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ប្រវត្តិនៃការកែសប្រួល

ចំៃួៃដងនៃការកែសប្រួល ន្ងៃកែសប្រួល ខ្លឹ្សារសងងខេ្រនៃការកែសប្រួល ចំណុចកែសប្រួល

1.0 ន្ងៃទី2កខ12ឆ្នា ំ2019 ការងោះពុ្្ពងលើែទី្ួយបតរូវោៃងចញផ្សាយ។ ការងោះពុ្្ពងលើែទី្ួយបតរូវោៃងចញផ្សាយ។



ងសចែ្ីងផ្ដើ្

វ តិស័យែសតិែ្្មងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ ែំពុងជួ្រ្រញ្ហា ធងៃៃ់ធងៃរងោយសារការខ្ះែមំ្្ងពលែ្្ម។ ដូងចនាះ ងយើងោៃងរៀ្រចំ 

គងបម្ង្្មី្ួយងោយទទួលយែែមំ្្ងពលែ្្មពីធៃធាៃ្ៃុស្សជាជៃ្ររងទស កដលសុទ្ធសលឹងជាអនាែម្ៃ 

ស្ត្ថភាពៃតិង្រទពតិងសាធៃ៍បគ្់របរាៃ់អាចងធ្ើការងារងៅែនាុង    វ តិស័យែសតិែ្្មងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃោៃ( ធៃធាៃ 

្ៃុស្សជាជៃ្ររងទសសបម្្់រការជួយរំាបទវ តិស័យែសតិែ្្ម)  ងោយែនាុងងោះ ប្រព័ៃ្ធហ្លឹែហ្វឺៃ  ពលែរជំោញបតរូវ 

ោៃ្រងងកើតង�ើង។គងបម្ងងៃះបតរូវោៃរពំលឹងទុែជាខំ្្ងថាៃលឹងអាចជួយបទបទង់ 

ៃូវការក្រែសាៃតិងអភតិវឌ្ឍៃ៍វ តិស័យែសតិែ្្មងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ ងោយ្រកៃ្ថ្ងលើប្រព័ៃ្ធហ្លឹែហ្វឺៃជំោញសបម្្់រជៃ្ររងទស។

ជៃ្ររងទសកដលៃលឹងចូល្រងប ើ្ការងារងៅែនាុងវ តិស័យែសតិែ្្មតា្រយៈគងបម្ងងៃះ ចំាោច់បតរូវ្ំរងពញល័ែខេខ័ណ្ឌ កផ្នាែ 

ចំងណះដលឹងៃតិងស្ត្ថភាពជំោញជាងដើ្កដលទាែ់ទងៃលឹងវ តិស័យែសតិែ្្មកដលប្រងទសជ្ុ៉រៃោៃែំណត់។

ងោយងហតុងៃះ ៃីតតិ្ុរគ្គលសម្គ្រួ្ ្រញូ្លទូងៅ សភាែសតិែ្្មជាតតិោៃទទួលជំៃួយពីបែសួងែសតិែ្្ម រកុាខេ  

ប្រម្ញ់ ៃតិងងៃសាទ ោៃចា្់រងផ្្ើ្អៃុវត្ការប្រ�ង វាយតន្្ៃតិងបតរួតពតិៃតិត្យងលើចំងណះដលឹងៃតិងស្ត្ថភាពជំោញ 

រ្រស់ជៃ្ររងទសស្ីអំពីវ តិស័យែសតិែ្្មងៅ្ុៃងពលពួែងគ្ែដល់ប្រងទសជ្ុ៉រៃ (ងៅថា ការប្រ�ងវាស់ស្ទង់ 

ស្ត្ថភាពជំោញងៅែនាុងវ តិស័យែសតិែ្្ម) ចា្់រពីឆ្នា ំ2019ងៃះតងៅ។ ងៅែនាុងងោះរួ្ ម្ៃការប្រ�ងពីរប្រងភទ គវឺ [1]ខ្លឹ្សារទូងៅ 

ស្ីអំពីែសតិែ្្មោំដំណំា ៃតិង [2]ខ្លឹ្សារទូងៅស្ីអំពីែសតិែ្្មចតិញ្លឹ្សត្។

ងសៀវងៅសតិែសាងៃះ បតរូវោៃចងបែងង�ើងងោយរួ្ ម្ៃចំងណះដលឹងៃតិង្រងច្ែងទសចំាោច់ោោសបម្្់រអនាែកដលៃលឹង

ចូលរួ្ ងៅែនាុងការប្រ�ងងលើខ្លឹ្សារទូងៅស្ីអំពីែសតិែ្្មចតិញ្លឹ្សត្ ងោយងប្រើបោស់រ្ូរភាពៃតិងរ្ូរគំៃូសងផ្្សងៗងដើ្្ីសប្រួល 

ដល់អនាែសតិែសាងអាយងាយសសរួលែនាុងការកសង្យល់។ ងយើងសង្លឹ្ថាងសៀវងៅសតិែសាងៃះៃលឹងក្ាយជាជំៃួយ្ួយកផ្នាែងៅែនាុង

ការសតិែសាសបម្្់រងបតៀ្ប្រ�ងរ្រស់អនាែចូលរួ្ ប្រ�ងទំាងអស់។

ងៅែនាុងការប្រ�ងងលើខ្លឹ្សារទូងៅសដីអំពីែសតិែ្្មចតិញ្លឹ្សត្ៃលឹងរួ្ ម្ៃសំណួរកដលវាយតន្្ថាងតើង្រែខេជៃម្ៃ 

ស្ត្ថភាពភាសាជ្ុ៉រៃចំាោច់បគ្់របរាៃ់សបម្្់រការចូល្រងប ើ្ការងារងៅែនាុងវ តិស័យែសតិែ្្មងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃកដរឬងទ។ ដូងចនាះ  

សូ្ងប្រើបោស់ងសៀវងៅសតិែសាភាសាជ្ុ៉រៃងផ្្សង្ួយងទៀតកដលសភាែសតិែ្្មជាតតិោៃ្រងងកើតង�ើងផ្ងកដរ ងដើ្្ីងបតៀ្ 

លែខេណៈងៅែនាុងការប្រ�ង។

ជាចុងងបកាយ ងៅែនាុងការ្រងងកើតងសៀវងៅសតិែសាងៃះ ងយើងោៃទទួលែតិច្សហការយ៉ងខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ជតិែបគ្់ររ្ូរនៃ 

គណៈែម្្ម ធតិការងរៀ្រចំការប្រ�ងវាយតន្្ស្ត្ថភាពជំោញជៃ្ររងទសសបម្្់រការរំាបទវ តិស័យែសតិែ្្មកផ្នាែែសតិែ្្មចតិញ្លឹ្ 

សត្ រួ្ ម្ៃ ងោែយូ៉សីុោ្ីយ៉អុ(ខ្លឹ្សារទាែ់ទងៃលឹងងរាចតិញ្លឹ្យែទលឹែងោះ) ងោែ្ីសុ៊្ីខូជតិ(ខ្លឹ្សារទាែ់ទងៃលឹងការចតិ

ញ្លឹ្បជរូែ) ងោែគីណុសីុតាអាគីហីុរ ៉(ុខ្លឹ្សារទាែ់ទងៃលឹង ងរាចតិញ្លឹ្យែសាច់) ងោែសាតូខំ្ង(ខ្លឹ្សារទាែ់ទងៃលឹងការចតិ

ញ្លឹ្ម្ៃ់) ។ ងយើងខ្ុំសូ្ក្្ងអំណរគុណយ៉ងបជាលងបរៅ។

កខតុោ ឆ្នា ំ2019

ៃីតតិ្ុរគ្គលសម្គ្រួ្ ្រញូ្លទូងៅ សភាែសតិែ្្មជាតតិ
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　◦�សូ្ែំុ្៉រះពាល់្រសុសត្ទំាងឡាយរយៈងពល1សោ្ហ៍ ្ុៃងពល្ែប្រងទសជ្ុ៉រៃ។

　◦�ជាងរាលការណ៍ សូ្ែំុចូលងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្សត្រយៈងពល1សោ្ហ៍្រោ្ទ ្់រពីចូលដល់ប្រងទសជ្ុ៉រៃ (រួ្ ទំាង

ការចូលប្រងទសជ្ុ៉រៃសារជា្្មីផ្ងកដរ)។

　◦�សូ្ែំុយែ្ែជា្ួយៃូវកស្ែងជើងែកវង កស្ែងជើងៃតិងសង្្ៀែ្ំរពាែ់ងធ្ើការកដលប្រឡាែ់ ៃតិងកដលោៃងប្រើ 

បោស់ងៅ្ររងទស។

　◦�ហា្យែចូលែនាុងប្រងទសជ្ុ៉រៃៃូវផ្លតិតផ្លសាច់ ដូចជាសាច់បជរូែ សាច់បែែ សាច់្រៃ្ទះ ៃតិងសាច់កដលរា្ម ៃ

លតិខតិតបតរួតពតិៃតិត្យជាងដើ្។

　◦�សូ្ផំ្្បគរួសារ ឬ ត្ិត្ភ័ែ្ ែំុឲ្យងផ្្ើផ្លតិតផ្លសាច់ងផ្្សងៗ្ែប្រងទសជ្ុ៉រៃ (តា្្រងញញើរអៃ្រជាតតិ)។

　◦�ងបរៅពីងៃះ សូ្ងធ្ើការងារងោយសុវត្ថតិភាព ងៅតា្ការកណោំរ្រស់អនាែទទួលខុសបតរូវងៅែកៃ្ងងធ្ើការ។



Ⅰ  លែខេណៈពតិងសសនៃការចតិញ្ល្ឹ សត្
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1 ងរាទលឹែងោះ

ងរាទលឹែងោះងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃភាគងបចើៃជាងរាពូជហុលស្ាញ (ប្រងទសែំងណើ ត គវឺហូ�ង់) ងោយងរាប្រងភទងៃះ

អាចផ្លតិតទលឹែងោះជា្ធ្យ្ងលើសពី 8,000 គី�ូបកា្ែនាុង្ួយឆ្នា ំ។

ងរាទលឹែងោះកដលធ្ា្់រងែើតែូៃងហើយងៅថាងរាធ្ា្់រែូៃ ងហើយងរាកដលោៃងែើតែូៃជាងលើែដំ្ូរងងៅថាងរា

ែូៃដំ្ូរង។

2 ទំហំ ៃតិងទប្ង់នៃអាជីវែ្្មែសតិែ្្មផ្លតិតទលឹែងោះ

    (1)  ែសតិែ្្មផ្លតិតទលឹែងោះងៅែនាុងប្រងទសជ្ុ៉រៃ ភាគងបចើៃគវឺជាអាជីវែ្្មបគរួសារ។

    (2)  ្ុ៉រកៃ្ ្្មីៗងៃះ ែសតិែរ្ួយចំៃួៃកដលោៃរ្ួររួ្ រានា ្រងងកើតងៅជាអាជីវែ្្មៃីតតិ្ុរគ្គលឬអាជីវែ្្មបែរុ្ហុ៊ៃ 

កដលបគ្់របគងងលើែសតិែ្្មផ្លតិតទលឹែងោះ គវឺម្ៃការងែើៃង�ើង។

    (3)  ែសតិោឋា ៃផ្លតិតទលឹែងោះ កដលម្ៃងរាចំៃួៃយ៉ងងបចើៃនបែកលង ងគងៅថា ែសតិោឋា ៃខ្នា តយែ្ស (mega farm)។

ចំៃួៃបគរួសារែសតិែរផ្លតិតទលឹែងោះងៅែនាុងប្រងទសជ្ុ៉រៃ ម្ៃការ្យចុះជាងរៀងរាល់ឆ្នា ំ ្ុ៉រកៃ្ ចំៃួៃងរាកដល 

ចតិញ្លឹ្ងៅែនាុង1បគរួសារែសតិែរផ្លតិតទលឹែងោះ ម្ៃការងែើៃង�ើង។

3 ្ររ តិម្ណទលឹែងោះរ្រស់ងរាធ្ា្់រម្ៃែូៃងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ

្ររ តិម្ណទលឹែងោះជា្ធ្យ្កដលងរាធ្ា្់រម្ៃែូៃងៅែនាុងប្រងទសជ្ុ៉រៃផ្លតិតោៃងៅែនាុងរយៈងពល1ឆ្នា ំ គវឺម្ៃ
 

ការងែើៃង�ើង។ ងៅែនាុងឆ្នា ំ2014 ្ររ តិម្ណទលឹែងោះកដលផ្លតិតោៃ គវឺ8,316គី�ូបកា្ ្ុ៉រកៃ្ វាម្ៃការងែើៃង�ើងងបចើៃ 

ង្រើងប្រៀ្រងធៀ្រងៅៃលឹង10ឆ្នា ំ្ុៃ ែនាុងឆ្នា ំ2004 កដលផ្លតិតោៃ 7,619 គី�ូបកា្ ។

ងរាពូជងបោៃស្ីសងរាពូជហុលស្ាញ

ប្រភពរ្ូរ្ត :  ៃីតតិ្ុរគ្គលរដឋាោលឯែរាជ្យ 

្ជ្ឈ្ណ្ឌ លកែល្្សត្ចតិញ្លឹ្

ងរាពូជចាជី

ប្រភពរ្ូរ្ត :  ៃីតតិ្ុរគ្គលរដឋាោលឯែរាជ្យ 

្ជ្ឈ្ណ្ឌ លកែល្្សត្ចតិញ្លឹ្

ការកប្រប្ររួលនៃចំៃួៃងរាធ្ា្់រម្ៃែូៃកដលចតិញ្លឹ្ងៅែនាុង1បគរួសារែសតិែរផ្លតិតទលឹែងោះ

ឆ្នា ំ2005 (Heisei 17) ឆ្នា ំ2010 (Heisei 22) ឆ្នា ំ2014 (Heisei 26)

38.1 ែបាល 44.0 ែបាល 48.0 ែបាល

ែសតិែ ្្មផ្លតិតទលឹែងោះ (ងរាចតិញ្ល្ឹ យែទលឹែងោះ)1
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4 វដ្ជីវ តិតនៃងរាទលឹែងោះ

・�ងរាទលឹែងោះកដលងែើតោៃរយៈងពលប្រកហល6កខងៅថាែូៃងរា ្រោ្ទ ្់រពីងោះរហូតដល់អាយុប្រកហល2ឆ្នា ំ 

ងគងៅថាងរាលូតោស់ ងហើយងបកាយងពលងែើតែូៃជាងលើែដំ្ូរងងហើយ ងគងៅថាងរាងពញវយ័។

・�ជាទូងៅ ងបកាយងពលងរាញីងែើតោៃរយៈងពល14~15កខ ងគចា្់រងផ្ដើ្អៃុវត្ការ្រងកែំងណើ តសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត 

ងហើយងរាញីទំាងងោះៃលឹងចា្់រងផ្ដើ្ពងពាះ។

・�គម្្តនៃការ្រងងកើតែូៃរ្រស់ងរាទលឹែងោះកដលលប្្រងសើរ គវឺ365ន្ងៃគវឺ្ួយឆ្នា ំងែើត្្ង ្ុ៉រកៃ្គម្្តនៃការ្រងងកើតែូៃ 

រ្រស់ងរាទលឹែងោះងៅែនាុងប្រងទសជ្ុ៉រៃ ម្ៃរយៈងពលកវង។ ងៅែនាុងឆ្នា ំ1989 ម្ៃរយៈងពល405ន្ងៃ ្ុ៉រកៃ្ងៅែនាុង
 

ឆ្នា ំ2015 ម្ៃរយៈងពល433ន្ងៃ។

・�រយៈងពលពងពាះរ្រស់ងរាទលឹែងោះគវឺ280ន្ងៃ (9.3កខ)។

・�ងបកាយងពលងរាញីងែើតោៃែូៃងរា ងគៃលឹងចា្់រងផ្ដើ្ងធ្ើការបចោច់យែទលឹែងោះសសស់រយៈងពល1ឆ្នា ំ ងោយែនាុង 

អំ�ុងងពលងោះ ងគៃលឹងអៃុវត្ការ្រងកែំងណើ តសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតចំងពាះងរាញីទំាងងោះ ងដើ្្ីងអាយងរាពងពាះៃតិងងែើត 

ែូៃ្រៃ្ងទៀត។

・�2~3កខ្ុៃដល់ងពលងែើតែូៃ ងគៃលឹង្រញ្ឈ្់រការបចោច់ទលឹែងោះ ងដើ្្ីងអាយង្ៃតិងែូៃងរាែនាុងនផ្្ទអាចទទួលសារធាតុ

ចតិញ្លឹ្ោៃបគ្់របរាៃ់។

・�ងរាទលឹែងោះៃលឹងឆ្ងកាត់វដ្ក្រ្រងៃះកដលម្ៃរយៈងពល400~430ន្ងៃ្ដងងហើយ្ដងងទៀត ងោយម្ៃង្ងរាខ្ះអាច

ងែើតែូៃងបចើៃដងគវឺប្រកហល7~8ដង ្ុ៉រកៃ្ជា្ធ្យ្គវឺងែើតែូៃោៃប្រកហល4ដង។

វដ្ជីវ តិតនៃងរាចតិញ្លឹ្យែទលឹែងោះ

5 រយៈងពលនៃការងប្រើបោស់ងរាទលឹែងោះ

    (1)  អំ�ុងងពល្រងាក ត់ពូជសបម្្់រ្រងងកើតែូៃដំ្ូរងរ្រស់ងរាទលឹែងោះ ជាទូងៅគវឺងៅែនាុងអាយុ14～15កខ។

    (2)  ្រោ្ទ ្់រពី្រងងកើតែូៃរចួ រយៈងពលកដល ត្ិៃពងពាះ ( ត្ិៃម្ៃនផ្្ទងពាះ) ងគងៅថា ចំៃួៃន្ងៃទំងៃរងពាះ។ គម្្ត 

នៃការ្រងងកើតែូៃ គវឺងស្មើៃលឹងចំៃួៃន្ងៃពងពាះ ្ូរែៃលឹងចំៃួៃន្ងៃទំងៃរងពាះ។

    (3)  ឧទាហរណ៍ ែរណីកដលចំៃួៃន្ងៃទំងៃរងពាះ ម្ៃរយៈងពល120ន្ងៃ (4កខ)  គម្្តនៃការ្រងងកើតែូៃ គវឺងស្មើ 

ៃលឹង13.3កខ (399ន្ងៃ)។

ចំនួនឆា� ំេ្របើ្របាស់ជាមធ្យម
6~7ឆា� ំ (េកើតកូន4ដង)
ករេចញទឹកេដះេ្រចើនបំផុតគឺ
េនេពលេកើតកូនេលើកទី3~4

＊ម�ងេហើយម�ងេទៀត 
    (ជាមធ្យម3ដង)

ករេកើតកូន
ជាេលើកទី2

រយៈេពលផា� ក
ករ្រចបាច់ទឹកេដះ
(2.3ែខ)

រយៈេពល្រចបាច់ទឹកេដះ
(11.9ែខ:361ៃថ�)

គមា� តៃនករបេង�ើតកូន
(14.2ែខ : 432ៃថ�)

ករេកើតកូនដំបូង

ករបង� ត់ស្រមាប់កូនដំបូង
(ករបង�កំេណើ តសិប្បនិម�ិត)

ពេពះ
(280ៃថ�)

ករបំេបេដះមាន
រយៈេពល1~2ែខ

4ឆា� ំ3ឆា� ំ26ែខ2ឆា� ំ15ែខ6ែខកំេណើ ត
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    (4)  ងបកាយពី្រងងកើតែូៃដំ្ូរងរចួ ងរាកដល្រងងកើតែូៃងៅងពល្រោ្ទ ្់រងៅថា ការ្រងងកើតែូៃងលើែទី2 ការ្រងងកើត 

ែូៃងលើែទី3 ការ្រងងកើតែូៃងលើែទី4 ・・・ ងគងៅថា ការ្រងងកើតែូៃ្រោ្ទ ្់រ។

    (5)  រយៈងពលងប្រើបោស់ងរាទលឹែងោះ(ងរាធ្ា្់រម្ៃែូៃ)រ្រស់ប្រងទសជ្ុ៉រៃ ម្ៃទំងោរងៅរែការកាត់្រៃ្ថយខ្ី 

ងៅៗ ងៅែនាុងឆ្នា ំ2002 គវឺបតលឹ្ការ្រងងកើតងលើែទី4.2 ងៅែនាុងឆ្នា ំ2007 គវឺបតលឹ្ការ្រងងកើតងលើែទី4 

ងហើយងៅែនាុងឆ្នា ំ2015 គវឺបតលឹ្ការ្រងងកើតងលើែទី3.5។

    (6)  ការឈ្់រងប្រើបោស់ ងោយសារកតជំងវឺងោះ (ជំងវឺរោែងោះជាងដើ្)  ជំងវឺទាែ់ទងៃលឹងប្រព័ៃ្ធ្រៃ្ពូជ ជំងវឺ 

ទាែ់ទងៃលឹងបែចែងជើងងរា (ជ្ងៃវឺបែចែងជើងងរា) ជំងវឺទាែ់ទងៃលឹងសររីាង្គរោំយអាហារ 

ការ ត្ិៃអាចងបកាែឈរោៃ (ជំងវឺបគរុៃងរ្ៅទលឹែងោះ milk fever) ជាងដើ្ គវឺជាងដើ្ងហតុនៃការកាត់្រៃ្ថយខ្ីងៅៗនៃ

រយៈងពលងប្រើបោស់ងរាទលឹែងោះ។

6  ចំណីសត្

・ចំណីកដលផ្ដល់ងអាយងរាទលឹែងោះ រួ្ ម្ៃ ចំណីជីវជាតតិ ៃតិង ចំណី ត្ិៃកែនចនា។

・ចំណីជីវជាតតិភាគងបចើៃងគងប្រើែនាុងទប្ង់ជាចំណីោយ។

・�ចំណី ត្ិៃកែនចនា រួ្ ម្ៃចំណីផ្្្់រកដលផ្លតិតងៅែនាុងប្រងទស ៃតិង ង ្្ម សងៃួតកដលោំចូលពីប្រងទសងបរៅឬផ្លតិត

ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃកត្ដង។

・ធញញជាតតិសំខ្ៃ់កដលម្ៃងៅែនាុងចំណីោយគវឺងពាតោំចូល។

7 ការពតិៃតិត្យគុណភាពទលឹែងោះ

・�គុណភាពទលឹែងោះនៃងរាទលឹែងោះៃី្ួយៗអាចម្ៃលែខេណៈខុសរានា ។

・�ទំៃតិញទលឹែងោះងរាកដលបតរូវោៃ្រងញ្ញងោយែសតិែរផ្លតិតទលឹែងោះៃលឹងបតរូវទទួលការបតរួតពតិៃតិត្យគុណភាព ។

・�ការបតរួតពតិៃតិត្យគុណភាពទលឹែងោះក្រងកចែជាពីរគវឺ ការបតរួតពតិៃតិត្យងលើសារធាតុងៅែនាុងទលឹែងោះ រួ្ ម្ៃ 

អបតាជាតតិខ្្ញ់ែនាុងទលឹែងោះ អបតាប្ររូងតអីុៃែនាុងទលឹែងោះៃតិងអបតានៃសារធាតុងបរៅពីខ្្ញ់ ងហើយៃតិងការបតរួតពតិៃតិត្យ
 

ងលើគុណភាពអោ្័យ រួ្ ម្ៃចំៃួៃងកាសតិការាងកាយៃតិងចំៃួៃោែ់ងតរ។ី

8 ងរាទលឹែងោះៃតិងអាកាសធាតុងរៅដ ងៅរដូវងរៅដ

・�តំ្រៃ់កដលម្ៃសីតុណហា ភាព 13~18 អងសាងសគវឺសាែស្្ំរផុ្តសបម្្់រងរាទលឹែងោះពូជហុលស្ាញ ងបពាះងរា 

ប្រងភទងៃះ ត្ិៃសូវធៃ់ៃលឹងែង ដ្ ងោះងទ។

・�ងៅងពលសំងណើ ្្ររ តិយកាសង�ើងខ្ពស់ ងហើយសីតុណហា ភាព្ររ តិយកាសង�ើងដល់ប្រកហល30អងសាងស ងធ្ើងអាយ

ការសីុអាហារសងៃួតរ្រស់ងរាទលឹែងោះម្ៃ្ររ តិម្ណ្យចុះ ងហើយ្ររ តិម្ណទលឹែងោះៃតិងគុណភាពនៃសារធាតុចតិញ្លឹ្ 

ងៅែនាុងទលឹែងោះែ៏ធ្ាែ់ចុះផ្ងកដរ។

・�ងរាទលឹែងោះម្ៃសររីាង្គកដលអាចផ្្្់រអាហារោៃ ងៅថាបែពះទី1 ដូងចនាះ វាម្ៃសីតុណហា ភាពែនាុងខ្ួៃខ្ពស់ជាង
 

្ៃុស្ស ងោយសីតុណហា ភាពែនាុងខ្ួៃជាធ្្មតារ្រស់វាគវឺ38.5អងសាងស។

・�ងោយសារកតឥទ្ធតិពលនៃការង�ើងែង្្កផ្ៃដី ន្ងៃងរ្ៅ (ន្ងៃកដលម្ៃសីតុណហា ភាពខ្ពស់្ំរផុ្តងលើសពី30អងសាងស) 

ៃតិងន្ងៃងរ្ៅខំ្្ង (ន្ងៃកដលម្ៃសីតុណហា ភាពខ្ពស់្ំរផុ្តងលើសពី 35អងសាងស) ងៅែនាុងរដូវងរ្ៅងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ 

ម្ៃការងែើៃង�ើងងបចើៃ។
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・�ងរាទលឹែងោះ កដលោៃស្ា្់រៃតិងកលងបតរូវោៃងប្រើបោស់ងោយសារកតអាកាសធាតុងរ្ៅងៅែនាុងរដូវងរ្ៅែ៏ម្ៃកដរ។ 

ងៅែនាុងរដូវងរ្ៅឆ្នា ំ2010 ងរាទលឹែងោះកដលោៃស្ា្់រៃតិងកលងបតរូវោៃងប្រើបោស់ ងោយសារកតអាកាសធាតុងរ្ៅ 

ម្ៃចំៃួៃ 959ែបាល។

・�តារាងខ្ងងបកា្ងៃះ ្រងាហា ញពីសា្ថ ៃភាពរ្រស់ងរាទលឹែងោះងៅែនាុង្ររ តិសា្ថ ៃកដលម្ៃសីតុណហា ភាព 18អងសាងស 

26អងសាងស ៃតិង30អងសាងស។ ្ររ តិម្ណសីុចំណីរ្រស់វាម្ៃការ្យចុះ ទ្ងៃៃ់រ្រស់វាែ៏ម្ៃការ្យចុះកដរ ងហើយ

្ររ តិម្ណទលឹែងោះែ៏ម្ៃការ្យចុះផ្ងកដរ។

・�សីតុណហា ភាពងៅែនាុងខ្ួៃៃតិងចំៃួៃដែដងងហាើ្ម្ៃការងែើៃង�ើងងៅតា្ការង�ើងនៃសីតុណហា ភាព្ររ តិសា្ថ ៃ។

វាជា្រញ្ហា ដ៏ធំ្ួយសបម្្់រែសតិែ្្មផ្លតិតទលឹែងោះែនាុងការងធ្ើយ៉ងណាងដើ្្ីងោះសសាយ្រញ្ហា អាកាសធាតុងរៅដ

ងៅែនាុងការចតិញ្លឹ្ងរាទលឹែងោះ។ ងដើ្្ីងោះសសាយ្រញ្ហា ងៃះ ការងរៀ្រចំរចោស្្ព័ៃ្ធនៃងរាងចតិញ្លឹ្ងរា ការ្ំរពាែ់ៃតិង 

បគ្់របគង្ររ តិកាខេ រងធ្ើងអាយបតជាែ់ដូចជាែងាហា រ ឧ្រែរណ៍ោញ់ទលឹែជាងដើ្ ការោំងដើ្ងឈើងៅជំុវ តិញងរាងចតិញ្លឹ្ងរា 

ការបគ្់របគងសារធាតុចតិញ្លឹ្ជាងដើ្ គវឺសុទ្ធសលឹងជាែតិច្ការងារសំខ្ៃ់ៗ។

្្៉យងងទៀត ងរាទលឹែងោះគវឺជាសត្កដលផ្លឹែទលឹែងបចើៃ ងហើយងាយទទួលរងផ្ល្៉រះពាល់ងោយសារគុណភាព

ទលឹែ ជាពតិងសសងៅរដូវងរៅដ កដលម្ៃអាកាសធាតុងរៅដ  ងគបតរូវរែសាទលឹែងអាយម្ៃអោ្័យៃតិងបតជាែ់ជាៃតិច្ ងដើ្្ី 

ងអាយងរាអាចផ្លឹែទលឹែោៃបគ្់របរាៃ់បគ្់រងពលងវោ។

9 ការទុែោែ់កាែសំណល់សត្

・�ចបា្់រោៃែំណត់ថាែសតិោឋា ៃបតរូវងធ្ើការទុែោែ់កាែសំណល់សត្ងអាយោៃបតលឹ្បតរូវ ងដើ្្ីែំុងអាយងែើតម្ៃ 

្រញ្ហា ែ្តិៃស្ុយ។ល។

・�វាជាការងារសំខ្ៃ់្ួយ ងោយងគអាចងប្រើបោស់កាែសំណល់សត្សបម្្់រងធ្ើជីែំ្ុ៉រស្ិ៍កដលម្ៃគុណភាពលៃ្តិង

អាចងប្រើបោស់ងៅងលើវាលង ្្ម   ងហើយងគែ៏អាចផ្្គត់ផ្្គង់ងៅងអាយែសតិែរងធ្ើចំការឬែសតិែរផ្លតិតសសរូវោៃផ្ង

កដរ។

ចំៃួៃងរាកដលែសតិែរផ្លតិតទលឹែងោះងធ្ើការចតិញ្លឹ្ែំពុងម្ៃការងែើៃង�ើង ដូងចនាះ ្ររ តិម្ណកាែសំណល់សត្

ការង�ើងនៃសីតុណហា ភាព្ររ តិសា្ថ ៃៃតិងសា្ថ ៃភាពរ្រស់ងរាទលឹែងោះ (ឧទាហរណ៍)

18°C 26°C 30°C

្ររ តិម្ណសីុចំណីោយ គី�ូបកា្１ន្ងៃ 12.0 10.3 8.4

្ររ តិម្ណសីុង ្្ម សងៃួត គី�ូបកា្１ន្ងៃ 6.1 4.5 3.7

ទ្ងៃៃ់ (ងៅងពលការប្រ�ងោៃ្រញ្្់រ) គី�ូបកា្ 561 543 528

សីតុណហា ភាពងៅែនាុងខ្ួៃ អងសាងស 38.3 39.2 40.2

ចំៃួៃដែដងងហាើ្ ដង１ោទី 33.7 58.3 73.1

្ររ តិម្ណទលឹែងោះ គី�ូបកា្ 27.5 23.3 19.3
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កដលបតរូវោៃ្រងញ្ញពីែសតិោឋា ៃែ៏ម្ៃការងែើៃង�ើងកដរ។ ្ុ៉រកៃ្ នផ្្ទដីសបម្្់រងធ្ើជាវាលង ្្ម ឬោំដំណំាងធ្ើជាចំណី

