម្ួយករម្ិតជើ ៥ នងិ ១០ច្តន/

ចំណងច្ជើង និងចំណងច្ជើងរងច្របើ Khmer OS Muol Light េំហ1ំ1 និង អកសរម្ិនខម្នចំណងច្ជើងច្របើKhmer OS 
Siemreap េំហ1ំ1 



ហ.ត។ ឬច្គោចសរច្សរានការច្របើរាស់ជើគើម្ើ ១៥-១៥-១៥ ករម្ិត ១៥ច្តន/ហ.ត ច្្វើឲ្យច្គេេលួានេិនាផល
ច្ប ងច្ា ុះច្ ៀរ ើែពស់ាងច្គច្បើច្របៀបាម្ួយករម្ិតជើ ៥ និង ១០ច្តន/ហ.ត (សំ េសិើ ២០២០)។ 

  ក២. លៅកនងុបណាា  យ័ស្ថស្តសរ 
 រតូវសរច្សរច្ យចាប់ច្ផតើម្េើច្ ម្ ុះអាកនិេនធ បនទ ប់ម្កឆ្ា ចំ្ាុះេុម្ព ចណំងច្ជើងសារណា 
របច្ភ្េសារណាេើកខនេងច្ាុះេុម្ពសារណា។ ឧទាហរណ៏៖ សំ េសិើ (២០២០) របសិេធភាេជើ ១៥-១៥-១៥ករម្ិត
ច្ផសងោា ច្លើដណំាចំ្ប ងច្ា ុះច្ ៀរ ើ    (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) ច្ៅវេិាសាថ នាតិកសិកម្ម 
ខរេកច្លៀប។ សារណាបញ្េបក់ារសិកាថ្នា កប់រញិ្ញា ។ វេិាសាថ នាតកិសិកម្មខរេកច្លៀប។ 

ខ. របសនិលបើឯកស្ថរលនា៉ោះោនអនកនិែនធែីរនាក់ 

 ខ១. លៅកនងុអតាបទ្យ 
        ច្ោងតម្  ុន តូរ ើ និង ច្រ  នរ ើេធើ (២០១៩)ានបង្ហា ញថ្នការច្របើរាស់អរម្ ូនអុកសុើនច្ផសងោា  
NAAច្្វើឲ្យាលកិាច្ចកលូតលាស់ានច្លឿនាងការច្របើរាស់ IAA និង 2-4D។ ឫច្គោចសរច្សរានការច្របើ
រាស់អរម្ ូន NAA ច្្វើឲ្យាលិកាច្ចកលូតលាស់ានច្លឿនាងការច្របើរាស់ IAA នងិ 2-4D ( ុន តូរ ើ និង ច្រ  ន
រ ើេធើ ២០១៩)។  

 ខ២. លៅកនងុបណាា  យ័ស្ថស្តសរ 
  ុន តូរ ើ និង ច្រ  នរ ើេធើ (២០១៩) ឥេធិេលថ្នរបច្ភ្េអុកសុើនច្ផសងោា ច្លើការលូតលាស់ាលិកា
ច្ចក។ វេិាសាថ នាតិកសកិម្មខរេកច្លៀប, ភ្ាំច្េញ, កម្ពុា។ 

គ្. របសនិលបើឯកស្ថរលនា៉ោះោនអនកនិែនធល ើសែីរល ើងលៅ 

 គ្១. លៅកនងុអតាបទ្យ 
ច្បើឯកសារាភាសារខែមរ៖ ច្ោងតម្  ុន តូរ ើ និងសហការ ើ (២០០៧) ានរាយការណ៍

ថ្នអរម្ ូនរុកេាតិ Gibberellin ម្លនតួនេើោ ងសំខានក់ាុងការលូតលាស់កម្ពស់ច្ដើម្របស់ដំណារំសូវ នងិការអភ្ិវឌ្ឍ
តក ។ ឬោចសរច្សរានថ្ន អរម្ ូនរុកេាតិ Gibberellin ម្លនតួនេើោ ងសខំាន់កាុងការលូតលាស់កម្ពស់ច្ដើម្ នងិ
ការអភ្ិវឌ្ឍតក កាុងដណំារំសូវ ( ុន តូរ ើ នងិ សហការ ើ ២០០៧)។  

ច្បើឯកសារាភាសារអង់ច្គេស៖ ច្ោងតម្ Chhunet al., (2007) បាន រាយការណ៍ ថាអរម្ ូន
រុកេាត ិ Gibberellin ម្លនតួនេើោ ងសំខានក់ាុងការលូតលាសក់ម្ពស់ច្ដើម្របស់ដណំារំសូវ នងិការអភ្ិវឌ្ឍតក ។ 
ឬោចសរច្សរានថ្ន អរម្ ូនរុកេាតិ Gibberellin ម្លនតួនេើោ ងសំខាន់កាុងការលូតលាស់កម្ពស់ច្ដើម្ និង
ការអភ្ិវឌ្ឍតក កាុងដណំារំសូវ (Chhun et al., 2007)។ 

  គ្២. លៅកនងុអតាបទ្យ 
ឧទាហរណ៍ឯកសារាភាសារខែមរ៖ 
រតូវសរច្សរច្ យចាប់ច្ផតើម្េើច្ ម្ ុះអាកនិេនធេើ១ បនតបនទ បរ់ហូតអាកនេិនធចុងច្រកាយ បនទ ប់ម្ក

ឆ្ា ចំ្ាុះេុម្ព ចណំងច្ជើងអតថបេ ច្ ម្ ុះេសសនវដតើ ច្លែ Volume និងេើេំេ័រណាដល់េំេ័រណា។ ឧទាហរណ៍៖ 
ឈុន តូរ ី,ររ ៉េន រទី្ធី, ទូ្ច ស្រីល័ស្ក្, និង ហ ូន រុ ភស័្ក្ (២០០៧)តួនាទ្ីរបរ់អរម៉េនរុក្ខជាតិក្នុងការលូតលារ់ និង 
អភវិឌ្ឍ។ ទ្រសនាវដ្តីវទិ្ាសាក្ររតក្រិក្មែ។ Vol. 3: 25-30. 
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