សត្ ត្ិៃសូវម្ៃការងែើៃង�ើងសម្ម្បតងៅៃលឹងការងែើៃង�ើងនៃចំៃួៃសត្ចតិញ្លឹ្ងោះងទ ដូងចនាះ ងបរៅអំពីកាែសំណល់ 

កដលងប្រើបោស់ងៅងលើដីសបម្្់រងធ្ើវាលង ្្ម រ្រស់ែសតិែរខ្ួៃឯង ងៅម្ៃកាែសំណល់កដលសល់ពីងោះងោយសារ 

ការងែើៃង�ើងហួសងហតុនៃ្ររ តិម្ណកាែសំណល់ ងោយសា្ថ ៃភាពងៃះោៃ្រងកជា្រញ្ហា ងផ្្សងៗជាងបចើៃ ។

ងរាងផ្្ទុែជីែំ្ុ៉រស្ិ៍
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1 ងរាចតិញ្លឹ្យែសាច់

ងរាចតិញ្លឹ្យែសាច់ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃកដលម្ៃ្ររ តិម្ណផ្លតិតងបចើៃងោះ ម្ៃ3ប្រងភទគវឺ ពូជងរាជ្ុ៉រៃងរា្ង ្្ម  

(ពូជងរាជ្ុ៉រៃ) ងរាងបែៀវនៃពូជងរាទលឹែងោះ(ពូជងរាហុលស្ាញ) ៃតិង ងរាកដលោៃពីការ្រងាក ត់ពូជងរាជ្ុ៉រៃងរា្ង ្្ម

ៃតិងងរាទលឹែងោះ(F1)។ ងរាប្រងភទៃី្ួយៗម្ៃរយៈងពលនៃការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃខុសៗពីរានា ។

2 ទប្ង់នៃការចតិញ្លឹ្ងរាយែសាច់

អាជីវែ្្មផ្លតិតងរាចតិញ្លឹ្យែសាច់ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃម្ៃ3ទប្ង់ដូចខ្ងងបកា្។

(1) អាជីវែ្្ម្រងាក ត់ពូជ

ងគងធ្ើការចតិញ្លឹ្ពូជងរាជ្ុ៉រៃញីកដលងប្រើបោស់សបម្្់រ្រងាក ត់ពូជ ងដើ្្ីងធ្ើការ្រងងកើតៃតិងចតិញ្លឹ្ែូៃងរាោៃ 

អាយុប្រកហល10កខ រចួងគៃលឹង្រញូ្ៃែូៃងរាទំាងងោះងចញងៅទីផ្សារងដើ្្ីលែ់ងធ្ើជាងរាងដើ្សបម្្់រការចតិញ្លឹ្ 

្ំរ្៉រៃ្រៃ្ងទៀត។

ែសតិែរោែ់ងរាលងៅផ្លតិតែូៃងរាឲ្យោៃ1ដង ែនាុង1ឆ្នា ំ។ ងរាញីកដលងគងប្រើបោស់សបម្្់រ្រងាក ត់ពូជ ជា 

្ធ្យ្អាចផ្លតិតោៃប្រកហល 7ដង ងៅែនាុងងោះែសតិែរកដលផ្លតិតងលើសពី10ដងែ៏ម្ៃកដរ។

(2) អាជីវែ្្មចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ

ងគទតិញចូលពូជងរាជ្ុ៉រៃ(អាយុប្រកហល10កខ) ងរាងបែៀវនៃពូជងរាទលឹែងោះ(ែូៃងរា) ពូជងរា្រងាក ត់(ែូៃងរាឬ

ងរាអាយុប្រកហល8កខ) ងធ្ើជាងរាងដើ្សបម្្់រការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ ងោយងគងធ្ើការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃងរាទំាងងៃះរហូតដល់ 

អាយុប្រកហល30កខសបម្្់រពូជងរាជ្ុ៉រៃ ងហើយរហូតដល់អាយុ19~20កខសបម្្់រងរាងបែៀវនៃពូជងរាទលឹែងោះ ៃតិង  

រហូតដល់អាយុប្រកហល25កខសបម្្់រពូជងរា្រងាក ត់ ្ុៃៃលឹងងធ្ើការ្រងញ្ញលែ់្រៃ្។

(3) អាជីវែ្្ម្រងាក ត់ពូជៃតិងចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ

អាជីវែ្្មកដល្ូរែរួ្ ្រញូ្លទំាងការងារ្រងាក ត់ពូជទំាងការងារចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ្រៃ្្រោ្ទ ្់ររានា ចូលែនាុងអាជីវែ្្មកត

្ួយ ងៅថា អាជីវែ្្ម្រងាក ត់ពូជៃតិងចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ ្ុ៉រកៃ្ សបម្្់រពូជងរាជ្ុ៉រៃ ត្ិៃសូវម្ៃការងធ្ើអាជីវែ្្មែនាុងទប្ង់ 

ក្រ្រងៃះងៅង�ើយងទ។

ការចតិញ្លឹ្ងោយបពកលង ងរាញី

ការផ្លតិតសាច់ងរា (ងរាចតិញ្ល្ឹ យែសាច់)2
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(4) ងផ្្សងៗ

ែសតិែរផ្លតិតទលឹែងោះ ងធ្ើការ្រងកែំងណើ តសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតងោយចាែ់ទលឹែកា្រ្រស់ពូជងរាជ្ុ៉រៃងៅែនាុងងរាញីនៃពូជ

ងរាទលឹែងោះ ងដើ្្ី្រងងកើតែូៃងរាប្រងភទពូជ្រងាក ត់ រចួោំងចញងៅទីផ្សារងដើ្្ីលែ់ងៅឲ្យែសតិែរចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃែ៏ម្ៃ

កដរ។ ែូៃងរាប្រងភទពូជ្រងាក ត់ ងៅងពលងទើ្រៃលឹងងែើតវាម្ៃទ្ងៃៃ់ប្រកហល 30គី�ូបកា្ តូចជាងែូៃងរាប្រងភទស្្

រា្់រយែទលឹែងោះ (ប្រកហល 45គី�ូបកា្) ្ុ៉រកៃ្ចំណុចលរ្្រស់វា គវឺអាចទ្់រសាក ត់ការពតិោែងែើតែូៃដំ្ូរងរ្រស់ងរាទលឹ

ែងោះោៃ។

(650~700kg)(270~300kg)(30kg)
ករេ្រក�វនិងករបេ�� ញលក់ពូជេគាជបុ៉នករលក់េធ�ើជាេគាេដើមផា� ច់េដះេ្រក�វ<ទម�ន់>

27ែខ~30ែខ10ែខ6ែខេកើត

■េគាចិ�� ឹមយកសច់ (ករណីេគាចិ�� ឹមបំប៉ន)

ចំនួនឆា� ំេ្របើ្របាស់ជាមធ្យម
9ឆា� ំ (បេង�ើតកូន7ដង)

ករេកើតកូនជាេលើកទី2

4ឆា� ំ

(450~500kg)(440kg)(350kg)(180kg)(28kg)

ករេកើត

កូនដំបូង

ករបង� ត់ពូជស្រមាប់

ករបេង�ើតកូនដំបូង

ផា� ច់េដះ

<ទម�ន់>

គមា� តៃនករបេង�ើតកូន

(្របែហល13ែខ)

ពេពះ

(285ៃថ�)

3ឆា� ំ25ែខ2ឆា� ំ16~18ែខ6ែខកំេណើ ត

■េគាចិ�� ឹមយកសច់ (ករណីេគាញីែដលចិ�� ឹមេដើម្បីបេង�ើតកូនេគា)

(650~700kg)(270~300kg)(30kg)
ករេ្រក�វនិងករបេ�� ញលក់ពូជេគាជបុ៉នករលក់េធ�ើជាេគាេដើមផា� ច់េដះេ្រក�វ<ទម�ន់>

27ែខ~30ែខ10ែខ6ែខេកើត

■េគាចិ�� ឹមយកសច់ (ករណីេគាចិ�� ឹមបំប៉ន)

ចំនួនឆា� ំេ្របើ្របាស់ជាមធ្យម
9ឆា� ំ (បេង�ើតកូន7ដង)

ករេកើតកូនជាេលើកទី2

4ឆា� ំ

(450~500kg)(440kg)(350kg)(180kg)(28kg)

ករេកើត

កូនដំបូង

ករបង� ត់ពូជស្រមាប់

ករបេង�ើតកូនដំបូង

ផា� ច់េដះ

<ទម�ន់>

គមា� តៃនករបេង�ើតកូន

(្របែហល13ែខ)

ពេពះ

(285ៃថ�)

3ឆា� ំ25ែខ2ឆា� ំ16~18ែខ6ែខកំេណើ ត

■េគាចិ�� ឹមយកសច់ (ករណីេគាញីែដលចិ�� ឹមេដើម្បីបេង�ើតកូនេគា)

(650~700kg)(270~300kg)(30kg)
ករេ្រក�វនិងករបេ�� ញលក់ពូជេគាជបុ៉នករលក់េធ�ើជាេគាេដើមផា� ច់េដះេ្រក�វ<ទម�ន់>

27ែខ~30ែខ10ែខ6ែខេកើត

■េគាចិ�� ឹមយកសច់ (ករណីេគាចិ�� ឹមបំប៉ន)

ចំនួនឆា� ំេ្របើ្របាស់ជាមធ្យម
9ឆា� ំ (បេង�ើតកូន7ដង)

ករេកើតកូនជាេលើកទី2

4ឆា� ំ

(450~500kg)(440kg)(350kg)(180kg)(28kg)

ករេកើត

កូនដំបូង

ករបង� ត់ពូជស្រមាប់

ករបេង�ើតកូនដំបូង

ផា� ច់េដះ

<ទម�ន់>

គមា� តៃនករបេង�ើតកូន

(្របែហល13ែខ)

ពេពះ

(285ៃថ�)

3ឆា� ំ25ែខ2ឆា� ំ16~18ែខ6ែខកំេណើ ត

■េគាចិ�� ឹមយកសច់ (ករណីេគាញីែដលចិ�� ឹមេដើម្បីបេង�ើតកូនេគា)
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3 ចំណីសត្ ៃតិង ទប្ង់នៃការងអាយចំណីសត្

(1) ែូៃងរា ៃតិង ងរាលូតោស់

ចំណីរ្រស់ងរាសបម្្់រពូជងរាជ្ុ៉រៃ ងរាងបែៀវនៃពូជងរាទលឹែងោះ ៃតិង ងរា្រងាក ត់ ចា្់រពីងពលងៅជាែូៃងរា្ែដល់ 

វយ័លូតោស់ម្ៃលែខេណៈផ្្ស់្រដូរងៅតា្ដំណាែ់កាល គវឺ ទលឹែងោះង្ងរា →ទលឹែងោះជំៃួស→ទលឹែងោះសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត

→ង ្្ម សងៃួតៃតិងចំណីោយ។

(2) ងរាចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ

ចំណីសបម្្់រដំណាែ់កាលចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ គវឺសបម្្់រពូជងរាជ្ុ៉រៃងគងបចើៃងប្រើចំណីោយៃតិងចំង្រើងសសរូវ សបម្្់រ 

ងរាងបែៀវនៃពូជងរាទលឹែងោះងគងបចើៃងប្រើចំណីផ្្្់រ (រួ្ ម្ៃសសរូវផ្្្់រ ង ្្ម ផ្្្់រ ងពាតផ្្្់រ) ង ្្ម សងៃួតៃតិងចំណីោយ 

ងហើយសបម្្់រងរា្រងាក ត់ងគងបចើៃងប្រើចំណីផ្្្់រ ង ្្ម សងៃួត ចំង្រើងសសរូវ ៃតិង ចំណីោយ។ ង្រើគតិតជាភាគរយនៃ្ររ តិម្ណ 

ផ្្គត់ផ្្គង់ចំណី ត្ិៃកែនចនាៃតិងចំណីជីវជាតតិ ងគងប្រើចំណីោយែនាុងភាគរយខ្ពស់សបម្្់រងរាចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ។

4 ចំណុចសំខ្ៃ់ៗងៅែនាុងការបគ្់របគងការចតិញ្លឹ្សត្

ខ្ងងបកា្ងៃះគវឺជា្រញ្ហា ងផ្្សងៗងៅែនាុងការបគ្់របគងការចតិញ្លឹ្ងរាយែសាច់។ វាម្ៃសារៈសំខ្ៃ់ណាស់ែនាុង 
ការបគ្់របគងការចតិញ្លឹ្សត្ងោយពតិចារណាងអាយោៃ្៉ត់ចត់ចំងពាះ្រញ្ហា ទំាងងៃះជាៃតិច្។

ែូៃងរា

ងរាចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ(សបម្្់រយែសាច់)
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(1) ការងធ្ើងអាយការងែើៃទ្ងៃៃ់រ្រស់ងរាទំាងអស់ម្ៃលែខេណៈងស្មើរានា

វាម្ៃសារៈសំខ្ៃ់ណាស់ែនាុងការគតិតពតិចារណាអំពីការបគ្់របគងជីវជាតតិដ៏បតលឹ្បតរូវៃតិងការងធ្ើងអាយ្ររ តិម្ណសីុ

ចំណីរ្រស់ងរាម្ៃលំៃលឹង ងហើយងធ្ើការទ្់រសាក ត់ែំុងអាយម្ៃការជល់រានា រវាងងរារានា ឯង ងដើ្្ីអាចទទួលោៃងរាកដល 

ម្ៃទ្ងៃៃ់ធងៃៃ់ៃតិងសាច់ម្ៃគុណភាពល។្ ជាពតិងសសសបម្្់រពូជងរាជ្ុ៉រៃកដលងគែំពុងងផ្ដ តការយែចតិត្ទុែោែ់ 

ងលើការផ្លតិតជាសាច់ងរាពពាល។

(2) ការបគ្់របគងសុខភាពរ្រស់ែូៃងរា

ែូៃងរាងាយងែើតជំងវឺរោែសួតៃតិងរាែរសូ ដូងចនាះ ការបតរួតពតិៃតិត្យ ការក្ទំាៃតិងការព្យោលសុខភាពែូៃងរា 

ងអាយោៃ្៉ត់ចត់គវឺម្ៃសារៈសំខ្ៃ់ណាស់។

(3) ការទ្់រសាក ត់ការងបជៀតចូលនៃវរីសុ

ងគចំាោច់បតរូវប្ររុងប្រយ័តនាងអាយោៃបគ្់របរាៃ់ែំុងអាយងែើតម្ៃការងបជៀតចូលនៃវរីសុងៅែនាុងែសតិោឋា ៃ។

(4) ការទុែោែ់កាែសំណល់សត្

ចំាោច់បតរូវម្ៃការខំប្រលឹងកប្រងដូចែនាុងខ្លឹ្សារកដលោៃងរៀ្ររា្់រងៅែនាុងកផ្នាែទី1ចំណុចទី6នៃែសតិែ្្មផ្លតិត

ទលឹែងោះ។

ការរែសាែង ដ្ ងអាយែូៃងរា (អាវរែសាែង ដ្ )



10

1 ពូជបជរូែ

សត្បជរូែគវឺជាសត្កដលទទួលោៃពីការផ្សាងំបជរូែនបពរ្រស់្ៃុស្សងអាយម្ៃលែខេណៈលប្្រងសើរង�ើង  

ងដើ្្ីងលើែែ្្ពស់នៃលទ្ធភាពផ្លតិតសាច់ ។ ពូជបជរូែសំខ្ៃ់ៗកដលងគងបចើៃចតិញ្លឹ្ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ រួ្ ម្ៃ  

ពូជបជរូែក�ៃងរស៉ ពូជបជរូែយ៉ែងសៀរធំ ៃតិង ពូជបជរូែឌុយរែ៉។

ពូជបជរូែ

ពូជ(អែ្សរកាត់) រ្ូររាងខ្ងងបរៅ លែខេណៈពតិងសស

１１１１１１１１１１１１１１ពូជបជរូែក�ៃងរស៉
ស្្ុរស ដងខ្ួៃកវង។ ្ុខសសរួច 

បតងចៀែធ្ាែ់។

ងែើតែូៃងបចើៃ។ 

ែូៃបជរូែម្ៃអបតាធំធាត់ខ្ពស់។

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ពូជបជរូែយ៉ែងសៀរធំ ស្្ុរស បតងចៀែ្រះ។ ម្ៃលទ្ធភាព្រងាក ត់ពូជខ្ពស់។

１１１１１１１１１１１１ពូជបជរូែឌុយរែ៉ ស្្ុរងតានា តឬង ្្ម  បតងចៀែធ្ាែ់។
គុណភាពសាច់ល ្ធៃ់ៃលឹងជំងវឺ 

ឆ្្់រលូតោស់។

１１１１１１１１１１１１１１１１ពូជបជរូែក្៊រែងសៀរ

បជរូែម្ៃស្្ុរង ្្ម  ្ុ៉រកៃ្ចុងងជើង 

ចុង្ុខៃតិងចុងែៃ្ទុយម្ៃពណ៌ស។ 

ងគងបចើៃងៅថាបជរូែស6ែកៃ្ង។

ទំាងចំៃួៃែូៃទំាងការធំធាត់ម្ៃ

លែខេណៈអៃ់ជាងពូជែប ត្ិតខ្ពស់ 

្ុ៉រកៃ្ម្ៃគុណភាពសាច់ល ្។

１１１１１１１１１１１１１１１１ពូជបជរូែហាំងសៀរ
ស្្ុរង ្្ម ្ុ៉រកៃ្ម្ៃឆនាូតកាត់ទទលឹង

 
ពណ៌ស។

ងគងប្រើបជរូែងៃះសបម្្់រងធ្ើជាបជរូែ 

ង ្្ម លជំៃួសងអាយពូជបជរូែឌុយរែ៉ 

ងៅែនាុងការ្រងាក ត់ពូជ្ីរសាសៃ៍។

 １１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ពូជបជរូែយ៉ែងសៀរ្ធ្យ្ ្ុខែៃ្ធលឹ្រ បតងចៀែ្រះ។
លូតោស់យវឺត ្ុ៉រកៃ្ គុណភាព 

សាច់ល។្

ប្រសតិៃង្រើ្រងាក ត់ពូជរវាងប្រងភទទំាង3ងៃះ អបតាធំធាត់ខ្ពស់ ការលូតោស់ងលឿៃ ងហើយសាច់ែ៏ម្ៃគុណ 

ភាពលផ្្ងកដរ។ ដំ្ូរង គវឺជាការ្រងាក ត់ពូជរវាងពូជបជរូែក�ៃងរស៉ (L) ជា្ួយៃលឹងពូជបជរូែយ៉ែងសៀរធំ (W)។ ដូងចនាះ 

ងគចតិញ្លឹ្បជរូែញីកដលងែើត្ែ ទុែសបម្្់រងធ្ើជាបជរូែ្រងាក ត់ពូជ។ ងហើយការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃែូៃបជរូែកដលងែើតពីការ 

្រងាក ត់រវាងងភទង ្្ម លនៃពូជបជរូែឌុយរែ៉ (D) ជា្ួយៃលឹងបជរូែញីកដលងែើតពីការ្រងាក ត់ខ្ងងលើងៃះ ជាបជរូែចតិញ្លឹ្ 

្ំរ្៉រៃ (LWD) គវឺជាងរឿងធ្្មតា។ ងពាលគវឺ ភាគងបចើៃនៃបជរូែចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃរ្រស់ប្រងទសជ្ុ៉រៃ គវឺជាប្រងភទពូជបជរូែ្រងាក  

ការចតិញ្ល្ឹ បជរូែ (សតប្ជរូែ)3
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ត់។ តា្រយៈការ្រងាក ត់ពូជប្រងភទងផ្្សងរានា ក្រ្រងៃះ ស្ត្ថភាពែូៃរ្រស់វា គវឺម្ៃការងែើៃង�ើង ងហើយងគងៅវាថា 

ពូជ្រងាក ត់កដលខំ្្ង (heterosis)។ ប្រងភទងផ្្សងងបរៅពីងៃះម្ៃ ពូជបជរូែក្៊រែងសៀរ (បជរូែង ្្ម ) ពូជបជរូែហាំងសៀរ ៃតិង 

ពូជបជរូែយ៉ែងសៀរ្ធ្យ្។

ការោែ់្រញូ្លរានា នៃពូជ្រងាក ត់្ីរសាសៃ៍កដលជាតំណាង

ងបរៅពីងៃះ ម្ៃបជរូែចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ បជរូែសបម្្់រ្រងាក ត់ពូជង ្្ម ល ៃតិងញី កដលបតរូវោៃ្រងងកើតង�ើងងោយការ 

្រងាក ត់ពូជប្រងភទងផ្្សងៗរានា  កដលងគងៅថា បជរូែែូៃកាត់។ ងគងធ្ើក្រ្រងៃះែនាុងងរាលងៅផ្្គត់ផ្្គង់បជរូែសបម្្់រ្រងាក ត់ 

ពូជកដលល្ៗ ដូចរានា ែនាុងចំៃួៃងបចើៃ ៃតិងលុ្រ្ំរោត់ៃូវការចំណាយងពលងវោងបចើៃកដលជាចំណុចខ្ះខ្តនៃការ 

្រងាក ត់ពូជ្ីរសាសៃ៍។

ពូជបជរូែយ៉ែងសៀរធំ   ង ្្ម ល

(W)
ពូជបជរូែក�ៃងរស៉   ញី

(L)

×

ពូជបជរូែឌុយរែ៉１   ង ្្ម ល

(D)

បជរូែង្នៃពូជ្រងាក ត់ជំោៃ់ទី1 ×

ពួជ្រង្ែាត់្រីសាសៃ៍ (LWD)
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2 វដ្ជីវ តិតនៃសត្បជរូែ

ងៅតា្រង្រៀ្រងប្រើបោស់សត្បជរូែ ងគក្រងកចែសត្បជរូែជា បជរូែចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ ៃតិង បជរូែ្រងាក ត់ពូជ។ បជរូែចតិញ្លឹ្

្ំរ្៉រៃសំងៅងលើបជរូែកដលងយើងយែ្ែ្ររ តិងភាគសាច់។ ងគែ៏អាចងៅថាបជរូែសាច់ផ្ងកដរ។ បជរូែង្សំងៅងលើបជរូែ

កដលោៃ្រងងកើតបជរូែចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃងោះ។ ងហើយបជរូែង ្្ម លកដលងគងប្រើ្រងាក ត់ជា្ួយបជរូែង្ងៅថាបជរូែពូជ។ បជរូែ

ពូជម្ៃរង្រៀ្រងៅពីរក្រ្រងៅែនាុងភាសាជ្ុ៉រៃ (សុ៊តុង ឬ ថាណតិ ្ុ៊រតា)។ បជរូែង្ងធ្ើការ្រងាក ត់ពូជ ពងពាះ ្រងងកើតែូៃ 

្ំរងៅងោះជា្រៃ្្រោ្ទ ្់រ្្ងងហើយ្្ងងទៀត។

សត្បជរូែគវឺជាសព្ាសីសត្កដលអាចសីុចំណីងផ្្សងៗជាងបចើៃ។ រចោស្្ព័ៃ្ធ្ូលោឋា ៃនៃសររីាង្គរោំយអាហាររ្រស់

សត្បជរូែម្ៃលែខេណៈដូច្ៃុស្សកដរ ងបពាះជាសព្ាសីសត្ដូចរានា ។ ដំ្ូរង ចំណីអាហារៃលឹងបតរូវរោំយងៅែនាុងបែពះ 

្រោ្ទ ្់រ្ែទទួលការរោំយងៅែនាុងងពាះងវៀៃតូច្រកៃ្ថ្ងទៀត្ុៃៃលឹងសសរូ្រចូលងៅែនាុងរាងកាយ។ ្រោ្ទ ្់រពីងោះ 
 

អាហារកដល ត្ិៃបតរូវោៃរោំយ្ួយកផ្នាែៃលឹង្ំរកលងធាតុ រចួសសរូ្រចូលងៅែនាុងរាងកាយ្រកៃ្ថ្ងទៀត។

(1) បជរូែចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ (បជរូែសាច់)

បជរូែចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃងៅងពលងែើតងចញ្ែបតរូវទទួលការ្ីរោច់ងោយទលឹែងោះពីបជរូែង្កដលជាបជរូែ្រងាក ត់ញី្ួយ 

រយៈងពលសតិៃ។ ងបកាយពីងែើតោៃ រយៈងពល6កខ(ប្រម្ណ180ន្ងៃ) ទ្ងៃៃ់ខ្ួៃវាៃលឹងសៃ្សំោៃប្រកហល 115 គី�ូបកា្

ក្ាយជាសាច់។ រយៈងពលគតិតចា្់រពីងពលបជរូែម្ៃទ្ងៃៃ់ប្រកហល30គី�ូបកា្រហូតដល់ងពលងគ្រងញ្ញលែ់ 

ងៅថារយៈងពលចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ។

(2) បជរូែង្ (បជរូែ្រងាក ត់ញី ឬងៅថាង្បជរូែ)

បជរូែង្្រោ្ទ ្់រពីងែើតោៃរយៈងពល8កខៃលឹងម្ៃទ្ងៃៃ់ប្រកហល120គី�ូបកា្ ងហើយងគៃលឹងងធ្ើការ្រងាក ត់ពូជជា

ងលើែដំ្ូរង។ ការពងពាះម្ៃរយៈងពល114ន្ងៃ។ ចំៃួៃែូៃម្ៃពី10~15ែបាល ងហើយ្រោ្ទ ្់រពីងែើតែូៃោៃ3~4សោដ ហ៍ 

កដលជារយៈងពល្ំរងៅងោះោៃច្់ររចួរាល់ងហើយ ងគៃលឹងងធ្ើការ្រងាក ត់ពូជ្ដងងទៀត។ បជរូែង្កដលោៃទទួលការ 

23

22

21

20

19

18

17
16

1514 13

12

11

109

8

76

5

4

3

2

1

ង ្្ម ះកផ្នាែងផ្្សងៗនៃរាងកាយរ្រស់បជរូែ

1. បច្ុះ   2. បតងចៀែ   3. ថា្ព ល់   4. ែ   5. សា្ម    6. ខនាង   7. ចងងកះ   8. កផ្នាែចំងហៀងនៃងពាះ   

9. ងែ្ៀែ   10.  ចងោ្ះងៅ្   11. គូទ   12. ងៅ្   13. ងពាះ   14. ងជើង្ុខ   15. ងជើងងបកាយ   

16. ែៃ្ទុយ   17. បតរាែ   18. ជង្គង់ងបកាយ   19. គោ្ែ់ងបកាយងជើង   20. ែងជើង   

21. បទរូង (រួ្ ្រញូ្លទំាងងពាះ)   22. បទរូង្ុខ   23. បម្្ងជើង
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បគ្់របគងកផ្នាែសុខភាពោៃលគ្វឺអាចពងពាះៃតិងងែើតែូៃោៃ4~5ដងែនាុងរយៈងពល2ឆ្នា ំ។ បជរូែង្ៃលឹងឆ្ងកាត់វដដងៃះ 

្ដងងហើយ្ដងងទៀត ងហើយជាទូងៅវាអាច្រងងកើតែូៃោៃពី6~10ដង។ វដដនៃការ្រៃ្ពូជរ្រស់សត្បជរូែម្ៃរយៈងពល

21ន្ងៃ។

(3) បជរូែពូជ (បជរូែ្រងាក ត់ង ្្ម ល ឬ បជរូែពូជង ្្ម ល)

បជរូែពូជៃលឹងងពញវយ័អាច្រៃ្ពូជោៃែនាុងរយៈងពលប្រកហល7កខ។ ការ្រងាក ត់ពូជរួ្ ម្ៃ ការ្រងាក ត់ងោយធ្្មជាតតិ

(ការពាែ់រានា ) ៃតិង ការ្រងកែំងណើ តងោយសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត (AI)។ ្រច្ុ្រ្ៃនាងៃះ ការ្រងកែំងណើ តងោយសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតម្ៃការងែើៃ 

ង�ើង។

វដ្ជីវ តិតនៃបជរូែ្រងាក ត់ពូជ(បជរូែង្ : បជរូែពូជ)/បជរូែចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ

3 ទប្ង់អាជីវែ្្មនៃការចតិញ្លឹ្បជរូែ

ទប្ង់អាជីវែ្្មនៃែសតិោឋា ៃចតិញ្លឹ្បជរូែ បតរូវោៃក្រងកចែជា3 គវឺ "អាជីវែ្្ម្រងាក ត់ពូជៃតិងចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ" "អាជីវ 

ែ្្ម្រងាក ត់ពូជ" "ចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ"។

អាជីវែ្្ម្រងាក ត់ពូជ គវឺជាទប្ង់អាជីវែ្្ម្ួយកដលងគចតិញ្លឹ្បជរូែង្ ៃតិងបជរូែពូជ រចួយែែូៃរ្រស់វាោែ់លែ់ 

ងៅងលើទីផ្សារងធ្ើជាបជរូែងដើ្សបម្្់រការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ។

អាជីវែ្្មចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ គវឺជាទប្ង់អាជីវែ្្ម្ួយកដលងគទតិញែូៃបជរូែពីអាជីវែ្្ម្រងាក ត់ពូជ្ែចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ រចួ 

យែងៅទីផ្សារងដើ្្ីលែ់។

អាជីវែ្្ម្រងាក ត់ពូជៃតិងចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ គវឺជាទប្ង់អាជីវែ្្ម្ួយកដលងគចតិញ្លឹ្បជរូែង្ បជរូែពូជ ៃតិងបជរូែចតិញ្លឹ្ 

្ំរ្៉រៃជា្ួយរានា  ងោយងគងធ្ើការងារ្រៃ្្រោ្ទ ្់ររានា ចា្់រតំាងពីការ្រងាក ត់ពូជ រហូតដល់ចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ។ ្រច្ុ្រ្ៃនា អាជីវ 

ែ្្ម្រងាក ត់ពូជៃតិងចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ ម្ៃការងែើៃង�ើងងបចើៃ។ ្ូលងហតុចំ្រង គវឺងោយសារកតងដើ្្ីទ្់រសាក ត់ការងបជៀត 

ចូលនៃជំងវឺងផ្្សងៗពីខ្ងងបរៅ ៃតិងងដើ្្ីពបងីែទំហំអាជីវែ្្មផ្ងកដរ។

អាជីវែ្្ម្រងាក ត់ពូជោងពល្រច្ុ្រ្ៃនា ែំពុងក្ាយងៅជាទប្ង់្ួយកដលងធ្ើការផ្លតិត ៃតិងងធ្ើឲ្យប្រងសើរៃូវបជរូែ 

ង្ៃតិងបជរូែពូជជាចំ្រង ងដើ្្ីលែ់ងៅឲ្យអាជីវែ្្ម្រងាក ត់ពូជៃតិងចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ។

ទំហំរ្រស់អាជីវែ្្ម ម្ៃងផ្្សងៗរានា ជាងបចើៃ ចា្់រពីអាជីវែ្្មខ្នា តធំកដលម្ៃ្ុរគ្គលតិែចា្់រពី10ោែ់រហូតងលើស 

100ោែ់ រហូតដល់អាជីវែ្្មបគរួសារខ្នា តតូច ។ អាជីវែ្្មខ្នា តធំែ៏បតរូវោៃងៅថា "ការចតិញ្លឹ្បជរូែក្រ្រសហបរាស" 

(115kg)(37kg)(ទម�ន់)
្រជ�កចិ�� ឹមបំប៉នកូន្រជ�កករចិ�� ឹមបំប៉ន

(230kg)(210kg)(180kg)(120kg)(8kg)(1.4kg)(ទម�ន់)

្រជ�កេពញវយ័្រជ�កលូតលស់កូន្រជ�កករបង� ត់ពូជ

ករបេង�ើតកូន
ជាេលើកដំបូងករបង� ត់ពូជ

គមា� តៃនករបេង�ើតកូន
(6ែខ)

ពេពះ
(114ៃថ�)

ចំនួនឆា� ំេ្របើ្របាស់
3ឆា� ំ (បេង�ើតកូន6ដង)

2ឆា� ំ18ែខ1ឆា� ំ8ែខ7ែខ3ែខ1ែខកំេណើ ត

ផា� ច់េដះ គមា� តៃនករបេង�ើតកូន
(6ែខ)

ពេពះ
(114ៃថ�)

ករបេង�ើតកូន
ជាេលើកដំបូងករបង� ត់ពូជ
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ផ្ងកដរ។

ត្ិៃក្ៃបតលឹ្កតការផ្លតិតងៅែនាុងែសតិោឋា ៃចតិញ្លឹ្បជរូែ្ុ៉រងណាណ ះងទ ែរណីកដលងគងធ្ើអាជីវែ្្មរួ្ រានា កត្ួយដូច 

ជាការផ្លតិតផ្លតិតផ្លសាច់ ការលែ់ដំុៃូវសាច់ជាអាហារ ការលែ់រាយៃូវសាច់ជាអាហារជាងដើ្ែ៏ម្ៃកដរ ងគ 

ងៅវាថា សម្ហរណែ្្ម (integration)។

តា្ការក្រងកចែែសតិោឋា ៃតា្រយៈការង ើ្លងៅងលើការបគ្់របគងអោ្័យ ងបរៅពីែសតិោឋា ៃជាទូងៅ ម្ៃ"ែសតិ 

ោឋា ៃSPF (រា្ម ៃង្ងរាគជាែ់ោែ់្ួយចំៃួៃ)" កដលការបគ្់របគងងៅងលើអោ្័យរ្រស់វាម្ៃការតលឹងរ លឹងជាងែសតិ 

ោឋា ៃធ្្មតា។ ប្រសតិៃង្រើងប្រៀ្រងធៀ្រជា្ួយSPF ែសតិោឋា ៃជាទូងៅបតរូវោៃងគងៅថា ែសតិោឋា ៃធ្្មតា 

(conventional)។

4 ចំណីសត្ ៃតិងទប្ង់នៃការផ្លតិត ការទតិញ ៃតិងការផ្្ល់ចំណី

វត្ថុធាតុងដើ្នៃចំណីរ្រស់សត្បជរូែភាគងបចើៃបតរូវោៃោំចូលពី្ររងទស។

វត្ថុធាតុងដើ្ដូចជាងពាតកដលោៃោំចូល្ែដល់ែំពង់កផ្ជាងដើ្ បតរូវោៃងគោែ់លែ់ែនាុងទប្ង់ជាចំណី
 

ោយ ងបកាយពីបតរូវោៃែំងទចឲ្យល្តិតងៅងរាងចបែចំណីសត្ងដើ្្ីឲ្យម្ៃភាពងាយសសរួលែនាុងការរោំយ ៃតិងបតរូវ 

ោៃោយងោយគតិតងៅងលើតុល្យភាពនៃសារធាតុចតិញ្លឹ្ងដើ្្ីឲ្យស្សស្រងៅៃលឹងដំណាែ់កាលនៃការរែីធំធាត់ 

រ្រស់សត្បជរូែ។ វត្ថុធាតុងដើ្កដលងគងប្រើបោស់ងបចើៃម្ៃ ងពាតៃតិងកាែសំណល់សកណ្ែងសៀង     (សកណ្ែ 

ងសៀងកដលងគយែខ្្ញ់ងចញ)។

បទង់បទាយរ្រស់ចំណី ម្ៃដូចជា ចំណី្៉ត់កដលបតរូវោៃែំងទចឲ្យល្តិត ចំណីបរា្់រតូចៗរាងសីុឡាំងកដល 

ោៃពីការរា្រចំណី្៉ត់ ៃតិងចំណីបរា្់រតូចៗកដលោៃពីការែំងទចចំណីបរា្់រតូចៗរាងសីុឡាំង។ ្៉្យងងទៀត ងគែ៏ 

ងប្រើបោស់ចំណីរាវសបម្្់រផ្្ល់ឲ្យសត្ែនាុងទប្ង់ជាសារធាតុរាវផ្ងកដរ។

រង្រៀ្រនៃការផ្្ល់ចំណី ម្ៃ "ការផ្្ល់ចំណីងោយងសរ"ី ៃតិង"ការផ្្ល់ចំណីងោយម្ៃែប ត្ិតែំណត់"។

ការផ្្ល់ចំណីងោយងសរ ីងគអាចងៅ្៉្យងងទៀតោៃថា ការសីុចំណីជាលែខេណៈងសរ ីវាគវឺជារង្រៀ្រនៃការផ្្ល់ 

ចំណីកដលងៅែនាុងសនាូែោែ់ចំណីកតងកតម្ៃចំណីជាៃតិច្ ដូងចនាះងហើយសត្បជរូែអាចសីុចំណីោៃបគ្់រងពលងវោ។

ការផ្្ល់ចំណីងោយម្ៃែប ត្ិតែំណត់ គវឺរង្រៀ្រនៃការផ្្ល់ចំណីកដលងគផ្្ល់ចំណីងៅតា្្ររ តិម្ណកដលោៃ 

ែំណត់។

ចំងពាះបជរូែចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ ភាគងបចើៃងគចតិញ្លឹ្វាងោយវ តិធីផ្្ល់ចំណីងោយងសរ ីចំកណែឯបជរូែសបម្្់រ្រងាក ត់ពូជ 

វ តិញ ភាគងបចើៃងគចតិញ្លឹ្វាងោយវ តិធីផ្្ល់ចំណីងោយម្ៃែប ត្ិតែំណត់។

  ចំណី្៉ត ់ ចំណីគ្រា្រ់តូចៗរាងស៊ី�ាំង ចំណីរាវ

បទង់បទាយរ្រស់ចំណី
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5 សាច់ជា្់រឆ្លឹង ៃតិងសាច់តា្កផ្នាែ

បជរូែចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ (បជរូែសាច់) កដលោែ់លែ់ងៅងលើទីផ្សារ គវឺបតរូវោៃងគសម្្្់រ រចួោែ់លែ់ែនាុងទប្ង់ជា 

"សាច់ជា្់រឆ្លឹង"។

សាច់ជា្់រឆ្លឹង គវឺជាសាច់កដលងៅសល់្រោ្ទ ្់រពីងគយែកផ្នាែែបាល ងជើងទំាង្ួរៃ ៃតិងងបគឿងែនាុងងចញពីបជរូែ 

ទំាង្ូល។ ងគអាចយែសាច់ជា្់រឆ្លឹងោៃ 75គី�ូបកា្ ពីបជរូែកដលម្ៃទ្ងៃៃ់ 115គី�ូបកា្ ។ ដូងចនាះ សាច់ជា្់រ
 

ឆ្លឹងកដលទទួលោៃគវឺប្រកហល 65%។ ងហើយសាច់កដលងៅសល់្រោ្ទ ្់រពីោៃកាត់ខ្ងងឆ្ងស្ាំងចញពីសាច់ជា្់រ 

ឆ្លឹង ងគងៅថា សាច់ពាែ់ែណ្ាលរង្ង់។ សាច់ជា្់រឆ្លឹង ចំណាត់ថានា ែ់រ្រស់វាបតរូវោៃងគវាយតន្្ងៅតា្សង់្ោរ 

នៃការរែសីុសាច់បជរូែជា្់រឆ្លឹង ងោយោែ់ចំណាត់ថានា ែ់ពីខ្ពស់ងៅទា្រ គវឺល្ំ្រផុ្ត ល្្រង្គួរ ល ្ែណ្ាល ្ធ្យ្  ៃតិង 

ងបកា្សង់្ោរជាងដើ្។ ដំ្ូរង ងគវាយតន្្ងលើទ្ងៃៃ់សាច់ជា្់រឆ្លឹង (សាច់ពាែ់         ែណ្ាលរង្ង់) ៃតិងែបម្ស់ 

ខ្្ញ់ខនាង ្រោ្ទ ្់រ្ែងគវាយតន្្ងលើរ្ូររាងខ្ងងបរៅ ៃតិងគុណភាពរ្រស់សាច់។

សាច់ជា្់រឆ្លឹង ៃលឹងបតរូវោៃងគយែងៅកាត់ជាសាច់តា្កផ្នាែ្រៃ្ងទៀត។ ្រោ្ទ ្់រ្ែ ងគយែសាច់តា្កផ្នាែ ងៅ 

ោែ់លែ់ងោយហាៃ់ជាដំុតូចៗ ឬោែ់លែ់្រោ្ទ ្់រពីកែនចនាឲ្យងៅជាសាច់្រៃ្ទះ ឬសាច់បែែ។

ពណ៌សាច់ ៃតិងពណ៌ខ្្ញ់ គវឺម្ៃសង់្ោរែំណត់ សាច់កដលម្ៃពណ៌ចាស់ងពែ ឬសសាលងពែ គវឺ ត្ិៃលង្ទ 

សាច់កដលម្ៃពណ៌សសាលល្្ម  (ពណ៌ងស្ើង) ងៅែណ្ាល ងទើ្រលប្្រងសើរ។ ងគវាស់វាតា្រយៈសង់្ោរពណ៌សាច់ 

បជរូែ (pork color standard)។ ចំងពាះពណ៌ខ្្ញ់វ តិញ ពណ៌សគវឺជាពណ៌កដលងគចង់ោៃ ខ្្ញ់កដលម្ៃពណ៌ងលឿង 

ងគ ត្ិៃចង់ោៃងទ។ ែរណីខ្្ញ់ទៃ់ ងគងៅថា បជរូែខ្្ញ់ទៃ់ ងហើយការឲ្យតន្្ែ៏ទា្រកដរ។

6 ចំណុចសំខ្ៃ់ៗងៅែនាុងការបគ្់របគងការចតិញ្លឹ្សត្

(1) ការបគ្់របគងែូៃបជរូែ

ែូៃបជរូែម្ៃទ្ងៃៃ់ប្រម្ណ1.4គី�ូបកា្។ ែូៃបជរូែកដលងទើ្រៃលឹងងែើតម្ៃសសទា្់រខ្្ញ់ងបកា្កស្ែងសដើង ងធ្ើ

ងអាយ្ុខងារបគ្់របគងសីតុណហា ភាពងៅែនាុងរាងកាយងៅ ត្ិៃទាៃ់ម្ៃលែខេណៈងពញងលញងៅង�ើយងទ។ ងដើ្្ីទ្់រ

សាច់ពាែ់ែណ្ាលរង្ង់នៃសាច់ជា្់រឆ្លឹង

ឆ� ឹងជំនី

�ច់បី�ន់

�ច់េ��

�ច់ចំឡក

កផ្នាែកដលងគក្រងកចែចំងពាះសាច់ជា្់រឆ្លឹងងៅែនាុងប្រងទសជ្ុ៉រៃ
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សាក ត់ការស្ា្់រងោយឧ្រទ្ទវងហតុឬការឈ្់រលូតោស់រ្រស់ែូៃបជរូែ ងគចំាោច់បតរូវងធ្ើការបគ្់របគងសីតុណហា ភាព្ររ តិសា្ថ ៃ

សបម្្់រការចតិញ្លឹ្ងអាយោៃស្សស្រ ។ ជាពតិងសស ងៅងពលែូៃបជរូែងទើ្រៃលឹងងែើតោៃ1សោដ ហ៍ ងគគួររែសា្ររ តិសា្ថ ៃ 

ងអាយម្ៃសីតុណហា ភាពចា្់រពី30អងសាងសង�ើងងៅ។

(2) លទ្ធផ្លងែើៃទ្ងៃៃ់

ការសីុចំណីរ្រស់សត្បជរូែគវឺសម្ម្បតងៅៃលឹងការលូតោស់រ្រស់វាកដរ។ ្ររ តិម្ណនៃការងែើៃទ្ងៃៃ់ែនាុង1ន្ងៃ 

ងៅថា“ទ្ងៃៃ់ងែើៃប្រចំាន្ងៃ(DG, Daily Gain)”។ ្រោ្ទ ្់រពីផ្ដ ច់ងោះ ការសីុចំណីរ្រស់ែូៃបជរូែចា្់រងផ្ដើ្ងែើៃង�ើងសស្រ 

ជា្ួយៃលឹងការងែើៃង�ើងនៃទ្ងៃៃ់ងែើៃប្រចំាន្ងៃរ្រស់វា គវឺ 0.78គី�ូបកា្ងៅងពលបជរូែម្ៃទ្ងៃៃ់30~50គី�ូបកា្
 

ងហើយ0.85គី�ូបកា្ងៅងពលបជរូែម្ៃទ្ងៃៃ់50~115គី�ូបកា្ ងោយងៃះគវឺជាទ្ងៃៃ់ងែើៃប្រចំាន្ងៃលែខេណៈសដង់ោរ។

្ររ តិម្ណចំណីកដលបតរូវការចំាោច់សបម្្់រការងែើៃទ្ងៃៃ់1គី�ូបកា្រ្រស់បជរូែ ងៅថា“អបតាទា្ទារចំណី”។ 

ជាធ្្មតា អបតាទា្ទារចំណីងៃះស្ថតិតែនាុងរង្ង់ពី3.2~3.6។ ប្រសតិៃង្រើអបតាងៃះម្ៃែប ត្ិតងលើសពីងៃះ ងគចំាោច់បតរូវ

ពតិៃតិត្យង ើ្លសារធាតុងៅែនាុងចំណីសារង�ើងវ តិញ។

ការរែសាែង្្ឲ្យែូៃបជរូែ

32

28

24

20

○
0 ＡＡＢＢ ＡＡＢＢ ＡＡＢＢ ＡＡＢＢ ＡＡＢＢ ＡＡ

3～4 6～7 10～11 17～18 24～25 31～32

សីតុណ��ពសម្រសប�ម�រ្រ�វ្រ�វ A
សីតុណ��ពសម្រសប�ម�រ្រ�វ្រ�វ B
ស��  ○ គឺ�សីតុណ��ពែដលេគគិត�សម្រសបបំផុត

សី
ត
ុណ
��

ព
ប
រ��
�ន

(°C)

�យុគិត�ៃថ�

ការសៃ្មតអំពីសីតុណហា ភាពស្សស្រសបម្្់រែូៃបជរូែងៅតា្អាយុគតិតជាន្ងៃ
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ពតិៃ្ទុ សា្ថ ៃភាព បទង់បទាយ

1 ស្្គ ងពែ ឆ្លឹងចងងកះ ៃតិងឆ្លឹងខនាង អាចង ើ្លដលឹងងោយកភនាែទងទរ

2 ស្្គ ងគអាចដលឹងពីឆ្លឹងចងងកះ ៃតិងឆ្លឹងខនាងោៃយ៉ងងាយ ងៅងពលចុចងោយោតនដ

3 លប្្រងសើរ ងគអាចដលឹងពីឆ្លឹងចងងកះ ៃតិងឆ្លឹងខនាងោៃ ងៅងពលចុចខំ្្ងងោយោតនដ

4 ធាត់ ងគ ត្ិៃអាចដលឹងពីឆ្លឹងចងងកះ ៃតិងឆ្លឹងខនាងោៃងទ

5 ធាត់ងពែ ឆ្លឹងចងងកះ ៃតិងឆ្លឹងខនាងបគ្រដណ្្់រងោយខ្្ញ់យ៉ងបកាស់

ពតិៃ្ទុស្្ាៃភាពរាងែាយរ្រស់ជ្រូែ្ង

(3) ជំងវឺឆ្ង

ជំងវឺរ្រស់សត្បជរូែម្ៃងបចើៃ ងៅែនាុងងោះម្ៃជំងវឺឆ្ង្ួយចំៃួៃកដលម្ៃកចងងៅែនាុងចបា្់រ ដូចជា ជំងវឺបែចែ
 

ងជើងៃតិងម្ត់ ជំងវឺអាសៃនាងរាគបជរូែ ជំងវឺរោែខួរែបាលរាតតបាត ងហើយប្រសតិៃង្រើម្ៃការងែើតង�ើងនៃជំងវឺទំាងងៃះ 

ងគបតរូវងធ្ើការជូៃដំណលឹ ងដល់្ជ្ឈ្ណ្ឌ លក្រែសាអោ្័យៃតិងសុខុម្លភាពសត្ចតិញ្លឹ្ជា្រោ្ទ ៃ់ 

ៃតិងបតរូវងរារពងៅតា្ការកណោំ។

ងៅងពលផ្្ស់្រ្ូរទីតំាង្ៃុស្ស ចំណីសត្ ឬសម្ភា រៈងផ្្សងៗ ចំាោច់បតរូងរារពងៅតា្វ តិធាៃនៃការទ្់រសាក ត់ 

ជំងវឺឲ្យោៃខ្្្់រខ្ួៃ។

ជំងវឺរ្រស់សត្បជរូែកដលងគធ្ា្់រជួ្រប្រទះងៅែនាុងែសតិោឋា ៃរួ្ ម្ៃជាងបចើៃប្រងភទ ងហើយសបម្្់រជំងវឺកដលងគ 

អាចទ្់រសាក ត់ោៃងោយការចាែ់វ៉ាែ់សាំង ងគៃលឹងងធ្ើការចាែ់វ៉ាែ់សាំងងៅងលើសត្បជរូែទំាងងោះ។ ្រច្ុ្រ្ៃនាងៃះ ត្ិៃសូវ 

ម្ៃជំងវឺកដលងែើតង�ើងទាៃ់ហៃ់ងហើយងធ្ើងអាយសត្ងា្់រភ្ា្ៗងោះងទ ្ុ៉រកៃ្ភាគងបចើៃគវឺជាជំងវឺរំ៉ានរ។៉ ជំងវឺកដល្រណាដ ល 

្ែពីវរីសុ រួ្ ម្ៃ ជំងវឺឆ្ងរោែបែពះងពាះ ងវៀៃនៃសត្បជរូែ(TGE) ្រណដុំ ងរាគសញ្ញ នៃជំងវឺទាែ់ទងៃលឹងប្រព័ៃ្ធ្រៃ ្

ពូជៃតិងប្រព័ៃ្ធផ្្ូវដងងហាើ្នៃសត្បជរូែ(PRRS) ចំកណែឯោែ់ងតរកីដលជាង្ងរាគ្រងកជំងវឺ រួ្ ម្ៃ ន្៉ែូផ្្សា្ម (Mycoplasma) 

ោែ់ងតរែីនាុងងពាះងវៀៃធំ(Escherichia coli) ោែ់ងតររីាង្ូលតជាកខ្ស(Streptococcus) ងហើយសបម្្់រង្ងរាគ្រងកជំងវឺ

ជាោ៉រ៉ាសីុត ភាគងបចើៃជាបពរូៃចងកលឹះងៅែនាុងសត្បជរូែ។

(4) ការបគ្់របគងែ្តិៃស្ុយៃតិងការទុែោែ់កាែសំណល់សត្ងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្បជរូែ

បជរូែសបម្្់រ្រងាក ត់ពូជ ្រងញ្ញោ្ែ 2～3គី�ូបកា្ ៃតិងទលឹែងោ្ 5.5គី�ូបកា្ែនាុង1ន្ងៃ ចំកណែឯបជរូែ
 

ចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃវ តិញ ្រងញ្ញោ្ែ 1.9គី�ូបកា្ ៃតិងទលឹែងោ្ 3.5គី�ូបកា្ែនាុង1ន្ងៃ។ ែ្តិៃអាបែែ់កដលងែើតងចញពី
 

កាែសំណល់ទំាងងៃះ ោៃងធ្ើឲ្យម្ៃែរណី្រ្លឹង ត្ិៃងពញចតិត្ងបចើៃ្ំរផុ្តថាជាការ្ំរពុល្ររ តិសា្ថ ៃងោយសារកតការ 
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ចតិញ្លឹ្សត្ ៃតិងងធ្ើឲ្យម្ៃការយល់ងឃើញ ត្ិៃលចំ្ងពាះរ្ររចតិញ្លឹ្បជរូែ ងហើយជាងដើ្ងហតុកដលងធ្ើឲ្យ្៉រះពាល់ដល់ 

ការ្រៃ្ងៅ្ុខនៃអាជីវែ្្ម។ ត្ិៃបតលឹ្កត្ុ៉រងណាណ ះងទ ងោយសារកតវាែ៏ជះឥទ្ធតិពល ត្ិៃលដ្ល់សុខភាពរ្រស់្ៃុស្ស 

ៃតិងសត្បជរូែ ៃតិងងធ្ើឲ្យខូច្ររ តិសា្ថ ៃងោយសារកតការទាែ់ទាញៃតិងការងែើៃង�ើងនៃសត្ល្តិតចនបងដូចជារយុជាងដើ្ 

ដូងចនាះងហើយ ចំាោច់បតរូវងធ្ើការទ្់រសាក ត់ការងែើតង�ើងៃូវ្រញ្ហា ងៃះ។

ែ្តិៃស្ុយងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្បជរូែងបចើៃងែើតង�ើងពីសារធាតុអា្ូ៉ញាែ់ៃតិងសម្សធាតុសា្ព ៃ់ធ័រកដលងចញពី
 

ោ្ែៃតិងទលឹែងោ្ ្ូរែរួ្ ៃលឹងអាសីុតខ្្ញ់ងផ្្សងៗកដលម្ៃលែខេណៈងាយងហើរដូចជាអាសីុត្ុ៊រយទីរ តិច អាសីុតប្ររូពីអូៃតិច  

អាសីុតអាងសទតិចជាងដើ្។ 

សារធាតុទំាងងៃះម្ៃផ្ល្៉រះពាល់ងៅដល់ទំាងបជរូែៃតិងទំាង្ៃុស្សកដលបគ្់របគងងៅទីងោះ ដូងចនាះ ងគចំាោច់បតរូវ 

ចាត់វ តិធាៃការកាត់្រៃ្ថយការងែើតង�ើងនៃសារធាតុទំាងងៃះ។ ងដើ្្ីកាត់្រៃ្ថយសារធាតុទំាងងៃះ ងគបតរូវក្រងកចែ 

ោ្ែៃតិងទលឹែងោ្ងចញពីរានា តា្កដលអាចងធ្ើងៅោៃងោយ ត្ិៃបតរូវ្៉រះពាល់វត្ថុទំាងងៃះងោយផ្្ទ ល់ងោះងទ ងោយការ 

ក្រងកចែក្រ្រងៃះគវឺងដើ្្ីទ្់រសាក ត់ប្រតតិែ្្មរវាងអង់សីុ្ងៅែនាុងោ្ែៃតិងទលឹែងោ្ ។

ងគចំាោច់បតរូវទុែោែ់ោ្ែៃតិងទលឹែងោ្ងផ្្សងពីរានា ងអាយោៃស្សស្រ ងោយជាទូងៅងគ្រញូ្ៃោ្ែងៅ

្ជ្ឈ្ណ្ឌ លផ្លតិតជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ ងហើយងគ្រញូ្ៃទលឹែងោ្ងៅ្ជ្ឈ្ណ្ឌ លសម្្តទលឹែែខ្ែ់។ ងបរៅពីងៃះ ងគែ៏ម្ៃវ តិធីែនាុង

ការែម្្ត់លបាយោ្ែៃតិងទលឹែងោ្ផ្ងកដរ ងោយងគងៅលបាយោ្ែៃតិងទលឹែងោ្ងៃះថាភែ់លបា្់រ។

ជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ ភាគងបចើៃ្ំរផុ្តគវឺជាអតតិសុខុ្បោណ ងហើយវាជាផ្លតិតផ្លកដលអតតិសុខុ្បោណបតរូវការអុែសីុ 

កសៃងៅែនាុងោ្ែ ងធ្ើការ្ំរកលងជាចំ្រងៃូវសារធាតុសររីាង្គកដលរលួយ រចួងហើយ្រងងកើតចំៃួៃរ្រស់វា។ ងដើ្្ីងធ្ើ 

ជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ ចំាោច់បតរូវងរៀ្រចំ្ររ តិសា្ថ ៃឲ្យម្ៃលែខេណៈស្សស្រសបម្្់រអតតិសុខុ្បោណកដលបតរូវការអុែសីុកសៃជា 

ចំាោច់។

(5) អាកាសធាតុងរ្ៅ ៃតិងអាកាសធាតុបតជាែ់

បែងពញងញើសរ្រស់សត្បជរូែម្ៃការអៃ់្យ ងហើយពតិោែែនាុងការ្រងញ្ញែង្្រាងកាយតា្     កស្ែ។ 

ជាពតិងសស ងោយសារកតរដូវងរ្ៅងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃម្ៃសីតុណហា ភាពខ្ពស់ ងហើយម្ៃសំងណើ ្ែ៏ខ្ពស់ ដូងចនាះងហើយ វា 

ត្ិៃអាចងធ្ើការ្រងញ្ញែង្្ោៃ។ ដូងចនាះងហើយ ចំាោច់បតរូវងធ្ើការដែយែសំងណើ ្ងចញពីែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្បជរូែងៅ 

ែនាុងរដូវងរ្ៅ ងោយងប្រើបោស់ែងាហា ល់ជាងដើ្។

្ររ តិសា្ថ ៃកដលម្ៃសីតុណហា ភាពខ្ពស់ងោយសារកតអាកាសធាតុងរ្ៅងៅរដូវងរ្ៅ ជះឥទ្ធតិពលអាបែែ់ដល់បជរូែ 

សបម្្់រ្រងាក ត់ពូជជាពតិងសស។ វាងធ្ើឲ្យចំៃួៃង្ជីវ តិតរ្រស់សត្ង ្្ម លម្ៃការ្យចុះ ែមំ្្ងរ្រស់ង្ជីវ តិតែ៏ចុះ 

ងខសាយ ងហើយចំណង់ែនាុងការ្រៃ្ពូជែ៏្យចុះកដរ ចំកណែសត្ញីវ តិញ លទ្ធផ្លជារួ្ នៃការ្រងាក ត់ពូជម្ៃការ្យ

ចុះ ដូចជាការ្រៃ្ពូជម្ៃភាពយវឺតយ៉វ ែូៃងែើត្ែស្ា្់រ ែូៃងែើត្ែម្ៃទ្ងៃៃ់សសាល្ររ តិម្ណទលឹែងោះម្ៃការ 

្យចុះងោយសារកតចំណង់អាហាររ្រស់វា្យចុះ។

ែរណីបជរូែចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃវ តិញ ងធ្ើឲ្យចំណង់អាហាររ្រស់វាម្ៃការ្យចុះ កដលងធ្ើឲ្យ្៉រះពាល់ដល់   លទ្ធផ្ល 

ងែើៃទ្ងៃៃ់រ្រស់វា។ ែរណីកដលសីតុណហា ភាពង�ើងខំ្្ង អាចងធ្ើឲ្យម្ៃែរណីស្ា្់រងោយសារកតជំងវឺបគរុៃងរ្ៅ 

(hyperthermia) ផ្ងកដរ។

ផ្្ទុយងៅវ តិញ ងៅរដូវរងា ងោយសារកតសីតុណហា ភាព ៃតិងអាកាសធាតុចុះបតជាែ់ ការ្រងញ្ញែង្្ពីែនាុងខ្ួៃ
 

គវឺងធ្ើង�ើងហួសែប ត្ិត ខុសពីរដូវងរ្ៅ។ ដូងចនាះងហើយ ងៅរដូវរងា បតរូវប្ររុងប្រយ័តនាែនាុងការបគ្់របគង      សីតុណហា ភាព 

ងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្បជរូែ ជាពតិងសសគវឺបគ្់របគងសីតុណហា ភាពរ្រស់ែូៃបជរូែកដលចាញ់អាកាសធាតុបតជាែ់។
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① ម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសុ៊ត

1 ពូជម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសុ៊ត

ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ ពូជម្ៃ់កដលងគចតិញ្លឹ្សបម្្់រយែសុ៊ត ៃតិងជាពូជកដលងគៃតិយ្ចតិញ្លឹ្ជាទូងៅជាងងគ

ងោះ គវឺពូជម្ៃ់លវឺហ្គៃពណ៌សកដលម្ៃសតិរងទាល (ប្រងទសែងណើ ត គវឺអីុតាលី)។ សបម្្់រម្ៃ់យែពងកដលផ្្ល់ 

សុ៊តពណ៌ស ងគងបចើៃចតិញ្លឹ្ពូជម្ៃ់លវឺហ្គៃពណ៌សងៃះ ែ៏ដូចជាម្ៃ់្រងាក ត់ពីពូជលវឺហ្គៃងៃះផ្ងកដរ។ ងបរៅពីងៃះ 

សបម្្់រម្ៃ់យែពងកដលផ្្ល់សុ៊តពណ៌ងតានា ត ងគងបចើៃចតិញ្លឹ្ម្ៃ់រ ៉តូអាយង�ៃបែហ្ (ប្រងទសែងណើ ត គវឺអាង្រ តិ 

ច) ឬម្ៃ់្រងាក ត់ពូជរ្រស់វា ងហើយងគែ៏ចតិញ្លឹ្ប្រងភទ (ពូជម្ៃ់) កដលផ្្ល់សុ៊តម្ៃពណ៌ែណ្ាលនៃពណ៌សៃតិង 

ពណ៌ងតានា តផ្ងកដរ។

2 ទំហំនៃការចតិញ្លឹ្ម្ៃ់យែសុ៊ត ៃតិងទប្ង់នៃអាជីវែ្្ម

គតិតបតលឹ្ន្ងៃទី1 កខែុ្ភាៈ ឆ្នា ំ2018 ម្ៃ់ចតិញ្លឹ្កដលជាម្ៃ់ញីងពញវយ័ម្ៃចំៃួៃ 139,030,000 ែបាល ងហើយ 

ចំៃួៃងៃះ ត្ិៃម្ៃការកប្រប្ររួលខំ្្ងក្ា្ុ៉រោ្ម ៃងទែនាុងរយៈងពល20ឆ្នា ំងៃះ។ បគរួសារកដលចតិញ្លឹ្ម្ៃ់យែសុ៊តម្ៃ 

ចំៃួៃ 2,200បគរួសារ ងហើយម្ៃការ្យចុះជាងរៀងរាល់ឆ្នា ំ ែនាុងចំងណា្សសទា្់រអាជីវែ្្មខ្នា តតូច។

ែនាុងចំងណា្អាជីវែ្្មចតិញ្លឹ្ម្ៃ់យែសុ៊ត អាជីវែ្្មបគរួសារែសតិែរម្ៃចំៃួៃ 75% ងហើយអាជីវែ្្មបែរុ្ 

ហុ៊ៃម្ៃចំៃួៃ 25%។ ចំងពាះអាជីវែ្្មបែរុ្ហុ៊ៃ ចំៃួៃបគរួសារកដលចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ម្ៃចំៃួៃតតិច ្ុ៉រកៃ្ងធ្ើការចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ 

ចំៃួៃប្រកហល 70%នៃចំៃួៃម្ៃ់ចតិញ្លឹ្ទំាងអស់។ ភាគងបចើៃនៃអាជីវែ្្មបែរុ្ហុ៊ៃ គវឺជាសហបរាស្ុរគ្គល ឬសហ 

បរាសបគរួសារ។

ទប្ង់នៃអាជីវែ្្ម ម្ៃដូចជាអាជីវែ្្មកដលោំចូលៃូវែូៃម្ៃ់្ធ្យ្ ឬែូៃម្ៃ់ធំ ងហើយបគ្់របគងងលើម្ៃ់ 

ងពញវយ័ជាចំ្រង ងោយប្រគល់ឲ្យែសតិែរចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ងធ្ើការចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ ៃតិងអាជីវែ្្មកដលបគ្់របគងជារួ្  

ចា្់រពីការចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់រហូតដល់ម្ៃ់ងពញវយ័ងៅែនាុងែសតិោឋា ៃរ្រស់ខ្ួៃ។

ពូជលវឺហ្គៃពណ៌សម្ៃសតិរងទាល ពូជរ ៉តូអាយង�ៃបែហ្

ការចតិញ្ល្ឹ ម្ៃ់4
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3 វដដជីវ តិតនៃម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសុ៊ត

ប្រសតិៃង្រើងគចតិញ្លឹ្ងោយយែចតិត្ទុែោែ់ សត្ម្ៃ់អាចរស់ោៃពី5ឆ្នា ំងៅ15ឆ្នា ំ។ រ្ូរគំៃូសខ្ងងបកា្្រងាហា ញ

អំពីវដដជីវ តិតនៃម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសុ៊ត ងោយកផ្្ែងលើការផ្លតិតសុ៊តលែខេណៈងសដឋាែតិច្។ ប្រសតិៃង្រើងគែង ដ្ សុ៊តពូជ(សុ៊ត 

កដលម្ៃការ្រងកែំងណើ ត)រ្រស់ម្ៃ់ងបកា្ល័ែខេខ័ណ្ឌ សីតុណហា ភាពៃតិងសំងណើ ្ស្សស្រ សុ៊តៃលឹងញាស់ក្ាយជាែូៃ 

ម្ៃ់ងៅន្ងៃទី21។ ែូៃម្ៃ់ញីៃលឹងក្ាយជាម្ៃ់ងពញវយ័ែនាុងរយៈងពល150ន្ងៃ ងហើយអាចចា្់រងផ្ដើ្ផ្លតិតសុ៊តោៃ 

(ងៅថាការចា្់រងផ្ដើ្ផ្លតិតសុ៊ត)។ ងហើយងៅប្រកហលជាន្ងៃទី210ងបកាយងែើត គវឺជាដំណាែ់កាលកដលម្ៃ់អាចពង

ោៃងបចើៃ្ំរផុ្ត(ចំណុចែំពូលនៃការផ្លតិតសុ៊ត)។ ្រោ្ទ ្់រពីងោះរយៈងពលប្រកហល1ឆ្នា ំឬ1ឆ្នា ំែៃ្ះ ម្ៃ់ងៅកតអាច 

ផ្លតិតសុ៊តោៃ ្ុ៉រកៃ្ វាៃលឹងចា្់រងផ្ដើ្កលងពងវ តិញ ដូងចនាះ ងបកាយរយៈងពល2ឆ្នា ំ ងគៃលឹង្រងញ្ញម្ៃ់ទំាងងោះយែងៅ

ងធ្ើជាសាច់កែនចនា(ម្ៃ់្រងញ្ញងចាល)។

វដដជីវ តិតនៃម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសុ៊ត

4 ចំណីសត្ ៃតិងទប្ង់នៃការផ្លតិត ការទតិញ ៃតិងការផ្្ល់ចំណី

ងដើ្្ីងធ្ើការចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ ែសតិោឋា ៃចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ភាគងបចើៃ ងប្រើបោស់ចំណីោយលែ់ងៅតា្ទីផ្សារកដលបតរូវោៃ

ផ្្សំង�ើងងោយវត្ថុធាតុងដើ្្ួយចំៃួៃ ឲ្យស្សស្រងៅៃលឹងតប្រូវការងប្រើបោស់ ៃតិងដំណាែ់កាលនៃការរែីធំធាត់។

វត្ថុធាតុងដើ្ដូចជាងពាត ង្្ធញញជាតតិ កាែសំណល់សកណ្ែងសៀងជាងដើ្ ភាគងបចើៃបតរូវោៃោំចូល្ែពី 

្ររងទស។

អនាែផ្លតិតចំណីសត្ ោែ់លែ់ៃូវផ្លតិតផ្លផ្្សំ ឬោយងផ្្សងៗជាងបចើៃ ្ុ៉រកៃ្្រច្ុ្រ្ៃនា ចំណីោយសបម្្់រ 

ចតិញ្លឹ្ម្ៃ់កដលផ្លតិតងៅែនាុងប្រងទសជ្ុ៉រៃ គវឺម្ៃការងែើៃង�ើងងបចើៃ ងហើយកាៃ់កា្់ររហូតដល់ 42% នៃ្ររ តិម្ណ 

ផ្លតិតផ្លចំណីោយទំាង្ូល។

ងៅែនាុងចំងណា្ចំណីោយសបម្្់រចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ ចំណីសត្ម្ៃ់ងពញវយ័ងប្រើសបម្្់រម្ៃ់យែសុ៊ត ម្ៃ58.2%  

ចំកណែចំណីសបម្្់រែូៃម្ៃ់ ម្ៃ7.8%។ ងហើយ 66% នៃចំណីោយសបម្្់រចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ គវឺងប្រើសបម្្់រម្ៃ់យែ 

សុ៊ត។

ចំណីោយកដលងគអភតិវឌ្ឍងោយខ្ួៃឯងសបម្្់រងប្រើងៅែនាុងែសតិោឋា ៃចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ ងោយ ត្ិៃពលឹងកផ្្ែងលើ
 

ផ្លតិតផ្លរ្រស់អនាែផ្លតិតចំណីសត្ ងគងៅថា ចំណីោយងោយខ្ួៃឯង។

(ជាមធ្យមក�ុងមួយឆា� ំ75~80%)
65%90%50%(អ្រតផលិតសុ៊ត)

66g58g48g(ទម�ន់សុ៊ត)
2,000g1,750g1,700g790g310g40g(ទម�ន់)

កូនមាន់
មធ្យម

កូនមាន់
េទើបេកើត

ចំណុចកំពូលៃន
ករផលិតសុ៊ត

ករចប់េផ�ើម
ផលិតសុ៊ត

រយៈេពលភា� ស់
(21ៃថ�)

550ៃថ�210ៃថ� (្របែហល6~7ែខ)150ៃថ�60ៃថ�30ៃថ�2ៃថ�ញាស់ផលិតសុ៊ត

មាន់
េពញវយ័

កូនមាន់
ធំ

កូនមាន់
តូច
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ងៅែនាុងចំណីោយសបម្្់រម្ៃ់ងពញវយ័ ម្ៃផ្្ទុែប្រងភទធញញជាតតិដូចជាងពាតៃតិងង្្ធញញជាតតិជាងដើ្កដល
 

ជាប្រភពថា្ពល 60% ប្រងភទកាែសំណល់ងប្រងរែុខេជាតតិដូចជាសកណ្ែងសៀងកដលជាប្រភពប្ររូងតអីុៃ 15% ម្ៃ 

ផ្្ទុែប្រងភទចំណីផ្លតិតពីសាច់សត្ដូចជាង្សៅផ្លតិតពីបតីជាងដើ្ 10% ៃតិងម្ៃផ្្ទុែប្រងភទែៃ្ទែ់ែតិៃដូចជាែង្្ទច
 

ងពាត 5% ប្រងភទសារធាតុអសររីាង្គៃតិងវតីា្ីៃ 10%។ ភាគរយផ្្សំនៃសារធាតុចតិញ្លឹ្ វត្ថុធាតុងដើ្ ៃតិងសារធាតុផ្្សំ 

ងផ្្សងៗ អាចកប្រប្ររួលងៅតា្ពូជ អាយុ ៃតិង្ររ តិសា្ថ ៃនៃការចតិញ្លឹ្សត្ម្ៃ់។

5 ចំណុចសំខ្ៃ់ៗងៅែនាុងការបគ្់របគងការចតិញ្លឹ្សត្

(1) ការបគ្់របគងអោ្័យ

ងគចាត់វ តិធាៃការ្៉ត់ចត់ងលើការរែសាអោ្័យងដើ្្ី្រងាក រជំងវឺ។ ដំ្ូរងគវឺងគងធ្ើការទ្់រសាក ត់ែំុងអាយង្ងរាគងបជៀត

ចូលងៅែនាុងតំ្រៃ់បគ្់របគងការចតិញ្លឹ្សត្ ងហើយ្រោ្ទ ្់រ្ែ ងគងធ្ើការកែល្្្ររ តិសា្ថ ៃនៃតំ្រៃ់ចតិញ្លឹ្សត្កដល ត្ិៃ

ល។្ ងគចំាោច់បតរូវែំណត់តំ្រៃ់បគ្់របគងអោ្័យ ៃតិង ងធ្ើការទ្់រសាក ត់ែំុងអាយម្ៃការោំចូលង្ងរាគចូលងៅែនាុង 

តំ្រៃ់ងោះ ងោយអៃុវត្ងៅតា្្រទោឋា ៃបគ្់របគង អោ្័យែនាុងការចតិញ្លឹ្សត្កដលម្ៃងរៀ្ររា្់រងៅែនាុងចបា្់រសដីអំពី

ការ្រងាក រជំងវឺឆ្ងងៅងលើសត្ចតិញ្លឹ្។

ងៅងពលងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ម្ៃទំហំកាៃ់កតធំ ងហើយការចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ម្ៃចំៃួៃកាៃ់កតងបចើៃ ការបគ្់របគងសុខភាព 

រាងកាយរ្រស់ម្ៃ់ ៃតិង ការបគ្់របគងអោ្័យម្ៃដូចជាការងរៀ្រចំ្ររ តិសា្ថ ៃ ការែម្្ត់ោ្ែៃតិងការងោសសម្្ត 

ងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ជាងដើ្ងាយៃលឹងម្ៃលែខេណៈ ត្ិៃបគ្់របរាៃ់ ដូងចនាះ ងគចំាោច់បតរូវងធ្ើការែម្្ត់្ូលងហតុនៃ 

ជំងវឺៃតិងផ្ល្៉រះពាល់ងផ្្សងៗងោយចាត់វ តិធាៃការយ៉ង្៉ត់ចត់។

[1] ការបគ្់របគងអោ្័យងៅងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ៃតិងអរារងផ្្សងៗងទៀត

ការចាត់វ តិធាៃការ្៉ត់ចត់ែនាុងការែម្្ត់ោ្ែ ការងោសសម្្ត ការោងសម្្ត ៃតិង ការសម្្្់រង្ងរាគ។

[2] ការបគ្់របគងសុខភាពរាងកាយរ្រស់ម្ៃ់

ងគចំាោច់បតរូវប្ររុងប្រយ័តនាចំងពាះជំងវឺទាែ់ទងៃលឹងផ្្ូវដងងហាើ្កដលងែើតង�ើងងោយសារ្រកប្្រប្រួល្ររ តិសា្ថ ៃ។

ចំងពាះជំងវឺកដលងាយរាតតបាត ងគបតរូវ្រងងកើតែ្្មវ តិធីចាែ់វ៉ាែសាំង ៃតិង អៃុវត្ការចាែ់វ៉ាែ់សាំងទំាងងោះ

ងៅងលើម្ៃ់ងអាយោៃបតលឹ្បតរូវ។

(2) ជំងវឺផ្ដ សាយ្រែ្សី

ការតា្ោៃព័ត៌ម្ៃ្្មីៗ្ំរផុ្តទាែ់ទងៃលឹងការទ្់រសាក ត់ជំងវឺរាតតបាតងលើសត្ចតិញ្លឹ្គវឺម្ៃសារៈសំខ្ៃ់ណាស់ 

ជាពតិងសសព័ត៌ម្ៃពី្ជ្ឈ្ណ្ឌ លក្រែសាអោ្័យៃតិងសុខុម្លភាពសត្ចតិញ្លឹ្ទាែ់ទងៃលឹងវរីសុផ្ដ សាយ្រែ្សីកដល

ម្ៃលទ្ធភាព្រងកងរាគខ្ពស់ គវឺបតរូវតា្ោៃជាៃតិច្ បព្ទំាងបតរូវងធ្ើតា្ការកណោំរ្រស់្ជ្ឈ្ណ្ឌ លក្រែសាអោ្័យ

ៃតិងសុខុម្លភាពសត្ចតិញ្លឹ្។ ងៅតំ្រៃ់ចតិញ្លឹ្សត្ បតរូវ្ំរពាែ់សំណាញ់រារាងំសត្ស្ា្រជាងដើ្ងៅងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ 

ងដើ្្ីទ្់រសាក ត់ការ្្ៃពាៃចូលនៃសត្ស្ា្រនបព ៃតិងបតរូវតា្ោៃសា្ថ ៃភាពសុខភាពរ្រស់ម្ៃ់ ងហើយងៅងពល 

ប្រទះងឃើញភាពខុសប្របែតីៃតិងងរាគសញ្ញ ្ួយចំៃួៃ បតរូវងធ្ើការរាយការណ៍ជា្រោ្ទ ៃ់។ ្្៉យងងទៀត វាម្ៃសារៈសំ 

ខ្ៃ់ណាស់ែនាុងការផ្ដល់ដំណលឹ ងដល់អនាែបគ្់របគងជា្រោ្ទ ៃ់ ងៅងពលប្រទះងឃើញសាែសពនៃសត្ស្ា្រនបពជាងដើ្

ស្ថតិតងៅជតិតងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ ។



22

② ម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសាច់

1 ប្រងភទម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសាច់

ម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសាច់ ម្ៃម្ៃ់ខ្ីសបម្្់រយែសាច់ (ពូជប្រយ�វឺ) កដលឆ្្់រធំធាត់ ៃតិងកដលបតរូវោៃកែល្្ 

ឲ្យប្រងសើរខំ្្ងងដើ្្ីឲ្យឆ្្់រម្ៃសាច់ៃតិងងដើ្្ីអាចោែ់លែ់ងៅែនាុងទីផ្សារែនាុងរយៈងពលខ្ី វាកាៃ់កា្់រងលើស 85%
 

នៃម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសាច់។ ម្ៃ់ប្រងភទងោះ គវឺជាម្ៃ់ែនាុង្រងប ើ្្របម្ស់នៃប្រងភទម្ៃ់្រងាក ត់ជំោៃ់ទី1 កដលបតរូវ 

ោៃ្រងាក ត់ពូជរវាងម្ៃ់ង ្្ម លប្រងភទខូៃីសពណ៌សជា្ួយៃលឹងម្ៃ់ញីប្រងភទភ្ីង្៉រែ់៉ពណ៌ស។ ម្ៃ់តំ្រៃ់ ម្ៃ 

អបតាកាៃ់កា្់រជាម្ៃ់យែសាច់តតិចតួចបតលឹ្កត 1%្ុ៉រងណាណ ះ ្ុ៉រកៃ្វាជាប្រងភទម្ៃ់យែសាច់កដលម្ៃគុណភាព 

ខ្ពស់ កដលបតរូវោៃផ្លតិតង�ើងងធ្ើជាប្រងភទម្ៃ់្រងាក ត់ពូជកដលងគងប្រើបោស់ប្រងភទងផ្្សងៗដូចជា ម្ៃ់ជល់ 

ប្រងភទណាងហា្គ យ៉ ប្រងភទរ ៉តូអាយង�ៃបែហ្ជាងដើ្។

2 ទំហំនៃការចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ខ្ីយែសាច់ (ប្រយ�វឺ) ៃតិងទប្ង់នៃអាជីវែ្្ម

គតិតបតលឹ្ន្ងៃទី1 កខែុ្ភាៈ ឆ្នា ំ2018 បគរួសារកដលចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ម្ៃចំៃួៃ 2,260បគរួសារ ងហើយម្ៃ់ចតិញ្លឹ្ម្ៃចំៃួៃ 

138,770,000ែបាល ដូងចនាះ ចំៃួៃម្ៃ់កដលបគរួសារៃី្ួយៗចតិញ្លឹ្ គវឺម្ៃចំៃួៃ 61,400ែបាល។ ចំៃួៃម្ៃ់កដល 

បគរួសារៃី្ួយៗចតិញ្លឹ្ គវឺម្ៃការងែើៃង�ើងជាងរៀងរាល់ឆ្នា ំ ងហើយការពបងីែទំហំអាជីវែ្្មែំពុងកតរែីចងប ើ្ៃងៅ្ុខ  

ងឆ្្ព ះងៅរែអាជីវែ្្មកដលម្ៃប្រសតិទ្ធតិភាពជាង្ុៃ។

ពូជម្ៃ់ប្រយ�វឺភាគងបចើៃ បតរូវោៃងគងធ្ើសម្ហរណែ្្មបគ្់រដំណាែ់កាលចា្់រតំាងពីការចតិញ្លឹ្ ការទុែោែ់  

រហូតដល់ការងធ្ើចរាចរ ្រោ្ទ ្់រ្ែចុះែតិច្សៃ្យចតិញ្លឹ្ជា្ួយៃលឹងែសតិែរទំាងឡាយ ងោយបែរុ្ហុ៊ៃជួញដូរទំៃតិញ 

បគ្់រ្ុខ សម្គ្ៃ៍សហប្រតតិ្រត្តិការខ្ងវ តិស័យែសតិែ្្ម ៃតិង្ុរគ្គលជាចំ្រង។ ្៉្យងវ តិញងទៀត ងោយសារកតការរែី 

ចងប ើ្ៃយ៉ងខំ្្ងនៃហាងលែ់ទំៃតិញែនាុងចំៃួៃងបចើៃ (Mass retailer) ដូចជាផ្សារទំងៃើ្រជាងដើ្ អនាែងធ្ើចរាចរសត្ 

ម្ៃ់ប្រយ�វឺ ែ៏បតរូវោៃងគង ើ្លងឃើញថា ោៃងធ្ើការផ្លតិតពូជម្ៃ់ប្រយ�វឺ ងហើយោៃចា្់រយែរង្រៀ្រនៃការងធ្ើស 

ម្ហរណែ្្មការងារទំាង្ូលផ្ងកដរ។

3 វដ្ជីវ តិតនៃម្ៃ់ខ្ីយែសាច់ (ប្រយ�វឺ)

រ្ូរគំៃូសខ្ងងបកា្្រងាហា ញអំពីវដ្ជីវ តិតនៃម្ៃ់ខ្ីយែសាច់ (ប្រយ�វឺ) កដលងគងប្រើបោស់សាច់វាងធ្ើជា    អាហា 

រ។ ែូៃម្ៃ់ កដលញាស់ងចញ្ែម្ៃទំហំតូច ងគអាចយែវាងៅោែ់លែ់ងៅងលើទីផ្សារោៃងបកាយងពលចតិញ្លឹ្វារ 

យៈងពលប្រកហល 7សោ្ហ៍ ងោយម្ៃទ្ងៃៃ់ប្រកហល 2.3គី�ូបកា្។ ចំងពាះែូៃម្ៃ់កដលញាស់ងចញ្ែម្ៃ 

ខូៃីសពណ៌ស ភ្ីង្៉រែ់៉ពណ៌ស។
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ទំហំធំ ងគអាចយែវាងៅោែ់លែ់ងៅងលើទីផ្សារោៃងបកាយងពលចតិញ្លឹ្វារយៈងពលប្រកហល 8សោ្ហ៍ ងោយម្ៃ 

ទ្ងៃៃ់ប្រកហល 3.0គី�ូបកា្។ ែរណីម្ៃ់តំ្រៃ់វ តិញ ចំាោច់បតរូវចតិញ្លឹ្យ៉ងងហាចណាស់រយៈងពល 80ន្ងៃ ងហើយ 

ភាគងបចើៃងគចតិញ្លឹ្វាែនាុងរយៈងពល4～5កខ ងទើ្រយែវាងៅោែ់លែ់ងៅងលើទីផ្សារ គវឺងដើ្្ីឲ្យសាច់រ្រស់វាម្ៃរស់ 

ជាតតិឆ្ងៃ ញ់ ៃតិងស្លឹត។

វដ្ជីវ តិតនៃម្ៃ់ខ្ីយែសាច់

4 ចំណីសត្ ៃតិងទប្ង់នៃការផ្លតិត ការទតិញ ៃតិងការផ្្ល់ចំណី

ងៅែនាុងការចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ប្រយ�វឺ ែរណីកដលងគងប្រើបោស់ចំណីោយកដលលែ់ងៅតា្ទីផ្សារកដលបតរូវោៃ 

ផ្្សំង�ើងងោយវត្ថុធាតុងដើ្្ួយចំៃួៃ ឲ្យស្សស្រងៅៃលឹងដំណាែ់កាលនៃការរែីធំធាត់ គវឺងស្ទើរកតទំាង សសរុង។ អនាែផ្ 

លតិតចំណីសត្ ោែ់លែ់ៃូវផ្លតិតផ្លោយងផ្្សងៗជាងបចើៃ។ ្រច្ុ្រ្ៃនា ចំណីោយសបម្្់រចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ប្រយ�វឺ 

កដលផ្លតិតងៅែនាុងប្រងទសជ្ុ៉រៃ គវឺម្ៃ 14% នៃ្ររ តិម្ណផ្លតិតទំាង្ូលនៃចំណីោយ ងហើយវាកាៃ់កា្់រ 34% នៃ 

ចំណីោយសបម្្់រចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ (កាៃ់កា្់រ 42%នៃចំណីោយទំាង្ូល)។

ងៅែនាុងចំណីោយសបម្្់រម្ៃ់ប្រយ�វឺ ម្ៃផ្្ទុែងបចើៃជាងងគ្ំរផុ្តៃូវប្រងភទធញញជាតតិដូចជាងពាតៃតិងង្្
 

ធញញជាតតិជាងដើ្កដលជាប្រភពថា្ពល ងហើយម្ៃផ្្ទុែប្រងភទកាែសំណល់ងប្រងរែុខេជាតតិដូចជាសកណ្ែងសៀងជា 

ងដើ្កដលជាប្រភពប្ររូងតអីុៃ ៃតិងចំណីផ្លតិតពីសាច់សត្ដូចជាង្សៅផ្លតិតពីបតីជាងដើ្។ ងបរៅពីងៃះវាម្ៃផ្្ទុែ 

ប្រងភទែៃ្ទែ់ែតិៃដូចជាែង្្ទចងពាតជាងដើ្ ប្រងភទសារធាតុអសររីាង្គ ៃតិងវតីា្ីៃ។ ភាគរយផ្្សំនៃសារធាតុចតិញ្លឹ្ វត្ថុ 

ធាតុងដើ្ ៃតិងសារធាតុផ្្សំងផ្្សងៗ អាចកប្រប្ររួលងៅតា្ពូជ អាយុ ៃតិង្ររ តិសា្ថ ៃនៃការចតិញ្លឹ្សត្ម្ៃ់។

40ｇ 1,100ｇ 2,200～2,300ｇ 2,700～3,000ｇ

ដំ�ក់�លៃន�រផលិត (ទម�ន់)

�រផលិតស៊ុត �ស់ 2ៃថ� 30ៃថ� 49ៃថ� 56～59ៃថ�

(21ៃថ�)
កូន�ន់េទ�បេក�ត

ដំ�ក់�លដំបូងៃន�រលូត�ស់ ដំ�ក់�លេ្រ�យៃន�រលូត�ស់

កូន�ន់តូច កូន�ន់មធ្យម កូន�ន់ធំ
〈ទម�ន់〉

�រ�ក់លក់េល�ទីផ�រក� �ងទំហំតូច
�រ�ក់លក់េល�ទីផ�រក� �ងទំហំធំ 

េ�ក� �ងរយៈេពល 8ស�� ហ៍ (្របែហល 2ែខ)
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5 ចំណុចសំខ្ៃ់ៗងៅែនាុងការបគ្់របគងការចតិញ្លឹ្សត្

(1) ការបគ្់របគងអោ្័យ

ងគចាត់វ តិធាៃការ្៉ត់ចត់ងលើការរែសាអោ្័យងដើ្្ី្រងាក រជំងវឺ។ ដំ្ូរង ងគងធ្ើការទ្់រសាក ត់ែំុឲ្យ       ង្ងរាគ 

ងបជៀតចូលងៅែនាុងតំ្រៃ់បគ្់របគងការចតិញ្លឹ្សត្ ងហើយ្រោ្ទ ្់រ្ែ ងគងធ្ើការកែល្្្ររ តិសា្ថ ៃនៃតំ្រៃ់ចតិញ្លឹ្សត្កដល 

ត្ិៃល។្ ងគចំាោច់បតរូវែំណត់តំ្រៃ់បគ្់របគងអោ្័យ ៃតិងងធ្ើការទ្់រសាក ត់ែំុឲ្យម្ៃការោំចូលង្ងរាគចូលងៅែនាុង 

តំ្រៃ់ងោះ ងោយអៃុវត្ងៅតា្្រទោឋា ៃបគ្់របគង អោ្័យែនាុងការចតិញ្លឹ្សត្កដលម្ៃការងរៀ្ររា្់រងៅែនាុងចបា្់រស្ី
 

អំពីការ្រងាក រជំងវឺឆ្ងងៅងលើសត្ចតិញ្លឹ្។

ការកែល្្ប្រងភទម្ៃ់ចតិញ្លឹ្ពូជប្រយ�វឺ គវឺម្ៃលែខេណៈគួរឲ្យសម្្គ ល់ ជាពតិងសសលទ្ធភាពងែើៃទ្ងៃៃ់ 

រ្រស់វា គវឺម្ៃលែខេណៈប្រងសើរង�ើងៗ។ ការចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ែនាុងចំៃួៃងបចើៃគវឺជាងរឿងធ្្មតា ងហើយរយៈងពលនៃការ 

ចតិញ្លឹ្ែ៏ខ្ីកដរ ្ុ៉រកៃ្វាែ៏ម្ៃទំងោរងៅរែភាពយវឺតយ៉វែនាុងការងោះសសាយ្រញ្ហា ងៅែនាុងការបគ្់របគងផ្ងកដរ។ ដូងចនាះ
 

ងហើយ ងៅែនាុងការបគ្់របគងការចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ជាប្រចំាន្ងៃ ចំាោច់បតរូវលុ្រ្ំរោត់ឲ្យោៃៃូវែត្ាងផ្្សងៗកដល្រងកជា 

ងបរាះថានា ែ់ ឬឥទ្ធតិពលអាបែែ់។

[1] ការបគ្់របគងអាោ្័យងៅែនាុងអរារ

ងៅែនាុងងរាងម្ៃ់ បតរូវចាត់វ តិធាៃការឲ្យោៃ្៉ត់ចត់ែនាុងការែម្្ត់ោ្ែ ការងោសសម្្ត ការោងសម្្ត 
 

ៃតិងការសម្្្់រង្ងរាគ ងដើ្្ីែំុឲ្យអតតិសុខុ្បោណកដលជាងដើ្ងហតុនៃជំងវឺ សត្ល្តិតកដល្រងកងបរាះថានា ែ់ ឬសាធាតុ 

ប្រឆំ្ងង្ងរាគ ម្ៃងៅងសសសល់។

[2] ការបគ្់របគងសុខភាពរាងកាយរ្រស់ម្ៃ់

បតរូវប្ររុងប្រយ័តនាចំងពាះជំងវឺទាែ់ទងៃលឹងផ្្ូវដងងហាើ្ ងោយ ត្ិៃបតរូវងធ្សប្រកហសែនាុងការបគ្់របគងការផ្្ស់្រ្ូរ
 

ខ្យល់ង�ើយ ចំងពាះម្ៃ់ប្រយ�វឺកដលរែីធំធាត់ងលឿៃ។

ចំងពាះជំងវឺកដលងាយរាតតបាត ងគចំាោច់បតរូវ្រងងកើតែ្្មវ តិធីចាែ់វ៉ាែ់សាំង ៃតិងអៃុវត្ការចាែ់វ៉ាែ់សាំងទំាង 

ងោះងៅងលើម្ៃ់ឲ្យោៃបតលឹ្បតរូវ។

(2) វ តិធាៃការចំងពាះជំងវឺផ្្សាយ្រែ្សី

ងគចំាោច់បតរូវងធ្ើការទ្់រទល់ដូចរានា ងៅៃលឹងម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសុ៊តផ្ងកដរ (ទំព័រ21)។
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① ងសះទ្ងៃៃ់សសាល

1 ងសះទ្ងៃៃ់សសាល (ប្រងភទពូជសុទ្ធ)

・ ងសះទ្ងៃៃ់សសាល ម្ៃ 5ប្រងភទ គវឺងសះប្រងភទពូជសុទ្ធ ងសះប្រងភទែូៃកាត់ពូជសុទ្ធ ងសះប្រងភទពូជអារ៉ា្់រ 

ងសះប្រងភទពូជអង់គ្ូអារ៉ា្់រ ៃតិងងសះប្រងភទែូៃកាត់អារ៉ា្់រ ្ុ៉រកៃ្ ងសះទ្ងៃៃ់សសាលកដលងគផ្លតិតងៅែនាុងប្រងទសជ
 

្ុ៉រៃងស្ទើរកតទំាងអស់ គវឺជាងសះប្រងភទពូជសុទ្ធ។

・ ចំៃួៃនៃការផ្លតិតងសះពូជសុទ្ធប្រចំាឆ្នា ំ គវឺប្រកហល7,000ែបាល (ឆ្នា ំ2018) ងហើយតំ្រៃ់ផ្លតិតជាចំ្រង ម្ៃ 

ហុែនែដូ តូហុគលឹ ៃតិងឃ្ូយសូ៊។ ែនាុងចំងណា្តំ្រៃ់ទំាងអស់ ហុែនែដូកាៃ់កា្់រចំៃួៃនៃការផ្លតិតងលើសពី98%។

・ ងសះប្រងភទពូជសុទ្ធងស្ទើរកតទំាងអស់ បតរូវោៃងគយែងៅងប្រើបោស់ែនាុងការប្រណំាងងសះ ្រោ្ទ ្់រពីទទួលោៃ 

ការ្រង្លឹែសបម្្់ររត់ប្រណំាងរចួងហើយ។

・ ងសះប្រងភទពូជសុទ្ធកដលងគយែងៅរត់ប្រណំាង គវឺម្ៃកតងសះកដលងគផ្លតិតង�ើងងោយ្រងាក ត់ពូជតា្ 

ក្រ្រធ្្មជាតតិកត្ុ៉រងណាណ ះ។

     ងសះកដលបតរូវោៃផ្លតិតងោយការ្រងកែំងណើ តសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត គវឺ ត្ិៃអាចយែងៅងប្រើបោស់ែនាុងការរត់ប្រណំាង 

ោៃងទ។

・ ងសះពូជសុទ្ធ គវឺជាងសះកដលពូជពង្យរ្រស់វាបតរូវោៃងគបគ្់របគងយ៉ងតលឹងរ លឹង តា្រយៈការចុះ្រញី្ពូជពង្ស។ 

ម្ៃកតងសះកដលងែើតពីងសះោ (ងសះង ្្ម លសបម្្់រ្រងាក ត់ពូជ) ៃតិងងសះង្ (ងសះញីសបម្្់រ្រងាក ត់ពូជ) កដល 

ោៃចុះ្រញី្កត្ុ៉រងណាណ ះ កដលអាចទទួលោៃការចុះ្រញី្ពូងពង្ស។

    សា្ថ ្័រៃចុះ្រញី្ ងធ្ើការងចញលតិខតិត្រញ្្ែ់ការចុះ្រញី្ពូជពង្ស ចំងពាះងសះកដលទទួលោៃការចុះ្រញី្ពូជពង្ស។

2 វដ្ជីវ តិត

・ រង្រៀ្រងៅអាយុរ្រស់ងសះគវឺពតិងសសក្រ្ែពីងគគវឺ ឆ្នា ំកដលងែើតងគងៅថាអាយុសូៃ្យឆ្នា ំ ងហើយចា្់រពីឆ្នា ំទី២ 

ង�ើងងៅ ងគងៅអាយុ1ឆ្នា ំ 2ឆ្នា ំ។

・ រយៈងពលពងពាះរ្រស់ងសះប្រងភទពូជសុទ្ធងៃះ គវឺ11កខ ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃភាគងបចើៃវាងែើតែូៃងៅែនាុងចងោ្ះ 
កខែុ្ភាៈ ដល់កខឧសភា។

・ ងគចតិញ្លឹ្ែូៃងសះជា្ួយៃលឹងង្រ្រស់វាចា្់រតំាងពីងពលវាងែើតរហូតដល់រដូវងរ្ៅ ងហើយងគផ្្ច់ងោះវាងៅែនាុង 
រដូវស្លឹែងឈើបជរុះ (រយៈងពល 6កខងបកាយងែើត) ្រោ្ទ ្់រ្ែងគចតិញ្លឹ្កតែូៃងសះ្ុ៉រងណាណ ះ។

・ ងៅងពលកដលែូៃងសះម្ៃអាយុប្រកហល1ឆ្នា ំងៅែនាុងរដូវស្លឹែងឈើបជរុះ ងគៃលឹង្ំរពាែ់ងបគឿងងសះដូចជាកែ្រ  
ៃតិង្រងាខេ ំជាងដើ្ ងហើយចា្់រងផ្្ើ្្រង្លឹែវាឲ្យសំ៊ាងោយឲ្យ្ៃុស្សជតិះងៅងលើខនាង (ការ្រៃសាកំារជតិះ)។

・ ងបកាយពី្រៃសាកំារជតិះរចួងហើយ ងគចា្់រងផ្្ើ្្រង្លឹែ (ការ្រងាហា ត់) ឲ្យរត់ងោយឲ្យ្ៃុស្សជតិះពីងលើខនាងរ្រស់វា 

ងដើ្្ី្រងងកើៃែមំ្្ងឲ្យវា។

・ ងសះកដលម្ៃអាយុ 2ឆ្នា ំ ងហើយកដលម្ៃការរែីចងប ើ្ៃែនាុងការហ្លឹែហាត់ បតរូវោៃងគ្រញូ្ៃងៅែកៃ្ងរត់
 

ប្រណំាង ឬ្ជ្ឈ្ណ្ឌ លហ្លឹែហាត់ ងហើយទទួលការចុះង ្្ម ះជាងសះប្រណំាង ្រោ្ទ ្់រ្ែទទួលការហ្លឹែហាត់ 

្រកៃ្ថ្ងដើ្្ីងចញងៅរត់ប្រណំាង។

・ ែនាុងចំងណា្ងសះប្រណំាងទំាងឡាយកដលោៃចូលៃតិវត្ៃ៍ ជាពតិងសសងសះកដលម្ៃលទ្ធផ្លលែ្នាុងការ
 

ប្រែួត ឬងសះកដលម្ៃពូជពង្សល ្ៃលឹងបតរូវោៃងគ្រញូ្ៃងៅែកៃ្ងផ្លតិតងធ្ើជាងសះសបម្្់រងាក ត់ពូជ។

ងផ្្សងៗ5



26

① ការ្រងាក ត់ពូជ (កខ្ីោ～ឧសភា)

(រយៈងពលពងពាះ:11កខ)

② ការ្រងងកើតែូៃ

(ងៅែនាុងកខែុ្ភាៈ～ឧសភា ឆ្នា ំ្រោ្ទ ្់រ)

③ ការ្ំរងៅងោះ

(～អាយុ 6កខ)

⑥ អាយុ1ឆ្នា ំ ងៅែនាុងរដូវស្លឹែងឈើបជរុះ

ការ្រៃសាកំារជតិះ

⑦ អាយុ1ឆ្នា ំ ងៅែនាុងរដូវរងា～2ឆ្នា ំ  ការ្រងាហា ត់

④ រដូវស្លឹែងឈើបជរុះ   ការផ្្ច់ងោះ

(ប្រកហលអាយុ5～6កខ)

⑤ រដូវរងា～រដូវងរ្ៅ បពកលងជា្ួយែូៃងសះដូចរានា  (ញីង ្្ម លងោយក�ែពីរានា )

(អាយុ6កខ～1ឆ្នា ំ ងៅែនាុងរដូវងរ្ៅ)

⑧ អាយុ2ឆ្នា ំ4កខ～

ការ្រងាហា ញជាងលើែដំ្ូរងងៅែនាុងការរត់ប្រណំាង

⑨ ការចូលៃតិវត្ៃ៍  ្ួយចំៃួៃបតរូវោៃយែងៅងប្រើបោស់សបម្្់រ្រងាក ត់ពូជ
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3 ទប្ង់អាជីវែ្្មនៃវាលង ្្ម

ងៅងលើវាលង ្្ម ចតិញ្លឹ្ងសះទ្ងៃៃ់សសាល ម្ៃទប្ង់អាជីវែ្្ម 2ប្រងភទជាចំ្រង។

・វាលង ្្ម សបម្្់រការផ្លតិត

ងគចតិញ្លឹ្ងសះង្ ងដើ្្ីឲ្យវា្រងងកើតែូៃ រចួយែងៅោែ់លែ់ងៅផ្សារងដញន្្ជាងដើ្។

・វាលង ្្ម សបម្្់រចតិញ្លឹ្សត្

ងគអៃុវត្ៃូវការ្រងាហា ត់ ឬ្រៃសាកំារជតិះចំងពាះងសះងែ្មងៗ។

្ុ៉រកៃ្ វាលង ្្ម  កដលងគងប្រើសបម្្់រការផ្លតិតៃតិងសបម្្់រការចតិញ្លឹ្សត្រួ្ រានា ែ៏ម្ៃកដរ។

វាលង ្្ម សបម្្់រការផ្លតិត វាលង ្្ម សបម្្់រចតិញ្លឹ្សត្
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② ការចតិញ្លឹ្ឃ្មុំ

1 ប្រងភទៃតិងលែខេណៈពតិងសសនៃសត្ឃ្មុំ

(1) ប្រងភទ

ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ សត្ឃ្មុំម្ៃ2ប្រងភទ គវឺសត្ឃ្មុំងោែខ្ងលតិច ៃតិងសត្ឃ្មុំជ្ុ៉រៃ ្ុ៉រកៃ្សត្ឃ្មុំកដលងគ
 ចតិញ្លឹ្ទុែជាសត្ចតិញ្លឹ្ងោះ ភាគងបចើៃជាសត្ឃ្មុំងោែខ្ងលតិច (ខ្ងងបកា្ងៃះងៅថា សត្ឃ្មុំ)។

(2) លែខេណៈពតិងសស

សត្ឃ្មុំ រស់ងៅផ្្ុំរានា ជាហ្ូង ងហើយវាម្ៃតួោទីងផ្្សងៗរានា ងៅែនាុងហ្ូងរ្រស់វា។

・ឃ្មុំែ្្មែរ (ញី)

ឃ្មុំែ្្មែរ បតរូវោៃចតិញ្លឹ្ងៅែនាុងរៃ្ធែនាុងស្្ុែឃ្មុំធ្្មតា (្រៃ្ទ្់រតូចកដលម្ៃរាង6បជរុងកដល្រងងកើតងៅជា

 ស្្ុែរ្រស់សត្ឃ្មុំ) រ្រស់វា។ ែូៃឃ្មុំងទើ្រញាស់ ងៅែនាុងដំណាែ់កាលដំ្ូរងងគឲ្យសារធាតុចាហួយ(royal jelly) 

ដល់វាជាចំណី ងៅដំណាែ់កាលងបកាយ្ែងគឲ្យលំអងផ្ក  ៃតិងទលឹែឃ្មុំដល់វាជាចំណី ងហើយវាក្ាយងៅជាឃ្មុំងពញវ ័
 

យងៅែនាុងរយៈងពលប្រកហល 21ន្ងៃ។ អាយុរ្រស់វា (រយៈងពលរស់ងៅ) ម្ៃរយៈងពលប្រកហល1កខ្ុ៉រងណាណ ះ ្ុ៉រកៃ្ 

ងៅែនាុងអំ�ុងងពលកដលរងាោរដូវរងា ម្ៃសត្ឃ្មុំខ្ះអាចរស់រហូតោៃជាងែៃ្ះឆ្នា ំ។ ងបកាយងពលក្ាយងៅជាឃ្មុំ
 ងពញវយ័ ជាដំ្ូរងវាងធ្ើការងារសម្្តរៃ្ធងៅែនាុងស្្ុែជាងដើ្ ្រោ្ទ ្់រ្ែវាងធ្ើការចតិញ្លឹ្ែូៃឃ្មុំកដលងទើ្រញាស់ ចុង
 

ងបកាយវាងហើរងចញពីស្្ុែងដើ្្ីងៅរែចំណីជាងដើ្ (ងបែ្រយែលំអងផ្ក  ឬទលឹែឃ្មុំរ្រស់ផ្ក )។

・រាជតិៃីឃ្មុំ (ញី)

រាជតិៃីឃ្មុំ ងពលងទើ្រញាស់បតរូវោៃចតិញ្លឹ្ងោយបតរូវោៃផ្្ល់ឲ្យសារធាតុចាហួយកត្ុ៉រងណាណ ះងធ្ើជាចំណី  

ងៅែនាុងរៃ្ធពតិងសសងៅែនាុងស្្ុែកដលងគងៅថា្រៃ្ទ្់រងសច្។ រាជតិៃីឃ្មុំ ជាធ្្មតាងៅែនាុងឃ្មុំ1ហ្ូង ម្ៃកត1ែបាល

 ្ុ៉រងណាណ ះ ងហើយម្ៃតួោទីផ្លតិតពងឃ្មុំកត្ុ៉រងណាណ ះ។ រាជតិៃីឃ្មុំម្ៃទ្ងៃៃ់ធងៃៃ់ជាងឃ្មុំែ្្មែរ ងហើយម្ៃអាយុ2～3 

ឆ្នា ំ។

・ឃ្មុំង ្្ម ល

ឃ្មុំង ្្ម លងែើតងៅែនាុងអំ�ុងងពល្រៃ្ពូជរ្រស់រាជតិៃីឃ្មុំ (ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ ងពលងវោកដលស្សស្រ គវឺ
 ចា្់រពីកខង្សា～ ត្ិ្ុោ) ងៅងពលងោះឃ្មុំែ្្មែរៃលឹងងធ្ើការងរៀ្រចំ្រៃ្ទ្់រជាពតិងសសសបម្្់រឃ្មុំង ្្ម លងៅែនាុង

 
ស្្ុែរ្រស់វា។ ឃ្មុំង ្្ម លងធ្ើការ្រៃ្ពូជជា្ួយរាជតិៃីឃ្មុំងៅែនាុងអាកាស ងោយ ត្ិៃោច់ងធ្ើការងៅែនាុងស្្ុែងទ។
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រៃ្ធែនាុងស្្ុែរ្រស់ឃ្មុំែ្្មែរ (្រៃ្ទ្់រតូចរាង6បជរុង)

�រ្របមូលចំណី

អ�ក�ម�� រ

អ�កទទួលបន� �ក�ងស� �កទឹកឃ� � ំ

�រេធ� �សម្ប� ក

�រចិ�� ឹមកូន

�រេ�សស�� ត

20ៃថ�

15ៃថ�

10ៃថ�

7ៃថ�

3ៃថ�

0ៃថ�

្ួយជីវ តិតរ្រស់ឃ្មុំែ្្មែរ

្របែហលែខតុ�

�� ប់�� នេធ� �អ� ី�ងំអស់
ឃ� � ំេ�� ល

ែខកុម�ៈ～មី�
(សីតុណ��ព�ងេ្រ�េក�នេឡ�ង)

ែខតុ�～វ �ច� ិ�
(សីតុណ��ព�ងេ្រ�ចុះ�ប)

February to March

(Rise of outside 
air temperature)

្របែហល16ៃថ�

�រប� �រ�ជិនីឃ� � ំថ� ី�រឈប់ផលិតពង(1ៃថ�្របែហល2000ពង)
�រ�ប់េផ��មផលិតពង

(1ៃថ�្របែហល2000ពង)
�រ�ប់េផ��មផលិតពង

(�របន�ពូជ)

(�របន�ពូជ)

ឃ� � ំេពញវ �យសុ៊ត

ឃ� � ំេពញវ �យសុ៊ត

�ជិនីឃ� � ំ

ែខតុ�～វ �ច� ិ�
(សីតុណ��ព�ងេ្រ�ចុះ�ប)

្ួយជីវ តិតរ្រស់រាជតិៃីឃ្មុំ ៃតិងឃ្មុំង ្្ម ល
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2 ខ្លឹ្សារសែ្្មភាពរ្រស់សត្ឃ្មុំែនាុងរយៈងពល1ឆ្នា ំ

រដូវ ខ្លឹ្សារសែ្្មភាព

រដូវផ្ក រែី
(ការែសាងស្្ុែ)

ចា្់រពីរដូវផ្ក រែីរហូតដល់រដូវងរ្ៅ គវឺជាអំ�ុងងពលកដលផ្ក ភាគងបចើៃរែី ដូងចនាះ សត្ឃ្មុំចា្់រងផ្្ើ្សែ្្មភាព
 

ប្រ្ូលចំណី ៃតិង្រងាក ត់ពូជ។

ងៅងពលឃ្មុំ្ួយហ្ូងធំដល់ែប ត្ិត្ួយ វាចា្់រងផ្្ើ្ងធ្ើ្រៃ្ទ្់រងសច្ ៃតិងផ្លតិតឃ្មុំង ្្ម លសបម្្់រ្រងាក ត់ពូជ។ ្ុ៉រោ្ម ៃ
 

ន្ងៃ្ុៃងពលរាជតិៃីឃ្មុំ្្មីងែើតងៅែនាុង្រៃ្ទ្់រងសច្ រាជតិៃីឃ្មុំចាស់ៃលឹងចាែងចញពីស្្ុែជា្ួយឃ្មុំែ្្មែរប្រកហលពាែ់ែ

 ណ្ាល រចួងហើយងៅងធ្ើស្្ុែ្្មីងៅែកៃ្ងងផ្្សង។ ងគងៅវាថា ការកចែហ្ូងឃ្មុំ។

រដូវងរ្ៅ
(ការឆ្ងរដូវងរ្ៅ)

វាក្ាយជាងពលងវោដ៏តលឹងកតងសបម្្់រឃ្មុំងោយសារកតផ្ក ម្ៃចំៃួៃតតិចតួច ងលើែកលងកតខ្ពង់រា្រកដលស្្ូរផ្ក
 

្ុ៉រងណាណ ះ។ ដូងចនាះងហើយ ឃ្មុំខ្ះោៃងគចងចញពីប្រអ្់រស្្ុែកលងបត�្់រ្ែវ តិញ ងដើ្្ីងៅកសង្រែទលឹែដី្្មី។ ងគងៅ
 

វាថា ការងគចពីកាតព្ែតិច្។

រដូវស្លឹែងឈើបជរុះ
វាគវឺជារដូវកាលកដលបតរូវស្ុែទលឹែឃ្មុំ (ស្ុែទលឹែឃ្មុំងៅែនាុងរៃ្ធែនាុងស្្ុែ) ទុែឲ្យោៃបគ្់របរាៃ់្ុៃងពលរដូវរងា

 ចូល្ែដល់។ ងហើយវាខតិតខំប្រលឹងកប្រងប្រ្ូលទលឹែឃ្មុំ សូ្្ីពីផ្ក កដល្ៃុស្សស្់្រែ្តិៃរ្រស់វា។

រដូវរងា 
(ការឆ្ងរដូវរងា)

សត្ឃ្មុំ ប្រលឹងប្រងបជៀតរានា ងៅែនាុងស្្ុែងដើ្្ីទ្់រទល់ៃលឹងអាកាសធាតុបតជាែ់។ អំ�ុងរដូវរងា ការផ្លតិតពងឃ្មុំ 

ៃតិងការចតិញ្លឹ្ែូៃបតរូវោៃ្រញ្ឈ្់រ ្ុ៉រកៃ្ងពលកដលរដូវផ្ក រែីខតិតជតិត្ែដល់ ការផ្លតិតពងឃ្មុំៃលឹងបតរូវោៃចា្់រងផ្្ើ្ 

ង�ើងវ តិញ។ ងហើយងៅែនាុងអំ�ុងងពលងៃះ ម្ៃឃ្មុំខ្ះោច់ងពាះស្ា្់រ ងៅងពលអស់ចំណី ងោយសារកតការស្ុែទលឹែ
 

ឃ្មុំទុែ ត្ិៃោៃបគ្់របរាៃ់ ។

លំហូរសែ្្មភាពែនាុងរយៈងពល1ឆ្នា ំ ៃតិងចំៃួៃសត្ឃ្មុំងៅែនាុងប្រអ្់រស្្ុែ

�ជិនីឃ� � ំថ� ី

�ជិនីឃ� � ំ�ស់

ឃ� � ំកម�ករ

�រែចកហ� �ងឃ� � ំ

រដូវ�លប�� ត់ពូជ

�រឆ�ងរដូវេ���រក�ងសម្ប� ក �រឆ�ងរដូវរ��រឆ�ងរដូវរ�

ឃ� � ំេ�� លឃ� � ំេ�� ល

ឃ� � ំកម�ករ
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ចូរងឆ្ើយសំណួរខ្ងងបកា្ ងោយគូសសញ្ញ រង្ង់ 〇 ប្រសតិៃង្រើជាប្រងយគបតលឹ្បតរូវ ងហើយគូសសញ្ញ កខ្ង× 

ប្រសតិៃង្រើជាប្រងយគខុស។

＜１１ងរា１１＞

1. ្ររ តិម្ណទលឹែងោះជា្ធ្យ្ែនាុង1ឆ្នា ំផ្លតិតងោយងរាទលឹែងោះងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃគវឺប្រកហល 5,000គី�ូបកា្។ … (     )

2. រយៈងពលពងពាះរ្រស់ពូជងរាហុលស្ាញគវឺ280ន្ងៃ។ ………………………………………………………………… (     )

3. គុណភាពទលឹែងោះកដល្រងញ្ញងោយងរាទលឹែងោះគវឺម្ៃលែខេណៈដូចរានា សបម្្់រងរាទំាងអស់។ ……… (     )

4. ងៅងបកា្អាកាសធាតុងរៅដ ងៅែនាុងរដូវងរៅដ  ្ររ តិម្ណចំណីកដលងរាទលឹែងោះ្ររ តិងភាគម្ៃការ្យចុះ  

ងហើយ្ររ តិម្ណទលឹែងោះែ៏្យចុះងៅតា្ងោះកដរ។ ……………………………………………………………… (     )

5. ងគអាចយែកាែសំណល់សត្កដលងចញពីងរាងចតិញ្លឹ្ងរាងៅទុែងចាលងៅងលើវាលង ្្ម ។ ……………… (     )

6. ងរាចតិញ្លឹ្យែសាច់កដលងគចតិញ្លឹ្ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃទំាងអស់ គវឺជាប្រងភទងរាជ្ុ៉រៃងរា្ង ្្ម ។ …………… (     )

7. ងៅែនាុងអាជីវែ្្មចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃពូជងរាជ្ុ៉រៃងរា្ង ្្ម  ងគងធ្ើការទតិញចូលៃូវងរាកដលម្ៃអាយុប្រកហល10

កខពីទីផ្សារ ងហើយងធ្ើការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃរហូតដល់អាយុប្រកហល30កខ។ …………………………………………… (     )

8. ចំងពាះងរាចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ ភាគរយនៃការផ្្គត់ផ្្គង់ចំណី ត្ិៃកែនចនាខ្ពស់ជាងចំណីជីវជាតតិ(ចំណីោយ)។ ……… (     )

＜１សត្បជរូែ＞１

1. បជរូែចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ ម្ៃការធំធាត់ងលឿៃ ងោយបតលឹ្កតរយៈងពល5~6កខ បជរូែៃលឹងម្ៃ 

ទ្ងៃៃ់100~110គី�ូបកា្។ ………………………………………………………………………………………………… (     )

2. បជរូែង្ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ អាច្រងងកើតែូៃោៃប្រកហល5ែបាលជា្ធ្យ្ែនាុង្ួយដង។ ……………………… (     )

3. បជរូែង្កដលងែើតែូៃរចួបតរូវោៃោែ់ងអាយស្ថតិតងៅជា្ួយែូៃបជរូែរយៈងពល2កខ។ ………………………… (     )

4. ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ ងគអាចងធ្ើងអាយបជរូែង្ពងពាះៃតិង្រងងកើតែូៃោៃ4~5ដងែនាុងរយៈងពល2ឆ្នា ំ។ ………… (     )

5. ងៅែនាុងែសតិោឋា ៃចតិញ្លឹ្បជរូែងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ ងគ ត្ិៃបតរូវការវ៉ាែ់សាំងងោះងទ 

ងោយសារកតជំងវឺម្ៃចំៃួៃតតិចតួច។ …………………………………………………………………………………… (     )

１＜សត្ម្ៃ់＞１

1. ការលូតោស់រ្រស់ែូៃម្ៃ់ក្រងកចែជា4ដំណាែ់កាល គវឺែូៃម្ៃ់តូច ែូៃម្ៃ់្ធ្យ្ ែូៃម្ៃ់ធំ ៃតិង 

ម្ៃ់ងពញវយ័។ ……………………………………………………………………………………………………………… (     )

2. សបម្្់រចំណីរ្រស់ម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសុ៊ត ងគៃតិយ្ងប្រើចំណីោយងបចើៃជាងងគ។ …………………………… (     )

3. ងទាះជាឆ្ងជំងវឺផ្ដ សាយ្រែ្សីែ៏ងោយ ែ៏ម្ៃ់ៃលឹង ត្ិៃងា្់រងោះងទ។ ……………………………………………… (     )

4. ការធំធាត់នៃម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសាច់ (ពូជប្រយ�វឺ) ម្ៃលែខេណៈយវឺតជាងម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសុ៊ត។ ………… (     )

5. ម្ៃ់ង ្្ម លនៃពូជម្ៃ់ប្រយ�វឺកដលម្ៃអាយុ7សោដ ហ៍ ម្ៃទ្ងៃៃ់ប្រម្ណ5គី�ូបកា្។ ……………… (     )

សំណួរសាែល្ង6
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ចង្្ើយ

１＜ងរា＞１

1. ×(ងហតុផ្ល :  ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ ្ររ តិម្ណទលឹែងោះជា្ធ្យ្ែនាុង1ឆ្នា ំផ្លតិតងោយងរាទលឹែងោះពូជហុល

ស្ាញគវឺងលើសពី 8,000 គី�ូបកា្។)

2. 〇

3. ×(ងហតុផ្ល : គុណភាពទលឹែងោះនៃងរាៃី្ួយៗម្ៃលែខេណៈខុសរានា ពី្ួយែបាលងៅ្ួយែបាល។)

4. １

5. ×(ងហតុផ្ល :  ចបា្់រោៃែំណត់ថាបតរូវងធ្ើការទុែោែ់កាែសំណល់សត្ងអាយោៃបតលឹ្បតរូវ ដូចជា 

យែងៅងធ្ើជាជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ ជាងដើ្។)

6. ×(ងហតុផ្ល :  ងបរៅអំពីពូជងរាជ្ុ៉រៃ ងៅម្ៃងរាងបែៀវនៃពូជងរាទលឹែងោះ ៃតិង ពូជងរា្រងាក ត់(F1) គវឺម្ៃ3ប្រងភទ។)

7. 〇

8. ×(ងហតុផ្ល : ចំណីសបម្្់រដំណាែ់កាលចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ គវឺ ចំណីោយម្ៃភាគរយងបចើៃជាង។)

＜１សត្បជរូែ＞１

1. 〇

2. ×(ងហតុផ្ល :  បជរូែង្ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ អាច្រងងកើតែូៃោៃ 10~15 ែបាលជា្ធ្យ្ែនាុង្ួយដង។)

3. ×(ងហតុផ្ល :  រយៈងពល្ំរងៅងោះែូៃបជរូែគវឺ 3~4 សោដ ហ៍។)

4. 〇

5. ×(ងហតុផ្ល :  ងៅែសតិោឋា ៃចតិញ្លឹ្បជរូែម្ៃជំងវឺបគ្់រប្រងភទ ដូងចនាះ ចំាោច់បតរូវងធ្ើការចាែ់វ៉ាែ់សាំង 

ងអាយោៃបតលឹ្បតរូវ។)

＜１សត្ម្ៃ់１＞

1. 〇

2. 〇

3. ×(ងហតុផ្ល :  ងៅងពលឆ្ងវរីសុកដលម្ៃលទ្ធភាព្រងកងរាគខ្ពស់ ម្ៃ់អាចងា្់រែនាុងអំ�ុងងពល1
 

សោដ ហ៍។)

4. ×(ងហតុផ្ល :  លែខេណៈពតិងសសនៃម្ៃ់ពូជប្រយ�វឺគវឺងល្ឿៃនៃការធំធាត់រ្រស់វាម្ៃលែខេណៈងលឿៃ

ជាងម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសុ៊ត។)

5. ×(ងហតុផ្ល :  ម្ៃ់ង ្្ម លនៃពូជម្ៃ់ប្រយ�វឺកដលម្ៃអាយុ7សោដ ហ៍ ម្ៃទ្ងៃៃ់ប្រម្ណ3.3គី�ូបកា្។)
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Ⅱ ចំងណះដលឹង្ូលោឋា ៃទាែ់ទងៃលឹង

ការចតិញ្ល្ឹ សតៃ្តិងចំណីសត្
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1 លែខេណៈពតិងសសនៃងរាទលឹែងោះ

ងរាទលឹែងោះគវឺជាសត្កដលម្ៃអារ្្មណ៍ការពារខ្ួៃឯងខំ្្ង ងហើយងាយប្រតតិែ្្ម ដូងចនាះ ្ៃុស្សបតរូវងប្រើឥរ តិយ

្រ្ទៃ់ភ្ៃ់ងៅងពលងធ្ើការជា្ួយវា។

ងពលខ្ះ ងរាទលឹែងោះចូលចតិត្សីុចំណីជីវជាតតិជាងចំណី ត្ិៃកែនចនា ក្រ្រងៃះងគងៅថា“ការងរ ើសចំណី”។

ងបកា្អាកាសធាតុងរៅដ ងៅរដូវងរៅដ  ងរាទលឹែងោះ្រងងកើៃការដែដងងហាើ្រ្រស់វាៃតិង្រងញ្ញចំហាយទលឹែ ងដើ្្ីទ្់រ

សាក ត់ការងែើៃង�ើងនៃសីតុណហា ភាពែនាុងខ្ួៃរ្រស់វា។

ជាធ្្មតា ងគវាស់សីតុណហា ភាពែនាុងខ្ួៃរ្រស់ងរាទលឹែងោះងោយស៊ែឧ្រែរណ៍វាស់សីតុណហា ភាពចូលងៅែនាុងរៃ្ធ
 

គូទរ្រស់វា។

ងបកាយពី្រងងកើតែូៃរចួ ្ររ តិម្ណទលឹែងោះរ្រស់ងរាទលឹែងោះៃលឹងម្ៃការងែើៃង�ើង្រៃ្តិច្ដងៗ ងហើយែនាុងរយៈងពល

5~7សោដ ហ៍ ្ររ តិម្ណទលឹែងោះែនាុង1ន្ងៃរ្រស់ងរាៃលឹងម្ៃែប ត្ិតអតតិ្ររម្ ងោយម្ៃងរាខ្ះអាចផ្លតិតទលឹែងោះរហូត 
ដល់ប្រម្ណ50Kgែនាុង1ន្ងៃ។

ងៅប្រកហល60ន្ងៃ្ុៃដល់ងពល្រងងកើតែូៃ ងគៃលឹង្រញ្្់រ(ផ្្ែ)ការបចោច់ទលឹែងោះពីងរាទលឹែងោះ កដលងគងៅថា 

រយៈងពលផ្្ែការបចោច់ទលឹែងោះ។

2 រចោស្្ព័ៃ្ធនៃងរាងចតិញ្លឹ្ងរា

រង្រៀ្រចតិញ្លឹ្ងរាទលឹែងោះ អាចជាការប្រកលងងៅងលើវាលង ្្ម  ងៅថា“ការចតិញ្លឹ្ងោយបពកលង”ឬែ៏ ការចតិញ្លឹ្ 

ងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្ងរា ងៅថា“ការចតិញ្លឹ្ែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្សត្” ្ុ៉រកៃ្ ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ ភាគងបចើៃគវឺការចតិញ្លឹ្ែនាុងងរាង
 

ចតិញ្លឹ្សត្។

ការចតិញ្លឹ្ែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្សត្ ក្រងកចែជា3វ តិធីងទៀត គវឺ“ការចតិញ្លឹ្ងោយចង” “ការចតិញ្លឹ្ងោយរា្ម ៃរោំងខណ្ឌ ” 

ៃតិង “ការចតិញ្លឹ្ងោយម្ៃរោំងខណ្ឌ ”។

ការចតិញ្លឹ្ងោយចង សំងៅងលើរង្រៀ្រចតិញ្លឹ្ងោយចងភ្ា្់រងរាទលឹែងោះៃី្ួយៗងៅៃលឹងសសរងោយងប្រើរ្រងងរា

កខ្ស ឬ បចវាែ់ជាងដើ្។

សបម្្់រឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ទលឹែ ងគងបចើៃងប្រើផ្្តិលទលឹែ។ ងគងធ្ើការបចោច់ទលឹែងោះងៅែកៃ្ងកដលងគចងងរាទលឹែងោះ

ទំាងងោះកត្ដង ងហើយទលឹែងោះងរាកដលបចោច់ោៃៃលឹងហូរឆ្ងកាត់្ំរពង់្រញូ្ៃទលឹែងោះកដលស្ថតិតងៅពីងលើែបាល

ងរា រចួហូរចូលែនាុងទូទលឹែែែ(ធុងរែសាទលឹែងោះងអាយបតជាែ់)។

ងរាងចតិញ្លឹ្ងរាកដលម្ៃរ្រងងរា ការចតិញ្លឹ្ងោយចងទប្ង់ញូ៉វយ៉ែ ការបចោច់ទលឹែងោះងៅ

ងរាងចតិញ្លឹ្ងរាងោយចង

ងរាចតិញ្ល្ឹ យែទលឹែងោះ1
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ងរាងចតិញ្លឹ្ងរារា្ម ៃរោំងខណ្ឌ គវឺជារង្រៀ្រចតិញ្លឹ្កដលអៃុញ្ញ តងអាយងរាអាចងធ្ើចលោងោយងសរ ីងោយ ត្ិៃ 

ម្ៃការចងភ្ា្់រ ងៅែនាុងទីែកៃ្ងធំទូោយម្ៃរ្រងព័ទ្ធជំុវ តិញៃតិងម្ៃដំ្ូរល។ ដីបតរូវោៃបកាលងោយសម្ភា រៈបកាល 

ងពញ ងលើែកលងកតែកៃ្ងផ្ដល់ចំណី។ ងគងបចើៃងប្រើែង្្ទចរណារ(ែង្្ទចងឈើ) ជីែំ្ុ៉រស្ថិ៍សបម្្់រងប្រើង�ើងវ តិញ(ជីែំ្ុ៉រសដិ៍

កដលផ្្្់រៃតិងស្ងៃួតរចួរាល់) ងធ្ើជាសម្ភា រៈបកាល។ សបម្្់រឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ទលឹែ ងគងបចើៃងប្រើសនាូែោែ់ទលឹែ។ ងហើយងគ

ងធ្ើការបចោច់ទលឹែងោះងៅទីែកៃ្ងងផ្្សងងៅថាអរារបចោច់ទលឹែងោះ ។

ប្រព័ៃ្ធនៃការបចោច់ទលឹែងោះ

�របង� �រទឹកេ�ះ

ធុងរក�ទឹកេ�ះឲ្យ្រត�ក់

�៉សីុនបូមខ្យល់
បំពង់បឺតទឹកេ�ះ

ធុងស្រ�ប់ទប់ក� ិនមិនល�ធុងសុ�� �ស

ធុងទទួលទឹកេ�ះ
(milk receiver jar)

�៉សីុន្រស�បចំ�យទឹក 
(pulsometer)បំពង់ប�� �នទឹកេ�ះ

�៉សីុន្រគប់្រគងសុ�� �ស
បំពង់សុ�� �ស

ឧបករណ៍�ស់សុ�� �ស

ងរាងចតិញ្លឹ្ងរារា្ម ៃរោំងខណ្ឌ

ងបគឿងយៃ្បចោច់ទលឹែងោះអរារបចោច់ទលឹែងោះ
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ងរាងចតិញ្លឹ្ងរាម្ៃរោំងខណ្ឌ  គវឺជាងរាងកដលម្ៃ្ំរពាែ់រោំងងដើ្្ីខណ្ឌ ែកៃ្ងងដែរ្រស់ងរាៃី្ួយៗ(ែកៃ្ង

ងរាងដែ) ដូច្រងាហា ញងៅែនាុងរ្ូរភាពខ្ងងបកា្។ ងៃះគវឺជាចំណុចកដលខុសរានា ពីងរាងចតិញ្លឹ្ងរារា្ម ៃរោំងខណ្ឌ ។

ទំាងងរាងចតិញ្លឹ្ងរាម្ៃរោំងខណ្ឌ  ទំាងងរាងចតិញ្លឹ្ងរារា្ម ៃរោំងខណ្ឌ  អាចម្ៃែរណីកដលងរាងខសាយបតរូវោៃ 

ងរាខំ្្ងងដញងចញឆ្ងៃ យពីសនាូែោែ់ចំណី ងធ្ើងអាយ្ររ តិម្ណសីុចំណីរ្រស់វាម្ៃការ្យចុះ។

3 សររីាង្គរោំយអាហារ្រស់ងរាទលឹែងោះ

・ងៅែនាុងងរាទលឹែងោះម្ៃបែពះចំៃួៃ4។

・បែពះកដលធំជាងងគគវឺជាបែពះទី1 កដលងគងៅថា រងូ្ៃ (Rumen)។

・ ងៅែនាុងរងូ្ៃរ្រស់ងរាម្ៃអតតិសុខុ្បោណជាងបចើៃរស់ងៅ ងហើយអតតិសុខុ្បោណទំាងងោះម្ៃតួោទី្ំរក្រែ 

ចំណីងដើ្្ីផ្ដល់សារធាតុចតិញ្លឹ្(អាសីុតខ្្ញ់កដលម្ៃលែខេណៈងហើរ)ងៅែនាុងរាងកាយរ្រស់ងរាទលឹែងោះ។

・ ងរាទលឹែងោះៃលឹងខ្្ែ់ចំណីកដលវាសីុចូល្ដងងហើយចូលងៅែនាុងម្ត់្ដងងទៀត ងហើយងប្រើងធ្មញងដើ្្ីែតិៃ្ំរក្រែចំណី

ទំាងងោះងអាយងៅជាតូចៗ ្រោ្ទ ្់រ្ែងទើ្រងល្រងៅវ តិញសាជា្្មី ងោយងគងៅសែ្្មភាពងៃះថាការខ្្ែ់ចំណី្ែ 

ទំពាឬការទំពា។

・ ការខ្្ែ់ចំណី្ែទំពាឬការទំពារ្រស់សត្ងរាអាច្ំរក្រែចំណីងៅជាតូចៗ ងធ្ើងអាយសែ្្មភាព្ំរក្រែឬរោំយ 

អាហាររ្រស់អតតិសុខុ្បោណងៅែនាុងរងូ្ៃអាចប្របពលឹត្ងៅោៃឆ្្់ររហ័ស។

・ ងៅែនាុងបែពះទី1 (រងូ្ៃ) រ្រស់ងរាទលឹែងោះ អាសីុតខ្្ញ់កដលម្ៃលែខេណៈងហើរ (អាសីុត្ុ៊រយទីរ តិច អាសីុតប្ររូ 

ពីៃតិច អាសីុតអាងសទតិចជាងដើ្) ងែើតងចញពីង្សៅធញញជាតតិៃតិងអាហារកដលម្ៃជាតតិសរនសនៃចំណី ត្ិៃកែនចនា វាបតរូវ 

ោៃសសរូ្រចូលងៅែនាុងរាងកាយរ្រស់ងរាទលឹែងោះ ងហើយបតរូវោៃងប្រើបោស់សបម្្់រការក្រែសាសុខភាពរាងកាយ 

ៃតិងការផ្លតិតទលឹែងោះ។

・ ប្ររូងតអីុៃកដលចំាោច់សបម្្់រការក្រែសាសុខភាពរាងកាយៃតិងការផ្លតិតទលឹែងោះរ្រស់ងរាទលឹែងោះ បតរូវោៃ 

្រងងកើតង�ើងពីអា្ីណូអាសីុតកដលបតរូវោៃសសរូ្រចូលងៅែនាុងរាងកាយតា្រយៈងពាះងវៀៃតូច។

4 ចំណីសត្

・ ចំណី ត្ិៃកែនចនាកដលងគងប្រើងបចើៃ  រួ្ ម្ៃ ង ្្ម ផ្្្់រ ងពាតផ្្្់រ ង ្្ព ផ្្្់រ ង ្្ម សងៃួត សសរូវផ្្្់រ ត្ិៃកែនចនា (សសរូវផ្្្់រ 

សនាូែោែ់ចំណីងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្ងរាម្ៃរោំងខណ្ឌ ែកៃ្ងងដែងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្ងរាម្ៃរោំងខណ្ឌ (ែកៃ្ងងរាងដែ)
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ងប្រើបរា្់រទំាង្ូល) ចំង្រើង។ល។

・ ចំណីជីវជាតតិកដលងគងប្រើងបចើៃ រួ្ ម្ៃ ចំណីោយ ងពាត កាែសំណល់សកណដ ែងសៀង កាែសំណល់រែុខេជាតតិណា 

ថាណតិ (Rapeseed) ែៃ្ទែ់ ផ្លតិតផ្ល្រោ្ទ ្់រ្រៃ្សំពីការផ្លតិតអាហារ(កាែសំណល់ងៅហូ៊ កាែសំណល់ពីការផ្លតិត 

សសាង្រៀរ) កាែសំណល់នឆថាវសករ។ល។

・ ចំណីោយគវឺជាចំណីកដលផ្លតិតងោយងធ្ើការោយវត្ថុធាតុងដើ្នៃចំណីងផ្្សងៗជាងបចើៃប្រងភទងៅងរាងចបែ 

ផ្លតិតចំណីោយ ងោយងគងបចើៃងប្រើងពាតកដលជាប្រងភទធញញជាតតិ ៃតិង កាែសំណល់សកណដ ែងសៀងកដលជា 

ប្រងភទកាែសំណល់ងបកាយផ្លតិតងប្រង។

・ ចំណីផ្្្់រគវឺជាចំណីកដលងគផ្លតិតងោយរែសាង ្្ម សបម្្់រងធ្ើចំណីសត្ ឬ សសរូវ ឬ ងពាត (ម្ៃោយងដើ្ ស្លឹែៃតិងកផ្្)  

កដលងគកាត់ជាតូចៗ ទុែែនាុងសា្ថ ៃភាពរា្ម ៃអុែសីុកសៃ(ខ្យល់អាកាស)ៃតិង្រតិទជតិត។

・ ង ្្ម សបម្្់រងធ្ើចំណីសត្កដលឆ្្់រដល់រដូវបចរូតកាត់ម្ៃ្ររ តិម្ណប្ររូងតអីុៃៃតិងអបតារោំយជាតតិសរនសខ្ពស់ជាង

ង ្្ម កដលបែដល់រដូវបចរូតកាត់។

ង ្្ម សងៃួត ចំណីជីវជាតតិចំណីផ្្្់រ

ប្រងភទនៃចំណីសត្

្៉រ្ផ្លតិតចំណីផ្្្់រ ងរាងផ្លតិតចំណីផ្្្់រ ធុងរែសាទុែចំណីោយ

អរារចំណីសត្
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5 តន្្សារធាតុចតិញ្លឹ្រ្រស់ចំណី

(1)  ធាតុផ្្សំរ្រស់ចំណី បតរូវោៃ្រងាហា ញតា្រយៈ្ររ តិម្ណប្ររូងតអីុៃ ត្ិៃសុទ្ធ ខ្្ញ់ ត្ិៃសុទ្ធ កា្ូរអីុបោត ជាតតិករ ៉

ៃតិងវតីា្ីៃ។

(2)  ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ តន្្សារធាតុចតិញ្លឹ្ (ថា្ពល) រ្រស់ចំណីងប្រើបោស់សបម្្់រងរាទលឹែងោះ បតរូវោៃ 

្រងាហា ញងោយ TDN (្ររ តិម្ណសរ្ុរនៃសារធាតុចតិញ្លឹ្ងៅែនាុងចំណីកដលៃលឹងបតរូវរោំយងៅែនាុងបែពះ)។

(3)  ធញញជាតតិម្ៃ្ររ តិម្ណ TDN ខ្ពស់ ងោយសារកតវាស្្ូរងៅងោយជាតតិង្សៅកដលម្ៃអបតារោំយខ្ពស់ 

ងហើយងពាតម្ៃ្ររ តិម្ណ TDN  ខ្ពស់ណាស់រហូតដល់ងៅ 93.6% ងៅែនាុងចំងណា្ចំណីសងៃួត។

(4)  ង ្្ម សបម្្់រងធ្ើចំណីសត្ស្្ូរងៅងោយជាតតិសរនស ងហើយវាម្ៃ្ររ តិម្ណ TDN ទា្រជាងងពាត 

ងោយសារកតអបតារោំយរ្រស់វា គវឺទា្រជាងង្សៅនៃធញ្ញ ជាតតិ ។

(5)  ង ្្ម សបម្្់រងធ្ើចំណីសត្ជំពូែបរា្់រ ម្ៃ្ររ តិម្ណប្ររូងតអីុៃ ត្ិៃសុទ្ធៃតិងអបតារោំយនៃជាតតិសរនស

      កប្រប្ររួលងៅតា្រដូវបចរូតកាត់ ដូចម្ៃ្រងាហា ញងៅែនាុងតារាង។ ង ្្ម សបម្្់រងធ្ើចំណីសត្កដលឆ្្់រដល់រដូវបចរូត 

កាត់ ម្ៃតន្្សារធាតុចតិញ្លឹ្ខ្ពស់។

រដូវបចរូតកាត់ង ្្ម សបម្្់រងធ្ើចំណីសត្ ៃតិងតន្្សារធាតុចតិញ្លឹ្ (ង ្្ម អីុតាលី ង ្្ម ទី្ូ៉សីុ)

្ុៃងពលងចញែួរសសរូវ ដំណាែ់កាលងចញែួរសសរូវ ដំណាែ់កាលងចញផ្ក

ង ្្ម អីុតាលី

    ្ររ តិម្ណប្ររូងតអីុៃ ត្ិៃសុទ្ធ   ែនាុងចំងណា្ចំណីសងៃួត % 18.4 13.7 8.3

   អបតារោំយនៃជាតតិសរនសសរ្ុរ % 75 60 50

ង ្្ម ទី្ូ៉សីុ

    ្ររ តិម្ណប្ររូងតអីុៃ ត្ិៃសុទ្ធ   ែនាុងចំងណា្ចំណីសងៃួត % 17.5 10.0 8.8

   អបតារោំយនៃជាតតិសរនសសរ្ុរ % 70 60 47
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6 ការផ្លតិតចំណីសត្

(1)  ចំណីផ្្្់រគវឺជាចំណីកដលងគផ្លតិតងោយរែសាង ្្ម សបម្្់រចំណីសត្ ឬសសរូវ ឬងពាត (ម្ៃោយងដើ្  

ស្លឹែ ៃតិងកផ្្) ទុែែនាុង្ររ តិសា្ថ ៃ្រតិទខ្យល់ជតិតកដលរា្ម ៃអុែសីុកសៃ រចួទុែវាឲ្យង�ើងឡាែ់ទតិចអាសីុត។

(2)  ងដើ្្ីងធ្ើចំណីផ្្្់រោៃល ្ចំាោច់បតរូវកាត់ងបគឿងផ្្សំឲ្យតូចៗ ងហើយបតរូវជាៃ់ឬសងកត់ឲ្យកណៃ។

ឆនាលឹ្ផ្លតិតចំណីសត្ការងធ្ើឆនាលឹ្ផ្លតិតចំណីសត្

ការងារប្រ្ូលផ្លង ្្ម សបម្្់រងធ្ើចំណីសត្ការបចរូតកាត់ងោយម៉្សីុៃបចរូតកាត់

ចំណីផ្្្់ររ្ុរ្រាងសីុឡាំងការខ្្់រងោយម៉្សីុៃខ្្់រ

ការងាររុងំោយម៉្សីុៃរុរំ្ុរ្រាងសីុឡាំងការបចរូតកាត់ងោយម៉្សីុៃបចរូតកាត់

ការផ្លតិតចំណីផ្្្់រង ្្ម សបម្្់រងធ្ើចំណីសត្

ឆនាលឹ្ផ្លតិតចំណីសត្

នៃចំណីផ្្្់រង ្្ម សបម្្់រងធ្ើចំណីសត្

ប្រព័ៃ្ធរ្ុរ្រាងសីុឡាំង
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7 ការផ្ដល់ចំណីសត្

・ ការផ្ដល់ចំណី ត្ិៃកែនចនាៃតិងចំណីជីវជាតតិោច់ងផ្្សងៗពីរានា  ងៅថា ការផ្ដល់ចំណីោច់ងោយក�ែ ចំកណែឯការផ្ដល់ 

ចំណីរួ្ ជា្ួយរានា ងោយងធ្ើការោយចំណីទំាងពីរប្រងភទងៃះជា្ុៃងោយងប្រើម៉្សីុៃោយ (Mixer) ងៅថាការផ្ដល់ 

ចំណីោយ(TMR)។

・ ងរា្រងញ្ញទលឹែងោះ(ងរាបចោច់ទលឹែងោះ)ៃលឹងសីុចំណីកាៃ់កតងបចើៃងៅងពល្ររ តិម្ណទលឹែងោះចា្់រងផ្ដើ្ងែើៃង�ើង 

ងបកាយងពលវា្រងងកើតែូៃរចួ។

・ ងរាៃលឹងសីុចំណីជីវជាតតិែនាុង្ររ តិម្ណងែើៃង�ើងសស្រងៅៃលឹងការងែើៃង�ើងនៃការ្រងញ្ញទលឹែងោះ ្ុ៉រកៃ្ ែរណីផ្ដល់ 

ចំណីោច់ងោយក�ែ ងគបតរូវពតិចារណាអំពីភាគរយនៃចំណី ត្ិៃកែនចនាៃតិងចំណីជីវជាតតិ(តុល្យភាព) ងោយបតរូវប្ររុង 

ប្រយ័តនាែំុងអាយងរាសីុចំណីជីរជាតតិងបចើៃហួសងហតុងពែ។ បតង់ចំណុចងៃះ ងគអាចងប្រើបោស់ចំណីោយ(TMR) 

ងដើ្្ីផ្ដល់ចំណីកដលម្ៃតុល្យភាពរវាងចំណីទំាងពីរប្រងភទងៃះ។

・ សបម្្់រការផ្ដល់ចំណីោច់ងោយក�ែ ្ុៃដំ្ូរង ងគងធ្ើការផ្ដល់ចំណី ត្ិៃកែនចនាដូចជាង ្្ម សងៃួតឬចំណីផ្្្់រជាងដើ្ 

្រោ្ទ ្់រពីងោះ ងទើ្រងគផ្ដល់ចំណីជីវជាតតិតា្ងបកាយ ងោះជាការល។្

តារាងខ្ងងបកា្ងៃះ ្រងាហា ញពីឧទហរណ៍នៃការផ្្ល់ចំណីចំងពាះងរាបចោច់ទលឹែងោះ។

ងខត្ហុែនែដូ  ្ររ តិម្ណទលឹែងោះប្រចំាន្ងៃ 40គី�ូបកា្

ចំណីផ្្្់រង ្្ម សបម្្់រងធ្ើចំណីសត្ 10គី�ូបកា្１ចំណីផ្្្់រងពាត 14គី�ូបកា្１ ចំណីោយ 10
 

គី�ូបកា្１ ង ្្ម សងៃួតអាល់ហ្ាល់ហ្ា 2គី�ូបកា្１ កាែសំណល់នឆថាវសករ 3គី�ូបកា្

ងខត្អីុោ៉រ៉ាហ្គតិ  ្ររ តិម្ណទលឹែងោះប្រចំាន្ងៃ 28គី�ូបកា្

ង ្្ម សងៃួតទី្ូ៉សីុ 4គី�ូបកា្１ង ្្ម សងៃួតអាល់ហ្ាល់ហ្ា 2.9គី�ូបកា្１ង ្្ម សងៃួត្រវឺ្ូ៉ោ 3.4

 គី�ូបកា្１ចំណីោយ 6.3គី�ូបកា្１កាែសំណល់នឆថាវសករ 3គី�ូបកា្

8 គុណភាពទលឹែងោះងរាៃតិងជំងវឺរោែងោះ

(1)  គុណភាពរ្រស់ទលឹែងោះ បតរូវោៃបតរួតពតិៃតិត្យងោយទលឹែងោះោយរ្រស់ងរាកដលងគោែ់លែ់ងៅងលើ 

ទីផ្សារ (ទលឹែងោះកដលងគោយ្រញូ្លរានា ពីងរាងផ្្សងៗជាងបចើៃ)។

(2)  តន្្ោែ់លែ់ងៅងលើទីផ្សារនៃទលឹែងោះ គវឺខុសរានា តា្រយៈលទ្ធផ្លនៃការពតិៃតិត្យទលឹែងោះោយ។

(3)  គុណភាពទលឹែងោះរ្រស់ងរាៃី្ួយៗ គវឺបតរូវោៃងគពតិៃតិត្យ1កខ1ដង ែរណីងគបតរួតពតិៃតិត្យហ្ូងងរា។
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・ ទលឹែងោះកដល្រងញ្ញងៅងបកាយងពលងរា្រងងកើតែូៃរចួភ្ា្ៗ ងៅថាទលឹែងោះដំ្ូរង។

・ ទលឹែងោះដំ្ូរងម្ៃ្ររ តិម្ណសារធាតុទលឹែងោះខុសពីទលឹែងោះងរាធ្្មតា(ទលឹែងោះធ្្មតា) ដូងចនាះ ងគ ត្ិៃអាចយែទលឹែ

ងោះកដលងរា្រងញ្ញែនាុងអំ�ុងងពល5ន្ងៃដំ្ូរង្រោ្ទ ្់រពីងែើតែូៃងដើ្្ី្រងញ្ញលែ់ងោះងទ។

・ ជំងវឺរោែងោះ គវឺជាជំងវឺកដលម្ៃោែ់ងតរ្ីរងកជំងវឺស្ថតិតងៅខ្ងែនាុងងោះរ្រស់ងរាទលឹែងោះ។ ងៅងពលងរាម្ៃជំងវឺ 

រោែងោះ ងៅែនាុងងោះរ្រស់ងរាម្ៃសភាពរោែ ងហើយងរាៃលឹង្រងាហា ញងរាគសញ្ញ ងផ្្សងៗ ដូចជាងរៅដ ខ្ួៃ ងហើ្ងោះ 
 

ឈវឺចា្់រ។ល។ ងៅងពលងោះរ្រស់ងរាឆ្ងោែ់ងតរ្ីរងកជំងវឺ បរា្់រ្្សងៅែនាុងខ្ួៃរ្រស់ងរាងែើៃង�ើងៃតិងចា្់រ
 

ងផ្ដើ្ងធ្ើសែ្្មភាពចា្់រសីុោែ់ងតរទំីាងងោះ ងហើយបតរូវោៃ្រងញ្ញចូលងៅែនាុងទលឹែងោះ ងធ្ើងអាយចំៃួៃងកាសតិកា

កដលងគងឃើញបជរុះងៅែនាុងទលឹែងោះម្ៃការងែើៃង�ើង។ ងកាសតិកាងៅែនាុងទលឹែងោះគវឺជាលទ្ធផ្លនៃបរា្់រ្្ស
 

ៃតិងងកាសតិកាសសទា្់រងលើនៃបែងពញទលឹែងោះកដលោច់ធ្ាែ់។ ងកាសតិការាងកាយរ្រស់ងរាទលឹែងោះកដលម្ៃសុខ

ភាពល ្ជាទូងៅម្ៃងបកា្ 20្ុវឺៃ１្ីលីលីបត។ ្្៉យងងទៀត ងកាសតិកាងៅែនាុងទលឹែងោះងរាបតរូវោៃងគ 

ងប្រើបោស់ងដើ្្ីវាយតន្្ងលើគុណភាពកផ្នាែអោ្័យរ្រស់ទលឹែងោះងរា។

9 សររីាង្គរោំយអាហារ ៃតិងជំងវឺបែចែងជើង

(1)  ងរាទលឹែងោះពីដំ្ូរងង�ើយគវឺជាសត្កដលសីុង ្្ម ជាអាហារែនាុងប្រងភទសត្សីុង ្្ម  ្ុ៉រកៃ្្រច្ុ្រ្ៃនាងៃះ 
 

ងដើ្្ីទទួលោៃការផ្លតិតទលឹែងោះកដលម្ៃតន្្ន្្ ្ររ តិម្ណង្សៅធញញជាតតិកដលងគឲ្យជាចំណី គវឺម្ៃការងែើៃ 

ង�ើង។

(2)  ងល្ឿៃនៃការរោំយង្សៅធញញជាតតិងៅែនាុងបែពះទី1 (រងូ្ៃ) គវឺងលឿៃជាងការរោំយជាតតិសរនសនៃង ្្ម  

សបម្្់រងធ្ើចំណីសត្ខំ្្ងណាស់ ងៅងពលកដលឲ្យចំណីជាង្សៅធញញជាតតិងបចើៃ ងោះ្ររ តិម្ណនៃការផ្លតិតអាសីុត 

ខ្្ញ់កដលម្ៃលែខេណៈងហើរ ៃតិងឡាែ់ទតិចអាសីុត ែ៏ម្ៃការងែើៃង�ើងកដរ។

(3)  ដូងចនាះងហើយ ងៅងពលកដលឲ្យចំណីជាង្សៅធញញជាតតិងបចើៃ វាងធ្ើឲ្យ pH (ែប ត្ិតអីុយុ៉ងអីុបដរូកសៃ) ងៅែនាុង 

រងូ្ៃ ម្ៃការ្យចុះ កដលងធ្ើឲ្យម្ៃងបរាះថានា ែ់ងោយសារកតការងែើតង�ើងនៃជំងវឺង�ើងអាសីុតែនាុងរងូ្ៃ កដល ត្ិៃ 

ទាៃ់ងចញងរាគសញ្ញ  ៃតិងជំងវឺបែចែងជើង។

(4)  ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ ការឈ្់រងប្រើបោស់ងរាទលឹែងោះ ងោយសារកតជំងវឺទាែ់ទងៃលឹងចុងងជើង ៃតិងបែចែងជើង 

(ជំងវឺរោែបែចែងជើង ៃតិងជំងវឺបែចែងជើង) គវឺម្ៃងបចើៃ។

សង់្ោរនៃគុណភាពទលឹែងោះ (ឧទាហរណ៍)

គុណភាពទលឹែងោះកដលលប្្រងសើរ គុណភាពទលឹែងោះតា្សង់្ោរ គុណភាពទលឹែងោះកដលចំាោច់បតរូវកែល្្

អបតាជាតតិខ្្ញ់ងៅែនាុងទលឹែងោះ % ពី3.9ង�ើង 3.5-3.89 3.0-3.49

អបតាប្ររូងតអីុៃងៅែនាុងទលឹែងោះ % ពី3.4ង�ើង 3.1-3.39 2.8-3.09

អបតានៃសារធាតុងបរៅពីខ្្ញ់ % ពី8.8ង�ើង 8.5-8.79 8.0-8.49

ចំៃួៃងកាសតិការាងកាយ ្ុវឺៃ１្ីលីលីបត ងបកា្10 10-29 30-99・ងលើសពីងៃះ
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(5)  ជំងវឺទាែ់ទងៃលឹងចុងងជើង ៃតិងបែចែងជើងងៃះ ែ៏ងែើតង�ើងងោយសារកតការសីុចំណីងរ ើស (ការងរ ើសចំណី)  

ៃូវចំណីជីវជាតតិរ្រស់ងរាទលឹែងោះផ្ងកដរ។

(6)  ងៅែនាុងតារាង្រោ្ទ ្់រងៃះ ម្ៃ្រងាហា ញអំពីសា្ថ ៃភាពរ្រស់ងរាកដលម្ៃជំងវឺបែពះទី4្រ្ូរទីតំាង ជំងវឺង�ើង
 

អាសីុតែនាុងរងូ្ៃ ៃតិងជំងវឺរោែបែចែងជើង។

ជំងវឺទាែ់ទងៃលឹងសររីាង្គរោំយអាហារ ៃតិងជំងវឺរោែបែចែងជើងរ្រស់ងរាទលឹែងោះ

ជំងវឺ ែត្ាងផ្្សងៗកដលោំឲ្យងែើតជំងវឺ ងរាគសញ្ញ រ្រស់ងរាទលឹែងោះ

ជំងវឺបែពះទី4្រ្ូរទីតំាង
វាងាយៃលឹងងែើតង�ើង ងោយសារកតការឲ្យចំណីជីវជាតតិងបចើៃងពែ ៃតិងការឲ្យចំណី ត្ិៃកែនចនា ត្ិៃោៃបគ្់របរាៃ់ 

ងបកាយងពលងែើតែូៃរចួ
ការ្យចុះនៃចំណង់អាហារ１ សុខភាព ត្ិៃល្１ ការធ្ាែ់ចុះនៃ្ររ តិម្ណទលឹែងោះ

ជំងវឺង�ើងអាសីុត ែនាុងរងូ្ៃ
ងៅែនាុងបែពះទី1(រងូ្ៃ) ម្ៃផ្្ទុែឡាែ់ទតិចអាសីុតងបចើៃ ងោយសារកតការសីុង្សៅធញញជាតតិងបចើៃ ងហើយ pHម្ៃ

 
ការ្យចុះខំ្្ង

ការ្យចុះនៃចំណង់អាហារ  ការ្យចុះនៃចលោបែពះទី1  ការធ្ាែ់ចុះនៃ្ររ តិម្ណទលឹែងោះ  ការ្យចុះនៃ 

្ុខងាររ្រស់ង្្ើ្

ជំងវឺរោែបែចែងជើង
ឡាែ់តតិចអាសីុត ៃតិងហីុស្ា្ីៃ (histamine) កដលងែើតម្ៃង�ើងងៅងពលម្ៃជំងវឺង�ើងអាសីុតែនាុងរងូ្ៃ ងធ្ើឲ្យ 
ម្ៃប្រតតិែ្្មងៅងលើសរនស្្តូចៗនៃកស្ែបែចែងជើង ងហើយងធ្ើឲ្យម្ៃសភាពរោែ

ត្ិៃអាចងៅជតិតឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ទលឹែៃតិងសនាូែោែ់ចំណីោៃ ងោយសារកតពតិោែែនាុងការងដើរ ្ររ តិម្ណសីុចំណីធ្ាែ់
 

ចុះ ការ្យចុះនៃ្ររ តិម្ណទលឹែងោះ

� ការ្រងាក ត់ពូជងរាទលឹែងោះ

・ ងរាទលឹែងោះកដល្រងងកើតែូៃរចួៃលឹង្រៃ្្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវងភទងរៀងរាល់21ន្ងៃ្ដង។

・ វាម្ៃសារៈសំខ្ៃ់ណាស់កដលងគបតរូវសងងកតអាការៈនៃការ្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវងភទរ្រស់ងរាែំុងអាយខែខ្ៃ ងដើ្្ី

ចា្់រងផ្ដើ្ការងារ្រងកែំងណើ តសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតងៅងលើងរាទំាងងោះ។ ្្មីៗងៃះ ត្ិៃបតលឹ្កតការ្រងកែំងណើ តសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត្ុ៉រងណាណ ះ 

ងទ ងគែ៏ៃតិយ្អៃុវត្្រងច្ែងទសងផ្្ទរសុ៊ត្រងកែំងណើ តរ្រស់ពូជងរាជ្ុ៉រៃងរា្ង ្្ម ផ្ងកដរ។

・ ងគងប្រើបោស់ទលឹែកា្ែែងស្ទើរកតទំាងសសរុង។

・ ងៅងពលងរាទលឹែងោះចា្់រងផ្ដើ្្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវងភទ ងគអាចសម្្គ ល់ោៃងោយងឃើញប្រោ្់រងភទរ្រស់វាង�ើង 

បែហ្ ងហើយម្ៃការ្រងញ្ញទលឹែរអំតិល។

・ ដំណាែ់កាលែំពូលនៃការ្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវងភទរ្រស់ងរា គវឺងៅងពលម្ៃងរាងផ្្សងជាៃ់ងលើខនាងវាែ៏ងោយ ែ៏វាងៅ

ងសងៃៀ្បព្ងអាយជាៃ់(ការ្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវងភទលែខេណៈជាៃ់) ដូងចនាះ ងគបតរូវសងងកតង ើ្លសែ្្មភាពទំាងងៃះ។

・ ការ្រងកែំងណើ តៃលឹងបតរូវ្រញ្្ែ់ចបាស់ោស់ងៅងពលងរាទទួលការពតិៃតិត្យនផ្្ទងពាះ។

・ គម្្តងែើតែូៃរ្រស់ងរាទលឹែងោះគួរកត1ឆ្នា ំ្ដងងទើ្រជាការល ្។
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� ការ្រងងកើតែូៃ

・ ងៅងពលងរាទលឹែងោះ្រងងកើតែូៃ ែូៃងរាម្ៃទ្ងៃៃ់ប្រកហល45គី�ូបកា្។

・ ការងែើតែូៃងោយធ្្មជាតតិកដល ត្ិៃម្ៃការចូលរួ្ ពី្ៃុស្សគវឺជាការលប្្រងសើរ ្ុ៉រកៃ្ ងៅងពលងរាពតិោែ្រងងកើតែូៃ  

វាបតរូវការជំៃួយពី្ៃុស្ស។

・ ងៅែនាុងងពលជួយ្រងងកើតែូៃងរា ងគបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាែំុងអាយ្រងករ្ួរសដល់ផ្្ូវ្រងងកើតែូៃរ្រស់ង្ងរាឬងធ្ើងអាយម្ៃ

ការឆ្ងោែ់ងតរដីល់សត្ងរាងអាយងសាះ។

・ ងបកាយងពលែូៃងរាងែើតងចញ្ែងហើយ សុែៃលឹងបតរូវ្រងញ្ញ្ែែនាុងអំ�ុងងពល6ងម៉្ង្រោ្ទ ្់រពីែូៃងរាងែើត។

・ ងបកាយងពលងែើត ង្ងរាៃលឹងងធ្ើការលតិទ្ធខ្ួៃែូៃងរាងដើ្្ីងធ្ើងអាយកស្ែែូៃងរាឆ្្់រសងៃួត ្ុ៉រកៃ្ ងគគួរកតងលើែែូៃ

ងរាោែ់ងៅងលើសម្ភា រៈបកាលកដលសងៃួត ។

� ការផ្ដល់ទលឹែងោះដំ្ូរង

・ វាម្ៃសារៈសំខ្ៃ់ណាស់កដលងគបតរូវងអាយែូៃងរាកដលងទើ្រៃលឹងងែើតផ្លឹែទលឹែងោះដំ្ូរង ងបពាះងៅែនាុងទលឹែងោះ 

ដំ្ូរងម្ៃផ្្ទុែអង់ទីែរនៃប្រព័ៃ្ធភាពសំ៊ាការពារជំងវឺជាងបចើៃ កដលអាចងអាយែូៃងរាម្ៃប្រព័ៃ្ធភាពសំ៊ាសបម្្់រ 

ការពារសុខភាពខ្ួៃវា។

・ ងគគួរផ្ដល់ទលឹែងោះដំ្ូរងដល់ែូៃងរាយ៉ងងហាចណាស់រយៈងពល3ន្ងៃ្រោ្ទ ្់រពីវាងែើត ងទើ្រជាការល។្

� ការ្ំរងៅងោះ ៃតិងការលូតោស់រ្រស់ែូៃងរា

(1)  ការផ្្ច់ងោះ្ុៃកាលែំណត់ងៅែនាុងអាយុ 6សោ្ហ៍ គវឺជាវ តិធីកដលស្សស្រ ងហើយរង្រៀ្រនៃការឲ្យ 
ចំណីចំងពាះែរណីងៃះ ម្ៃដូចែនាុងតារាងខ្ងងបកា្។

ការ្រងកែំងណើ តសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត
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ការឲ្យចំណីតា្វ តិធីនៃការផ្្ច់ងោះ្ុៃកាលែំណត់ (ឧទាហរណ៍)

ទលឹែងោះដំ្ូរង 1-2លីបតែនាុងរយៈងពល4ងម៉្ងងបកាយងពលងែើត 2លីបតែនាុងរយៈងពល4-6ងម៉្ង

ទលឹែងោះជំៃួស・

ទលឹែងោះង្

ែរណីកដលឲ្យកតទលឹែងោះជំៃួសកដលម្ៃលែខេណៈរាវកត្ួយ្ុខ បតរូវឲ្យ្ររ តិម្ណ600បកា្ែនាុង1ន្ងៃ (បតរូវឲ្យ 

ងោយរោំយងៅែនាុងទលឹែងរ្ៅ) ែរណីកដលងប្រើបោស់កតទលឹែងោះកត្ួយ្ុខ បតរូវឲ្យ្ររ តិម្ណ4.5គី�ូបកា្ែនាុង1ន្ងៃ 
 

ែនាុងរយៈងពល 6សោ្ហ៍

ចំណីសបម្្់រែូៃងរា

ចំណីជីវជាតតិងប្រើបោស់សបម្្់រផ្្ច់ងោះ(ទលឹែងោះសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត)     ឲ្យែូៃងរាចា្់រពីអាយុប្រកហល1សោ្ហ៍ងបកាយងពលងែើត

អាយុ 1-2សោ្ហ៍ 0.1គី�ូបកា្１ន្ងៃ អាយុ 2-3សោ្ហ៍ 0.2គី�ូបកា្１ន្ងៃ

អាយុ 3-4សោ្ហ៍ 0.5គី�ូបកា្１ន្ងៃ អាយុ 4-5សោ្ហ៍ 0.8គី�ូបកា្１ន្ងៃ

អាយុ 5-6សោ្ហ៍ 1.2គី�ូបកា្１ន្ងៃ

(ងបកាយ្ែងទៀត បតរូវ្រងងកើៃ្ររ តិម្ណ្រៃ្តិច្្ងៗ ងបចើៃ្ំរផុ្តបតលឹ្ 2.5គី�ូបកា្１ន្ងៃ រហូតដល់អាយុ 3កខ)

ង ្្ម សងៃួត ការសីុង ្្ម សងៃួតកដលម្ៃគុណភាពលង្ោយងសរ ី

(ងសៀវងៅសង់្ោរចតិញ្លឹ្សត្ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ・ងរាទលឹែងោះ  ងសៀវងៅប្រព័ៃ្ធនៃការព្យោលសត្・ចំងពាះងរាទលឹែងោះភាគ1)

(2) ងៅែនាុងដំណាែ់កាលលូតោស់រ្រស់ងរាទលឹែងោះ ងគម្ៃងរាលងៅ 2 ដូចខ្ងងបកា្។

[1]  ឲ្យចំណី ត្ិៃកែនចនាកដលងរាចូលចតិត្សីុ ងហើយកដលម្ៃគុណភាពល ្ងដើ្្ីឲ្យបែពះទី1 (រងូ្ៃ) លូត 

ោស់ោៃល។្

[2] ឲ្យងរាហាត់បោណឲ្យោៃស្សស្រ ងដើ្្ីងធ្ើឲ្យសាច់ដំុ ៃតិងឆ្លឹងរ្រស់វារ លឹងមំ្។

� ការបគ្់របគងសុខភាពរ្រស់ែូៃងរា

・ ែូៃងរាងាយៃលឹងងែើតជំងវឺ ដូចជា រាែរសូ ផ្ល្៉រះពាល់ធងៃៃ់ធងៃរងលើសររីាង្គងោយសារង្ងរាគ រោែសួត ជាងដើ្។

・ ងគគួរចតិញ្លឹ្ែូៃងរាងៅែនាុង្ររ តិសា្ថ ៃកដលម្ៃខ្យល់ងចញចូលល ្ទទួលពៃ្វឺបពះអាទតិត្យបគ្់របរាៃ់ៃតិងម្ៃអោ្័យ។

・ ងគងបចើៃងធ្ើការចតិញ្លឹ្ែូៃងរាងៅែនាុងែូៃផ្្ទះឬបទរុងសបម្្់រែូៃងរា។

・ ងៅែនាុងែូៃផ្្ទះឬបទរុងសបម្្់រែូៃងរា ងគងប្រើសម្ភា រៈបកាលយ៉ងងបចើៃៃតិងរែសា្ររ តិសា្ថ ៃងអាយម្ៃអោ្័យជាៃតិច្។
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��ពតិៃ្ទុសា្ថ ៃភាពរាងកាយ

(1)  សា្ថ ៃភាពរាងកាយ គវឺសំងៅងលើែប ត្ិតជាតតិខ្្ញ់កដលម្ៃងៅងបកា្កស្ែរ្រស់ងរាទលឹែងោះ។

(2)  តួងលខកដល្រងាហា ញពីសា្ថ ៃភាពរាងកាយ ងគងៅថា ពតិៃ្ទុសា្ថ ៃភាពរាងកាយ វា្រងាហា ញងោយ BCS។

(3)  BCS បតរូវោៃ្រងាហា ញែនាុងរង្ង់ពី 2.0-5.0។

(4)  ការវាស់ BCS គវឺបតរូវោៃសងប្ចង�ើងងោយការពតិៃតិត្យងៅងលើ ឆ្លឹងបតរាែ បតរាែ ឆ្លឹងបតរាែកផ្នាែខ្ង 

ងបកា្ ការង�ើងងោ៉ងងៅចំងហៀង សរនសពួរឆ្លឹងែំង្៉រះគូទ សរនសពួរឆ្លឹងែញូ្ញគូទ។

(5)  ងោយសារកត BCS ម្ៃទំោែ់ទំៃងយ៉ងជតិតសនាតិតជា្ួយៃលឹងលទ្ធផ្លនៃការ្រងាក ត់ពូជៃតិងការផ្លតិតទលឹែ 

ងោះ ដូងចនាះ តួងលខងរាលងៅកដលស្សស្រៃលឹងរដូវកាលផ្លតិតទលឹែងោះ បតរូវោៃែំណត់ដូចខ្ងងបកា្។

[1]  ងៅងពល្រងងកើតែូៃ ែប ត្ិតរ្រស់វាគវឺ 3.50 ែនាុងរង្ង់ពី 3.25-3.75។

[2] ងបកាយងពលចា្់រងផ្្ើ្ងចញទលឹែងោះ ែប ត្ិតរ្រស់វាធ្ាែ់ចុះខំ្្ង្ំរផុ្តរហូតដល់  0.75-1.0។

[3] យ៉ងយូរ្ំរផុ្ត 100ន្ងៃងបកាយងពល្រងងកើតែូៃ ែប ត្ិតរ្រស់វាៃលឹងប្រងសើរង�ើងវ តិញ។

[4] ងៅងពលផ្្ែការបចោច់ទលឹែងោះ ែប ត្ិតរ្រស់វាស្ថតិតែនាុងរង្ង់ពី 3.25-3.75។

ែូៃផ្្ទះសបម្្់រែូៃងរា
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１BCSកដលងាយ= 3  ធ្្មតា

រាងកាយទំាង្ូល:រ្ូរភាពងៃះ្រងាហា ញថា វាម្ៃផ្្ទុែខ្្ញ់្រៃ្តិច្រៃ្ួច គូទ:អែ្សរ V

ងហើយវាស្ថតិតែនាុងចងោ្ះកដលងគែំណត់ថាធ្្មតា។ បតរាែ ៃតិងឆ្លឹងបតរាែកផ្នាែខ្ង។

បគ្់រកផ្នាែៃី្ួយៗនៃរាងកាយ្រងញ្ញទប្ង់ចបាស់ៗ ងហើយងគគតិតថាវាអាចផ្្ល់ទតិៃនាផ្លោៃបគ្់របរាៃ់ ងបកា្ ម្ៃរាង្ូល

BCSកដលងាយ= 4  ធាត់ងពែ

រាងកាយទំាង្ូល:រ្ូរភាពងៃះបតរូវោៃែំណត់ថាធាត់ខំ្្ងងពែ។ គូទ:អែ្សរ U

ម្ៃជាតតិខ្្ញ់ងៅងបកា្កស្ែកដលងលើសពីតប្រូវការ ងហើយរាងកាយ ត្ិៃ្រងញ្ញទប្ង់ចបាស់ោស់។ ម្ៃផ្្ទុែខ្្ញ់ងៅបតង់បតរាែ

ងគោរ្ភាថាអាចម្ៃ្រញ្ហា ងបកាយងពល្រងងកើតែូៃ។  ៃតិងឆ្លឹងបតរាែកផ្នាែខ្ងងបកា្។

ប្រភពរ្ូរ្ត (រាងកាយទំាង្ូល 3សៃ្លឹែ):ៃីសីុអលឹរ៉ា អាគតិែុ ប្រធាៃ្ុរគ្គលតិែសសាវបជាវនៃអង្គការសសាវបជាវអំពីអាហារៃតិងែសតិែ្្មជាតតិ (National Agriculture and Food Research Organization)

ប្រភពរ្ូរ្ត(គូទ6សៃ្លឹែ):្ជ្ឈ្ណ្ឌ លសាបវបជាវខ្ងវ តិស័យែសតិែ្្មទលឹែងោះៃតិងសត្ចតិញ្លឹ្នៃងខត្តូឈតិហ្គតិ

BCSកដលងាយ=2   ស្្គ ែំបពលឹង

រាងកាយទំាង្ូល:រ្ូរភាពងៃះបតរូវោៃែំណត់ថាស្្គ ខំ្្ងណាស់។ គូទ:អែ្សរ V

ត្ិៃស្ាហា្់រ ងពាះរញួង�ើង ងហើយងគ ត្ិៃសង្លឹ្ថាវាអាចផ្្ល់ទតិៃនាផ្លលង្ទ បតរាែ ៃតិងឆ្លឹងបតរាែកផ្នាែខ្ងងបកា្ ម្ៃរាងបជរុង

<គប្រូនៃការែំណត់ពតិៃ្ទុសា្ថ ៃភាពរាងកាយកដលងាយ>

សា្ថ ៃភាពរាងកាយ
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��ប្រងភទនៃកាែសំណល់សត្

・ កាែសំណល់រ្រស់ងរាទលឹែងោះអាចម្ៃ3ទប្ង់ គវឺ កាែសំណល់រ លឹង ភែ់លបា្់រ ឬ កាែសំណល់រាវ។

・ កាែសំណល់រ លឹងគវឺជាកាែសំណល់កដលងគោៃក្រងកចែងចញពីទលឹែងោ្សត្ ៃតិងជាលបាយនៃការោយ�ំោ្ែ 

ជា្ួយៃលឹងសម្ភា រៈបកាល កដលងគអាចងប្រើលបាយងៃះសបម្្់រងធ្ើជាជីែំ្ុ៉រស្ិ៍។

・ កាែសំណល់រាវ គវឺជាទលឹែងោ្សត្កដលបតរូវោៃក្រងកចែពីោ្ែ។

・ ភែ់លបា្់រ គវឺជាោ្ែកដលម្ៃោយោ្ែៃតិងទលឹែងោ្្រញូ្លរានា  ងហើយស្ុែទុែងៅែនាុងធុង ងដើ្្ីងប្រើងៅែនាុង

ការផ្លតិតជីឬឧស្ម័ៃង្តាៃ។

� ការផ្លតិតៃតិងការងប្រើបោស់ជីែំ្ុ៉រស្ិ៍

・ ជីែំ្ុ៉រស្ិ៍គវឺជាផ្លតិតផ្លោៃពីការ្ំរកលងោ្ែឬោ្ែោយសម្ភា រៈបកាលរ្រស់ងរាទលឹែងោះងបកា្ល័ែខេខ័ណ្ឌ

ម្ៃអុែសីុកសៃ(ែនាុង្ររ តិសា្ថ ៃកដលម្ៃអុែសីុកសៃ) ៃតិង្រញុ្ះ្ររ តិម្ណជាតតិទលឹែងៅែនាុងងោះ។

・ ងដើ្្ីផ្លតិតោៃជីែំ្ុ៉រស្ិ៍កដលម្ៃគុណភាពល ្ងគចំាោច់ផ្ដល់ខ្យល់អាកាសងអាយោៃបគ្់របរាៃ់ ដូងចនាះងគបតរូវងធ្ើ

ការបត�្់រលបាយចុះង�ើង (ែូរៃតិងោយ)។

・ ជីែំ្ុ៉រស្ិ៍បតរូវោៃងប្រើសបម្្់រងធ្ើជាជីោំដំណំា។ ងពលខ្ះ ងគយែជីែំ្ុ៉រស្ិ៍កដលសងៃួតយែ្ែងធ្ើជាសម្ផា រៈបកាលងៅ

ែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្ងរាសាជា្្មី្ដងងទៀត កដលងគងៅថា “ជីែំ្ុ៉រស្ិ៍សបម្្់រងប្រើង�ើងវ តិញ”។

・ ជីែំ្ុ៉រស្ិ៍កដលម្ៃផ្្ទុែ្ររ តិម្ណជាតតិទលឹែ 60-65% គវឺជាជីកដលល្ំ្រផុ្ត ដូងចនាះងហើយងគផ្លតិតជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ងោយោយ

ជា្ួយៃលឹងវត្ថុធាតុ្រោ្ទ ្់រ្រៃ្សំ។

・ ងៅងពលកដលការងធ្ើជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ប្រពលឹត្ងៅងោយរលូៃ ែង្្ងៅែនាុងជីម្ៃការងែើៃង�ើង។ ែនាុងែរណីងោះ 

វាម្ៃសីតុណហា ភាព 70-80អងសាងស កដលអាចងធ្ើឲ្យង្ងរាគកដលជា្ូលងហតុនៃជំងវឺ ោ៉រ៉ាសតិត ៃតិងបរា្់ររ្រស់ង ្្ម

ចនបងងា្់រងោយសារកតែង្្ខ្ពស់រ្រស់វា។

ោ្ែៃតិងសម្ភា រៈបកាលកដលប្រឡាែ់បតរូវោៃដលឹែជញូ្ៃ

ងចញពីងរាងចតិញ្លឹ្ងរាងោយម៉្សីុៃជញូ្ៃកាែសំណល់។

អាងភែ់លបា្់រ
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ែកៃ្ងផ្្ទុែជីែំ្ុ៉រស្ិ៍
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1 ពូជងរាជ្ុ៉រៃ (ពូជងរាជ្ុ៉រៃងរា្ង ្្ម )

ងរាជ្ុ៉រៃ គវឺជាងរារ្រស់ជ្ុ៉រៃកដលអនាែចតិញ្លឹ្ោៃងធ្ើការកែកប្រឲ្យប្រងសើរង�ើងអស់រយៈងពលយូរ្ែងហើយ 

ងហើយបតរូវោៃការពារជាសំខ្ៃ់។ ងរាប្រងភទងោះម្ៃ ពូជងរាជ្ុ៉រៃងរា្ង ្្ម  (ពណ៌ង ្្ម ) ពូជងរាជ្ុ៉រៃងរា្ងតានា ត 

(ពណ៌ងលឿងងតានា ត) ពូជងរាជ្ុ៉រៃកសនាងខ្ី ពូជងរាជ្ុ៉រៃរា្ម ៃកសនាង ្ុ៉រកៃ្ពូជងរាកដលងគចតិញ្លឹ្ងបចើៃជាងងគងោះ គវឺពូជ 

ងរាជ្ុ៉រៃងរា្ង ្្ម ។ ្ុរគ្គលតិែលែខេណៈរ្រស់ពូជងរាជ្ុ៉រៃងរា្ង ្្ម  គវឺវាម្ៃលែខេណៈស្ូត។

(1) ការបគ្់របគងសារធាតុចតិញ្លឹ្សបម្្់រងរា្រងាក ត់ពូជញី

[1] ការបគ្់របគងសារធាតុចតិញ្លឹ្សបម្្់រងរា្រងាក ត់ពូជញីែនាុងែរណីផ្ដល់ទលឹែងោះងោយធ្្មជាតតិ

　〇 ដំណាែ់កាលចុងងបកាយនៃការពងពាះ

　・ែូៃងរាែនាុងនផ្្ទម្ៃសៃ្ទុះលូតោស់ខំ្្ងចា្់រពីងពលពងពាះ2កខ្ុៃងពលងែើតរហូតដល់ងពលងែើត។

　・ សារធាតុចតិញ្លឹ្កដលបតរូវការចំាោច់ រួ្ ម្ៃ សារធាតុចតិញ្លឹ្សបម្្់រការក្រែសាសុខភាពរាងកាយរ្រស់ង្

ងរា ៃតិង សារធាតុចតិញ្លឹ្សបម្្់រការលូតោស់រ្រស់ែូៃងរាែនាុងនផ្្ទ។

　〇ដំណាែ់កាល្ំរងៅងោះ

　・ងគចំាោច់បតរូវផ្ដល់ចំណីសស្រងៅតា្្ររ តិម្ណ្រងញ្ញទលឹែងោះរ្រស់ង្ងរា។

　・ ងគចំាោច់បតរូវផ្្ស់្រដូរ្ររ តិម្ណចំណីកដលផ្ដល់ងអាយង្ងរាសស្រងៅតា្សា្ថ ៃភាពនៃសារធាតុចតិញ្លឹ្ 

រ្រស់ង្ងរា។

[2] ការបគ្់របគងសារធាតុចតិញ្លឹ្សបម្្់រងរា្រងាក ត់ពូជញីែនាុងែរណីផ្ដល់ទលឹែងោះងោយសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត

ែនាុងែរណីងៃះងស្ទើរកតរា្ម ៃដំណាែ់កាល្ំរងៅងោះងោះងទ ងប្រៀ្រងធៀ្រងៅៃលឹងែរណីង្ងរាផ្ដល់ទលឹែងោះ

ងោយធ្្មជាតតិ។

　〇ដំណាែ់កាលពងពាះ

　・វាម្ៃលែខេណៈដូចរានា ងៅៃលឹងែរណីង្ងរាផ្ដល់ទលឹែងោះងោយធ្្មជាតតិ។

　〇ដំណាែ់កាល្ំរងៅងោះ

　・ ្ររ តិម្ណចំណីកដលផ្ដល់ងអាយង្ងរាែនាុងដំណាែ់កាលងៃះគវឺបតរូវរែសាងអាយងស្មើៃលឹង្ររ តិម្ណងៅដំណាែ់

កាលចុងងបកាយនៃការពងពាះ។

　・ងគចំាោច់បតរូវផ្ដល់ចំណីងអាយង្ងរាសស្រងៅតា្សា្ថ ៃភាពនៃសារធាតុចតិញ្លឹ្រ្រស់ង្ងរា។

(2) ការ្រងាក ត់ពូជងរាញីកដលជាងរាចតិញ្លឹ្យែសាច់

・ ងរាញីចតិញ្លឹ្យែសាច់កដល្រងងកើតែូៃរចួៃលឹង្រៃ្្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវងភទងរៀងរាល់21ន្ងៃ្ដង។

・ វាម្ៃសារៈសំខ្ៃ់ណាស់កដលងគបតរូវសងងកតអាការៈនៃការ្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវងភទរ្រស់ងរាែំុងអាយខែខ្ៃ ងដើ្្ី

ចា្់រងផ្ដើ្ការងារ្រងកែំងណើ តសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតងៅងលើងរាទំាងងោះ។

・ ការងផ្្ទរសុ៊ត្រងកែំងណើ ត ៃតិងទលឹែកា្រ្រស់ងរាជ្ុ៉រៃ គវឺជាងរឿងកដលសំខ្ៃ់្ំរផុ្តសបម្្់រអនាែចតិញ្លឹ្ជៃជាតតិជ្ុ៉រៃ  

ដូងចនាះងហើយ ការរែសាទុែងៅែកៃ្ងកដលស្សស្រគវឺជាងរឿងសំខ្ៃ់ ដូចជារែសាទុែងៅែកៃ្ងកដលអាចចាែ់ងសារ

ទុែែំុឲ្យោត់ជាងដើ្។

ងរាចតិញ្ល្ឹ យែសាច់2
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・ ងៅងពលងរាញីចតិញ្លឹ្យែសាច់ចា្់រងផ្ដើ្្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវងភទ ងគអាចសម្្គ ល់ោៃងោយងឃើញប្រោ្់រងភទរ្រស់ 

វាង�ើងបែហ្ ងហើយម្ៃការ្រងញ្ញទលឹែរអំតិល។

・ ដំណាែ់កាលែំពូលនៃការ្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវងភទរ្រស់ងរា គវឺងៅងពលម្ៃងរាងផ្្សងជាៃ់ងលើខនាងវាែ៏ងោយ ែ៏វាងៅ

ងសងៃៀ្បព្ងអាយជាៃ់(ការ្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវងភទលែខេណៈជាៃ់) ដូងចនាះ បតរូវសងងកតង ើ្លសែ្្មភាពទំាងងៃះ។

・ ការ្រងកែំងណើ តៃលឹងបតរូវ្រញ្្ែ់ចបាស់ោស់ងៅងពលងរាទទួលការវ តិៃតិច្័យ (ការពតិៃតិត្យ) នផ្្ទងពាះ។

・គម្្តងែើតែូៃរ្រស់ងរាញីចតិញ្លឹ្យែសាច់គួរកត1ឆ្នា ំ្ដងងទើ្រជាការល។្

(3) ការ្រងងកើតែូៃ

・ ងៅងពលង្ងរាចតិញ្លឹ្យែសាច់្រងងកើតែូៃ ែូៃងរាម្ៃទ្ងៃៃ់ប្រកហល30គី�ូបកា្។

・ ការងែើតែូៃងោយធ្្មជាតតិងោយ ត្ិៃម្ៃការចូលរួ្ ពី្ៃុស្សគវឺជាការលប្្រងសើរ ្ុ៉រកៃ្ ងៅងពលងរាពតិោែ្រងងកើតែូៃ  

វាបតរូវការជំៃួយពី្ៃុស្ស។

・ ែនាុងងពលជួយ្រងងកើតែូៃងរា ងគបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាែំុងអាយ្រងករ្ួរសដល់ផ្្ូវ្រងងកើតែូៃរ្រស់ង្ងរាឬងធ្ើងអាយម្ៃការ

ឆ្ងោែ់ងតរដីល់សត្ងរាងអាយងសាះ។

・ ងបកាយងពលែូៃងរាងែើតងចញ្ែងហើយ សុែៃលឹងបតរូវ្រងញ្ញ្ែែនាុងអំ�ុងងពល6ងម៉្ង្រោ្ទ ្់រពីែូៃងរាងែើត។

・ ងបកាយងពលងែើត ង្ងរាៃលឹងងធ្ើការលតិទ្ធខ្ួៃរ្រស់ែូៃងរាងដើ្្ីងធ្ើងអាយកស្ែែូៃងរាឆ្្់រសងៃួត ្ុ៉រកៃ្ ងគគួរងលើែែូៃ
 

ងរាោែ់ងៅសម្ភា រៈបកាលកដលសងៃួត។

(4) ការបគ្់របគងែូៃងរារ្រស់ពូជងរាជ្ុ៉រៃងរា្ង ្្ម

[1] ទ្ងៃៃ់ងៅងពលងែើត

ងៅងពលវាងែើត ែូៃងរានៃពូជងរាជ្ុ៉រៃងរា្ង ្្ម ម្ៃទ្ងៃៃ់ប្រកហល28គី�ូបកា្ ។

សែ្្មភាពនៃការ្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវងភទ

ការផ្ដល់ទលឹែងោះងោយធ្្មជាតតិ ការផ្ដល់ទលឹែងោះងោយសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតងបកាយងែើតភ្ា្
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[2] ការផ្ដល់ទលឹែងោះដំ្ូរង

ងគផ្ដល់ទលឹែងោះដំ្ូរងដល់ែូៃងរារយៈងពល2~3ន្ងៃងបកាយងពលងែើត។ ងៅែនាុងទលឹែងោះដំ្ូរងម្ៃផ្្ទុែអង់

ទីែរនៃប្រព័ៃ្ធភាពសំ៊ាទ្់រទល់ៃលឹងជំងវឺងផ្្សងៗកដលអាចងែើតម្ៃងៅងលើែូៃងរា ដូងចនាះ ងគបតរូវងអាយែូៃងរាផ្លឹែ

ទលឹែងោះដំ្ូរងងៃះែំុខ្ៃ។

[3] គងបម្ងផ្ដល់ចំណីដល់ែូៃងរាងបកាយងពលងែើត

គងបម្ងឲ្យចំណីងៅងពលផ្្ច់ងោះ្ុៃកាលែំណត់ងៅែនាុងងសៀវងៅសង់្ោរនៃការចតិញ្លឹ្សត្ងៅប្រងទស 

ជ្ុ៉រៃចំងពាះងរាចតិញ្លឹ្យែសាច់ (ងោះពុ្្ពឆ្នា ំ2008) បតរូវោៃ្រងាហា ញដូចែនាុងតារាងខ្ងងបកា្។

ទលឹែងោះជំៃួស រួ្ ម្ៃ ង្សៅទលឹែងោះរា្ម ៃខ្្ញ់ ទលឹែងោះថ្ាសងៃួត ង្សៅធញញជាតតិ។ល។ ទលឹែងោះសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត 

គវឺជាចំណីរ លឹងកដលបតរូវផ្ដល់ងអាយងៅដំណាែ់កាលផ្ដល់ទលឹែងោះ ងោយរួ្ ម្ៃង្សៅផ្លតិតពីសសរូវសាលី សសរូវោលី  

ងពាត សកណដ ែងសៀង។ល។

អាយុគតិតជាន្ងៃងបកាយងពលងែើត
្ររ តិម្ណនៃការឲ្យទលឹែងោះជំៃួស

(ចំណីសងៃួត បកា្１ន្ងៃ)

្ររ តិម្ណនៃការឲ្យទលឹែ

ងោះសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត

(ចំណីសងៃួត បកា្１ន្ងៃ)

ង ្្ម សងៃួត

8－13 ន្ងៃ

14－17 ន្ងៃ

18－21 ន្ងៃ

22－28 ន្ងៃ

29－35 ន្ងៃ

36－42 ន្ងៃ

43－49 ន្ងៃ

  7－  8 សោ្ហ៍

  8－  9 សោ្ហ៍

  9－10 សោ្ហ៍

10－11 សោ្ហ៍

11－12 សោ្ហ៍

12－13 សោ្ហ៍

13－14 សោ្ហ៍

400

500

500

500

500

500

250

(250)

(250)

(250)

100 

200

300

500

800

1200

(1000)

1400

(1200)

1500

(1300)

1600

1700

1800

1900

ការសីុចំណីលែខេណៈងសរ ី

ែនាុង (   ):្ររ តិម្ណនៃការឲ្យែនាុងែរណី្រៃ្្ំរងៅងោះងបកាយអាយុ 7សោ្ហ៍

ទលឹែងោះជំៃួស: សីតុណហា ភាពទលឹែងរ្ៅសបម្្់ររោំយទលឹែងោះជំៃួស ជា្ូលោឋា ៃងគែំណត់ប្រកហល 38-40អងសា 

ងស ឲ្យដូចងៅៃលឹងទលឹែងោះង្ងៅងពលែូៃងៅ។ ដូងចនាះងហើយ ការរោំយងោយទលឹែងរ្ៅកដលម្ៃសីតុណហា ភាព

45-50អងសាងស គវឺល។្  ងៅងពលរោំយទលឹែងោះជំៃួស ជាដំ្ូរងបតរូវងរៀ្រចំទលឹែងរ្ៅ ្រោ្ទ ្់រ្ែោែ់ទលឹែងោះជំៃួស

ចូលងៅែនាុងងោះ រចួែូរៃតិងរោំយវា (សម្គ្អភតិវឌ្ឍងរាចតិញ្លឹ្យែសាច់ទូទំាងប្រងទស (NBAFA) សម្គ្ 
ឧសសាហែ្្មសត្ចតិញ្លឹ្ (Japan Livestock Industry Association)  "្រងច្ែងទសបគ្់របគងការចតិញ្លឹ្សត្ងរាយែ 

សាច់ពូជចតិញ្លឹ្យែទលឹែងោះ" ឆ្នា ំ2006)
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[4] ចំណុចសំខ្ៃ់ៗងៅែនាុងការបគ្់របគងែូៃងរា

ែូៃងរាកដលងទើ្រៃលឹងងែើត ត្ិៃសូវម្ៃែមំ្្ងទ្់រទល់ៃលឹងោែ់ងតរ្ីរងកជំងវឺងោះងទ ងហើយងដើ្្ីទ្់រសាក ត់ 

ការឆ្ងោែ់ងតរពីីង្ងរា ងគងធ្ើការ្រញូ្ៃៃតិងបគ្់របគងែូៃងរាងៅទីែកៃ្ងកដលងរៀ្រចំពតិងសសសបម្្់រែូៃ

ងរាដូចជាែូៃផ្្ទះជាងដើ្ (សូ្ពតិៃតិត្យង ើ្លខ្លឹ្សារនៃ “� ការបគ្់របគងសុខភាពរ្រស់ែូៃងរា”ងៅទំព័រទី23 

ងៅែនាុងកផ្នាែទាែ់ទងៃលឹងងរាទលឹែងោះ)

ងគងរៀ្រចំទលឹែងោះសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតឬង ្្ម សងៃួតកដលសសស់ៗសបម្្់រផ្ដល់ងអាយែូៃងរាជាងរៀងរាល់ន្ងៃ។ 

សបម្្់រង ្្ម សងៃួត ងគងបជើសងរ ើសង ្្ម កដលម្ៃគុណភាពលស្បម្្់រផ្ដល់ជាចំណីដល់ែូៃងរា។

ងគបតរូវសងងកតង ើ្លងអាយោៃ្៉ត់ចត់កបែងែូៃងរាម្ៃអាការៈរាែរសូឬោ្ែទៃ់ ។

ង្ងរាគនៃជំងវឺរោែសួតអាចឆ្ងងៅែូៃងរា ងៅងពលែូៃងរាស្ថតិតែនាុងសា្ថ ៃភាពដូចជា“ប្រព័ៃ្ធភាពសំ៊ា 

ធ្ាែ់ចុះងោយសារអារ្្មណ៍ង្តសស្ឬែង្ះសារធាតុចតិញ្លឹ្” “រ្ួរសងៅភានា សនៃទងសួតងោយសារអាកាស 

ធាតុបតជាែ់ឬសងៃួត” “រ្ូរសងៅភានា សងផ្្សងៗងោយសារឧស្ម័ៃអា្ូ៉ញាែ់”។ ងដើ្្ី្រងាក រជំងវឺទំាងងៃះ ងគចំាោច់ 

បតរូវអៃុវត្វ តិធាៃការ ដូចជា “ការែម្្ត់អា្ូ៉ញាែ់ពីងរាងចតិញ្លឹ្សត្” “ការសម្្តងរាងចតិញ្លឹ្ងរា”  

“ការរែសាែង ដ្ ងអាយែូៃងរា” “ការផ្ដល់ចំណីងអាយោៃបគ្់របរាៃ់ងដើ្្ីកាត់្រៃ្ថយង្តសស្” “ការផ្ដល់ទលឹែងោះដំ្ូរង”។

(5) ចំណុចសំខ្ៃ់ៗងៅែនាុងការបគ្់របគងងៅដំណាែ់កាលលូតោស់

ដំណាែ់កាលលូតោស់រ្រស់ងរាចតិញ្លឹ្យែសាច់គវឺជារយៈងពលគតិតចា្់រពីងពលផ្ដ ច់ងោះរហូតដល់ងពលចា្់រ

ងផ្ដើ្ចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ។ ែនាុងរយៈងពលងៃះ ងគបតរូវផ្ដល់ចំណី ត្ិៃកែនចនាកដលម្ៃគុណភាពលដ្ល់ងរាងអាយោៃបគ្់របរាៃ់ 

ងដើ្្ីងអាយការលូតោស់នៃសររីាង្គខ្ងែនាុងបព្ទំាងសាច់ដំុៃតិងឆ្លឹងរ្រស់ងរាម្ៃលែខេណៈងពញងលញបគ្់របរាៃ់។

ងគងធ្ើការងបែៀវែូៃងរាង ្្ម ល យ៉ងយវឺត្ំរផុ្តបតលឹ្ងពលងរាម្ៃអាយុ4~5កខងបកាយងែើត។

(6) ការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ

ការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃពូជងរាជ្ុ៉រៃងរា្ង ្្ម គវឺចា្់រងផ្ដើ្ពីងពលងរាម្ៃអាយុ10កខៃតិងម្ៃទ្ងៃៃ់ប្រកហល300គី�ូបកា្  

ងហើយងគោែ់ងរាទំាងងោះ្ុ៉រោ្ម ៃែបាលែនាុង្ួយងបកាល(បទរុង)។ ងគអៃុវត្ការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃងោយងអាយចំណីជីវជាតតិ 

ជាច្្ងរយៈងពលប្រកហល20កខ។

[1] ការផ្ដល់ចំណីងៅដំណាែ់កាលចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃរ្រស់ពូជងរាជ្ុ៉រៃងរា្ង ្្ម

សបម្្់រចំណីងៅដំណាែ់កាលចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ ងគងផ្ដ តងៅងលើចំណីជីវជាតតិកដលម្ៃធញញជាតតិ(ងពាត 

សសរូវោលី)ជាច្្ង ចំកណឯចំណី ត្ិៃកែនចនាវ តិញ ងគផ្ដល់ងអាយងរាងៅដំណាែ់កាលដំ្ូរងនៃការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ 

(ងពលងរាម្ៃអាយុ10~16កខ) ងោយរួ្ ម្ៃង ្្ម សងៃួតៃតិងចំង្រើង ្ុ៉រកៃ្្រោ្ទ ្់រពីងោះ ងគផ្ដល់ចំណី ត្ិៃកែនចនាកដល 

ម្ៃកតចំង្រើងកត្ុ៉រងណាណ ះ។ ម្ៃៃ័យថា ចា្់រពីដំណាែ់កាលដំ្ូរងដល់ដំណាែ់កាលែណាដ លនៃការចតិញ្លឹ្្ំរ 

្៉រៃ ងគផ្ដល់ចំណីជាចំង្រើងប្រកហល2គី�ូបកា្ ងហើយងៅដំណាែ់កាលចុងងបកាយនៃការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ ងគផ្ដល់បតលឹ្ 

ប្រកហល1គី�ូបកា្កត្ុ៉រងណាណ ះ។
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[2] ្ររ តិម្ណនៃការសីុចំណីងៅែនាុងដំណាែ់កាលចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ ៃតិងលទ្ធផ្លនៃការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ (ឧទាហរណ៍្ួយងៅែនាុងការប្រ�ង)

្ររ តិម្ណសីុចំណី

(ង ្្ម សងៃួត គី�ូបកា្１ន្ងៃ)

ទ្ងៃៃ់ងែើៃប្រចំាន្ងៃ

គី�ូបកា្１ន្ងៃ

ទ្ងៃៃ់ងៅងពលោែ់លែ់ងៅងលើទីផ្សារ

គី�ូបកា្

ចំណីជីវជាតតិ ចំង្រើងសសរូវ

ដំណាែ់កាលដំ្ូរង 6.2 1.8 0.97

ដំណាែ់កាលងបកាយ 7.2 0.9 0.67 725

ដំណាែ់កាលដំ្ូរង     អាយុ10កខ-អាយុ18កខ ដំណាែ់កាលងបកាយ  អាយុ18កខ-អាយុ27កខ

[3] ចំណុចសំខ្ៃ់ៗនៃការបគ្់របគងងៅដំណាែ់កាលចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ

ងៅដំណាែ់កាលចុងងបកាយនៃការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ អាចម្ៃការងែើតង�ើងៃូវ“ការ ត្ិៃបព្សីុចំណី”រ្រស់ 

សត្ងរា ងោយ្ររ តិម្ណសីុចំណីរ្រស់វា ត្ិៃម្ៃលែខេណៈង្រងោយសារងៅរយៈងពលខ្ះ ចំណង់អាហារ 

រ្រស់ងរាម្ៃលែខេណៈធ្ាែ់ចុះខំ្្ងភ្ា្ៗ។ ដូងចនាះ ងគបតរូវសងងកតចំងពាះ្រកប្្រប្រួលនៃ្ររ តិម្ណសីុចំណីរ្រស់ 

ងរាងោយប្ររុងប្រយ័តនាជាប្រចំាន្ងៃ ងហើយងៅងពលងឃើញម្ៃអាការៈនៃ“ការ ត្ិៃបព្សីុចំណី”រ្រស់ងរា 

ងគបតរូវពតិភាែសាជា្ួយងពទ្យសត្ ងដើ្្ីកសង្រែ្ូលងហតុៃតិងវ តិធីផ្ដល់ចំណីកដលស្សស្រ។ ្ូលងហតុនៃការ 

ត្ិៃបព្សីុចំណីរ្រស់ងរា ភាគងបចើៃគវឺងោយសារជំងវឺង�ើងអាសីុតែនាុងបែពះទី្ួយ(រងូ្ៃ)។ ជំងវឺងៃះ្រណាដ ល្ែ 

ពីការផ្ដល់ចំណីធញញជាតតិងបចើៃដល់ងរា។

ជំងវឺទាែ់ទងៃលឹងប្រព័ៃ្ធតប្ងងោ្កដលងបចើៃងែើតម្ៃងៅែនាុងការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃងរាងបែៀវ គវឺជំងវឺបែរួសែនាុង 
ប្រព័ៃ្ធតប្ងងោ្។ ងៅដំណាែ់ដំ្ូរងនៃជំងវឺងៃះ ងគងឃើញម្ៃបែរួសពណ៌ប្រងផ្ះតូចៗងៅតា្ប្រោ្់រងភទរ្រស់ 

ងរា។ ែរណីធងៃៃ់ធងៃរ ជំងវឺងៃះអាចងធ្ើងអាយងរាម្ៃអាការៈដូចជា ឈវឺចា្់រងៅកផ្នាែចងងកះ ងោ្ ត្ិៃងចញ ត្ិៃសីុ 

ចំណីទាល់កតងសាះ ធ្ាយងោ្ែងោ្ សារធាតុទលឹែងោ្ចូលែនាុង្្ កដលអាច្រណាដ លងអាយសត្ងរាងា្់រ។  
ដូងចនាះ ងគបតរូវសងងកតង ើ្លអាការៈងដើ្្ីរែងឃើញជំងវឺងៅដំណាែ់កាលដំ្ូរង ៃតិងងអាយងរាទទួលការពតិៃតិត្យពី 

ងពទ្យសត្ ។

ជំងវឺកដលអាចងែើតម្ៃងៅដំណាែ់កាលចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ ងបរៅអំពីជំងវឺបែរួសែនាុងប្រព័ៃ្ធតប្ងងោ្ៃតិងជំងវឺង�ើង 

អាសីុតងៅបែពះទី្ួយ ែ៏ងៅម្ៃងរាគសញ្ញ នៃខ្យល់ែនាុងបែពះទី្ួយកដលអាចងែើតម្ៃងលើងរាចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ 

ផ្ងកដរ។ ងរាគសញ្ញ ងៃះងែើតង�ើងងៅងពលកដលខ្យល់ងែើតម្ៃែនាុងបែពះទី្ួយរ្រស់ងរា ត្ិៃអាច្រងញ្ញ្ែ

ងបរៅោៃងោយរលូៃ។

សត្ងរាងប្រើងជើងទំាង4ងដើ្្ីបទទ្ងៃៃ់ដ៏ធងៃៃ់រ្រស់វា ដូងចនាះការក្រែសាបែចែងជើងងរាងអាយស្ថតិតងៅទប្ង់ 

ប្របែតីគវឺជាល័ែខេខ័ណ្ឌ កដល ត្ិៃអាចខ្ះោៃងទសបម្្់រការបគ្់របគងសុខភាពរ្រស់ងរាចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ ងហតុងៃះ 

ងហើយងទើ្រងគចំាោច់បតរូវងធ្ើការកាត់បែចែងជើងងរាងអាយោៃងទៀងទាត់។
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[4] ការងធ្ើចំណាត់ថានា ែ់សាច់ជា្់រឆ្លឹងរ្រស់ងរាជ្ុ៉រៃ

ការលែ់ដូរសាច់ងរា គវឺបតរូវោៃងធ្ើង�ើងងោយយែលទ្ធផ្លនៃការងធ្ើចំណាត់ថានា ែ់សាច់ជា្់រឆ្លឹងជា្ូលដ្

ឋាៃ។  

សាច់ជា្់រឆ្លឹង គវឺជាសាច់កដលងៅសល់្រោ្ទ ្់រពីងគយែងបគឿងែនាុង ៃតិងកស្ែជាងដើ្ ងចញពីរាងកាយរ្រស់ងរា។  

ការងធ្ើចំណាត់ថានា ែ់ គវឺជាការចាត់ថានា ែ់ ្រោ្ទ ្់រពីការវាយតន្្ងៅងលើសាច់ោយខ្្ញ់ ពណ៌រ្រស់សាច់ ភាពរ លឹងៃតិង 

កណៃនៃសាច់ ពណ៌ៃតិងគុណភាពខ្្ញ់រ្រស់សាច់កដលទទួលោៃងបកាយពីកាត់ឆ្លឹងជំៃីទី6-7ងចញពីសាច់ជា្់រ 

ឆ្លឹង។ លែខេណៈពតិងសសរ្រស់ពូជងរាជ្ុ៉រៃងរា្ង ្្ម  គវឺសាច់ជា្់រខ្្ញ់រ្រស់វាម្ៃចំណាត់ថានា ែ់លជ្ាងងរាងផ្្សងៗ 

(ងរាពូជ្រងាក ត់ ៃតិងងរាហុលស្ាញងបែៀវជាងដើ្)។

្ូលងហតុ1 កដលងគចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃពូជងរាជ្ុ៉រៃងរា្ង ្្ម ែនាុងរយៈងពលយូរ គវឺងោយសារកតងគទា្ទារចំណាត់ 

ថានា ែ់នៃសាច់ជា្់រខ្្ញ់កាៃ់កតខ្ពស់។ សាច់ជា្់រខ្្ញ់ បតរូវោៃងគងៅ្៉្យងងទៀតថា "្្មម៉្្រ (marble)"។

ងដើ្្ី្រងងកើៃគុណភាពសាច់ជា្់រខ្្ញ់ ការឲ្យចំណីកដលម្ៃវតីា្ីៃ A ្រកៃ្ថ្ែ៏ម្ៃកដរ។

2 ងរាងបែៀវពូជហុលស្ាញ

ែូៃងរាង ្្ម លនៃពូជងរាទលឹែងោះហុលស្ាញៃលឹងបតរូវងគងបែៀវងហើយចតិញ្លឹ្ងធ្ើជាងរាចតិញ្លឹ្យែសាច់។ 

ជាទូងៅ ងគងៅថា ការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃងរាងបែៀវពូជហុលស្ាញ។

(1) ការបគ្់របគងែូៃងរាពូជហុលស្ាញ

[1] ទ្ងៃៃ់រ្រស់ែូៃងរាពូជហុលស្ាញងៅងពលងែើត

ទ្ងៃៃ់ជា្ធ្យ្រ្រស់ែូៃងរាពូជហុលស្ាញងៅងពលងែើត គវឺប្រកហល 45គី�ូបកា្។

[2] ការឲ្យទលឹែងោះដំ្ូរង

ដូចរានា ងៅៃលឹងែរណីពូជងរាជ្ុ៉រៃងរា្ង ្្ម  កដលម្ៃងៅែនាុងទំព័រ (ទំព័រ49) ្ុៃកដរ។ ការឲ្យទលឹែងោះដំ្ូរង 

គវឺជាជំហ៊ាៃទី1 ែនាុងការចតិញ្លឹ្ងរាឲ្យម្ៃសុខភាពល។្

បែចែងជើងងរាកដលដុះកវងបជរុលបែចែងជើងងរាកដលម្ៃប្រកវងធ្្មតា
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[3] គងបម្ងឲ្យចំណីងបកាយងពលងែើត

គងបម្ងឲ្យចំណីងៅែនាុងអំ�ុងងពល្ំរងៅងោះ គវឺបតរូវអៃុវត្ង�ើងងៅតា្ែ្្មវ តិធីដូចរានា ៃលឹងពូជងរាជ្ុ៉រៃងរា្
 

ង ្្ម កដរ។ ងពាលគវឺ ងបកាយពីឲ្យទលឹែងោះដំ្ូរងោៃបគ្់របរាៃ់ងហើយ បតរូវឲ្យទលឹែងោះជំៃួសៃតិងទលឹែងោះសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត  

្រោ្ទ ្់រ្ែងទៀតបតរូវឲ្យង ្្ម ខ្ីងៅែូៃងរា (សូ្ង ើ្លទំព័រ្ុៃៗ)។ ងោយសារកតែូៃងរាងាយៃលឹងងែើតជំងវឺរាែរសូ  

ដូងចនាះងៅងពលផ្្ស់្រ្ូរពីទលឹែងោះដំ្ូរងងៅទលឹែងោះជំៃួស បតរូវោែ់ទលឹែងោះដំ្ូរងោយងៅែនាុងទលឹែងោះជំៃួស 
 

ងហើយចំាោច់បតរូវផ្្ស់្រ្ូរ្រៃ្តិច្្ងៗ ងោយពតិៃតិត្យង ើ្លងលើសា្ថ ៃភាពរ្រស់ែូៃងរា។

ងៅែនាុងតារាងខ្ងងបកា្ងៃះ ម្ៃ្រងាហា ញពីសា្ថ ៃភាពោ្ែែូៃងរាងទើ្រៃលឹងងែើត្្មីៗកដលម្ៃលែខេណៈ

ធ្្មតា។

ោ្ែែូៃងរាកដលម្ៃលែខេណៈធ្្មតា

ការក្រងកចែោ្ែ សា្ថ ៃភាពលែខេណៈរ្រស់ោ្ែ

1សោ្ហ៍ងបកាយងពលងែើត
ពណ៌រ្រស់ោ្ែ គវឺពណ៌ងលឿង-ពណ៌ងតានា តសសាល វាម្ៃភាពស្តិតអៃ្ធតិលៗកដលម្ៃសា្ថ ៃភាពដូច្រ្ររ-សា្ថ ៃ 

ភាពដូចខ្្ញ់សត្ ងហើយវារា្ម ៃសារធាតុរ លឹងងទ។

ងបកាយងពលផ្្ស់្រ្ូរងៅទលឹែងោះជំៃួស
ពណ៌រ្រស់ោ្ែ កប្រពីពណ៌ងលឿងងៅពណ៌សសអា្់រ។ ងហើយងៅងពលកដលវាចា្់រងផ្្ើ្សីុង ្្ម សងៃួត 

ឬចំង្រើង ោ្ែរ្រស់វាម្ៃសា្ថ ៃភាពជាង្សៅស្តិតៗដូចខ្្ញ់សត្កដលម្ៃសារធាតុរ លឹងងៅែនាុងងោះ។

(2) ចំណុចសំខ្ៃ់ៗងៅែនាុងការបគ្់របគងែូៃងរា

ចំណុចងៃះម្ៃខ្លឹ្សារដូចងៅៃលឹង“ចំណុចសំខ្ៃ់ៗងៅែនាុងការបគ្់របគងែូៃងរា”ងៅែនាុងកផ្នាែពូជងរាជ្ុ៉រៃងរា្
 

ង ្្ម កដលម្ៃងរៀ្ររា្់រងៅកផ្នាែខ្ងងលើផ្ងកដរ(ទំព័រទី26 ចំណុច (4))។ រ្ូរ្តខ្ងងបកា្្រងាហា ញអំពីការចតិញ្លឹ្ែូៃងរា 

ងៅែនាុងែូៃផ្្ទះសបម្្់រែូៃងរា។

ែូៃងរាពូជហុលស្ាញ ៃតិង ែូៃផ្្ទះសបម្្់រែូៃងរា
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[1] ការកាត់កសនាង

ងៅងពលងគងធ្ើការបគ្់របគងសត្ងរាជាហ្ូង ប្រសតិៃង្រើងគទុែងអាយកសនាងងរាដុះ វាអាច្រងកងអាយម្ៃ“ងបរាះ 

ថានា ែ់ដល់អនាែបគ្់របគង”ៃតិង“រ្ួរសងោយសារការជល់កសនាងរវាងងរារានា ឯង” ងែើៃង�ើង ដូងចនាះ សបម្្់រពូជហុលស្ាញ  

ងគងធ្ើការកាត់កសនាងែូៃងរាែនាុងអំ�ុងងពល3កខងបកាយងពលវាងែើត។

[2] ការងបែៀវសត្

ងដើ្្ីកាត់្រៃ្ថយការប្រកជងរានា ែនាុងចំងណា្សត្ងរា ៃតិង ងដើ្្ីងធ្ើងអាយគុណភាពសាច់ម្ៃលែខេណៈល ្

ប្រងសើរ ងគចំាោច់បតរូវងធ្ើការងបែៀវងរាងៅងពលវាម្ៃអាយុងលើសពី3កខ។

(3) ចំណុចសំខ្ៃ់ៗនៃការបគ្់របគងងៅដំណាែ់កាលលូតោស់

ចំណុចសំខ្ៃ់ៗងៅែនាុងការបគ្់របគងងៅដំណាែ់កាលលូតោស់កដលងរាម្ៃអាយុ4~10កខ រួ្ ម្ៃ “ការជប្រុញ 

ការលូតោស់នៃបែពះសបម្្់រការខ្្ែ់ចំណី្ែទំពាៃតិងងរា្ងៅងលើភានា សនៃបែពះទី្ួយ”ៃតិង “ការងធ្ើងអាយសាច់ 

ដំុៃតិងឆ្លឹងម្ៃលែខេណៈរ លឹងមំ្ងពញងលញ”។ ែនាុងងរាល្ំរណងងៃះ វាម្ៃសារៈសំខ្ៃ់ណាស់កដលងគបតរូវផ្ដល់ង ្្ម  

សងៃួតកដលម្ៃគុណភាពលជ្ាប្រចំាដល់សត្ងរា សស្រងពលជា្ួយៃលឹងការផ្ដល់ចំណីោយែនាុង្ររ តិម្ណស្សស្រ

ងៅងអាយសត្ងរា។ ្ររ តិម្ណនៃចំណីោយកដលងគគួរផ្ដល់ងអាយសត្ងរាគវឺ 5គី�ូបកា្សបម្្់រងរាកដលម្ៃអាយុ 

5កខ ងហើយ6គី�ូបកា្សបម្្់រងរាកដលម្ៃអាយុ6កខ។

(4) ការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃងរាងបែៀវពូជហុលស្ាញ

ងគចា្់រងផ្ដើ្ចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃងរាងបែៀវពូជហុលស្ាញចា្់រពីែូៃងរាម្ៃអាយុ7~8កខ ៃតិងម្ៃទ្ងៃៃ់ប្រកហល280គី�ូបកា្  

រហូតដល់ងពលវាម្ៃអាយុប្រកហល20កខ។

ឧទាហរណ៍នៃការឲ្យចំណីងៅែនាុងការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃងរាងបែៀវពូជហុលស្ាញងៅតំ្រៃ់ឃ្ូយហ្ូស គវឺម្ៃ្រងាហា ញដូចខ្ងបកា្។

ឧទាហរណ៍នៃការផ្្ល់ចំណីរ្រស់ែសតិែរចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃងៅតំ្រៃ់ឃ្ូយហ្ូស

អាយុជាកខនៃការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ 7～11 11～18 18～22

្ររ តិម្ណនៃការង�ើងទ្ងៃៃ់ងៅចងោ្ះអាយុៃតិ្ួយៗ គី�ូបកា្１ន្ងៃ 1.3 0.7 0.8

ចំង្រើងសសរូវ គី�ូបកា្１ន្ងៃ ３ １ 0.6

ង ្្ម សងៃួត គី�ូបកា្１ន្ងៃ １ ０ ０

ចំណីោយ គី�ូបកា្１ន្ងៃ ４ 10～11 12

(5) ចំណុចសំខ្ៃ់ៗនៃការបគ្់របគងងៅដំណាែ់កាលចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ

ដូចកដលម្ៃងរៀ្ររា្់រងៅែនាុងកផ្នាែនៃងរាចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃពូជងរាជ្ុ៉រៃងរា្ង ្្ម ដូងចានា ះកដរ គវឺងគចំាោច់បតរូវងធ្ើការសងងកត 

ង ើ្លជាប្រចំាន្ងៃទាែ់ទង់ៃលឹងជំងវឺង�ើងអាសីុតែនាុងបែពះទី្ួយៃតិងជំងវឺបែរួសែនាុងប្រព័ៃ្ធតប្ងងោ្រ្រស់ងរា ងហើយបតរូវ
 

ពតិភាែសាៃតិងទទួលការព្យោលពីងពទ្យសត្ងអាយោៃបតលឹ្បតរូវ។
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3 ពូជ្រងាក ត់ (F1)

ងគងធ្ើការ្រងកែំងណើ តសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតងោយចាែ់ទលឹែកា្រ្រស់ពូជងរាជ្ុ៉រៃងរា្ង ្្ម ងៅែនាុងងរាញីនៃពូជងរាទលឹែងោះ

ហុលស្ាញ ងហើយែូៃងរាកដលងែើតងោយការ្រងកែំងណើ តក្រ្រងៃះ ងៅថា ពូជ្រងាក ត់ (F1)។ ទ្ងៃៃ់រ្រស់ងរាងបែៀវ 

ងៅងពលងែើតស្ថតិតងៅចងោ្ះពូជងរាជ្ុ៉រៃងរា្ង ្្ម ៃតិងពូជងរាហុលស្ាញគវឺប្រកហល40គី�ូបកា្។ វាម្ៃទំហំតូចជាងពូជ 

ងរាហុលស្ាញ ងោយងៃះជាគុណប្រងយជៃ៍្ួយកដរ ងបពាះវាងធ្ើងអាយការងែើតែូៃដំ្ូរងនៃង្ងរាហុលស្ាញអាច 

ប្របពលឹត្ងៅោៃងាយសសរួលជាងធ្្មតា។

(1) ងរាល្ំរណងនៃការ្រងាក ត់ពូជងរាF1

ងរាល្ំរណងនៃការងប្រើបោស់ពូជងរា្រងាក ត់ គវឺងដើ្្ី្រងងកើតោៃងរាចតិញ្លឹ្យែសាច់កដលរួ្ ្រញូ្លលែខេណៈ 

ពតិងសងសនៃពូជងរាជ្ុ៉រៃងរា្ង ្្ម កដលម្ៃសាច់ជា្់រឆ្លឹងោយជា្ួយខ្្ញ់ល ្ៃតិង លែខេណៈពតិងសសនៃពូជងរាហុល 

ស្ាញកដលងែើៃទ្ងៃៃ់ោៃល ្។

(2) ការបគ្់របគងែូៃងរា ការបគ្់របគងងៅដំណាែ់កាលលូតោស់ ៃតិង ការបគ្់របគងការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ

ចំណុចងៃះម្ៃខ្លឹ្សារ្ូលោឋា ៃដូចងៅៃលឹងខ្លឹ្សារកដលងគោៃងរៀ្ររា្់រខ្ងងលើទាែ់ទងៃលឹងពូជងរាជ្ុ៉រៃងរា្ 

ង ្្ម ៃតិងងរាងបែៀវពូជហុលស្ាញផ្ងកដរ ដូងចនាះ សូ្ពតិៃតិត្យខ្លឹ្សារទំាងងៃះ ប្រសតិៃង្រើបតរូវងធ្ើការងារដូចរានា ទាែ់ទងៃលឹង 

ពូជងរា្រងាក ត់។

(3) ការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃពូជងរា្រងាក ត់

ងគចា្់រងផ្ដើ្ងធ្ើការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃពូជងរា្រងាក ត់ងៅងពលវាម្ៃអាយុ7កខៃតិងម្ៃទ្ងៃៃ់ប្រកហល250គី�ូបកា្  

ងហើយជាទូងៅ ងគ្រងញ្ញងរាទំាងងោះសបម្្់រលែ់ងៅងពលវាម្ៃអាយុ25កខៃតិងម្ៃទ្ងៃៃ់ប្រកហល730គី�ូបកា្។

ឧហរណ៍្ួយនៃប្រព័ៃ្ធចតិញ្លឹ្សត្ងៅែនាុងការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃងរាពូជ្រងាក ត់ ម្ៃ្រងាហា ញដូចខ្ងងបកា្ងៃះ។

ប្រព័ៃ្ធនៃការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃពូជ្រងាក ត់ (ឧទាហរណ៍)

ដំណាែ់កាលដំ្ូរង ដំណាែ់កាលែណ្ាល ដំណាែ់កាលងបកាយ

អាយុ 7-11.5កខ អាយុ 11.5-18.5កខ អាយុ 11.5-25កខ

ទ្ងៃៃ់ងែើៃប្រចំាន្ងៃ គី�ូបកា្ 1.0－1.17 1.17－0.83 0.67－0.33

ចំណីោយ គី�ូបកា្１ន្ងៃ 5.0－8.5 9.0－11.0 8.5－7.5

ដំុអាល់ហ្ាល់ហ្ា 1.2－0.7 0.5 (-13.5ខក) ０

ចំង្រើងសសរូវ 0.6－1.0 1.0 0.8－0.6

＊ចំណីោយ１ងៅែនាុងដំណាែ់កាលងបកាយែនាុងអាយុ 22-25កខ ម្ៃសសរូវសាលីងៅែនាុងចំណី
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1 ការ្រៃ្ពូជៃតិងការបគ្់របគងបជរូែ្រងាក ត់ពូជ

វដ្នៃការ្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវងភទរ្រស់បជរូែញីគវឺម្ៃរយៈងពល21ន្ងៃ ងោយបជរូែៃលឹងឆ្ងកាត់្ដងងហើយ្ដងងទៀត

ៃូវ ដំណាែ់កាលដំ្ូរងនៃការ្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវងភទ ដំណាែ់កាល្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវងភទ ដំណាែ់កាលចុងងបកាយនៃ

ការ្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវងភទ  ៃតិង ដំណាែ់កាលផ្្ែការ្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវងភទកដលពំុងឃើញម្ៃអាការៈទាែ់ទងៃលឹង
 

ចំណង់ផ្្ូវងភទងោះងទ។ បជរូែ្រងាក ត់ពូជញីងធ្ើការ្រៃ្ពូជងោយសា្ទ ្រស្ទង់ងពលងវោស្សស្រ្ំរផុ្តសបម្្់រការ្រៃ្

ពូជ។ ការ្រៃ្ពូជអាចជា ការ្រៃ្ពូជងោយធ្្មជាតតិ ការ្រងកែំងណើ តសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត(AI) ឬែរណីទំាងពីររួ្ រានា ។ ងៅរយៈ 

ងពល21ន្ងៃងបកាយការ្រៃ្ពូជ ប្រសតិៃង្រើពំុងឃើញបជរូែម្ៃអាការៈ្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវងភទងោះងទ ងគអាចវ តិៃតិច្័យោៃថា 

បជរូែចា្់រងផ្ដើ្ពងពាះងហើយ។

ែនាុងអំ�ុងងពលពងពាះ ងគងធ្ើការចតិញ្លឹ្បជរូែងៅែនាុងបទរុងោច់ងោយក�ែកតឯង ងហើយងៅងពលជតិតដល់ងពលបជរូែ
 

ងែើតែូៃ ងគៃលឹង្រដូរទីតំាងងោយយែបជរូែងៅោែ់ែនាុងបទរុងបជរូែកដលម្ៃរ្រងព័ទ្ធកដលងប្រើសបម្្់រងពលបជរូែ្រងងកើត

ែូៃ។

ងៅងពលបជរូែ្រងងកើតែូៃ ត្ិៃសូវងែើតម្ៃការលំោែែនាុងការ្រងងកើតងោះងទ ងហើយបជរូែង្អាច្រងងកើតែូៃោៃ 

្្ង1ែបាលៃតិងម្ៃគម្្តពីរានា ប្រកហល10ោទី។ ងៅងពលែូៃបជរូែងែើតអស់ងហើយ សុែៃលឹងចា្់រងផ្ដើ្ងចញ្ែ ងហើយ 

្រញ្្់រងៅវ តិញែនាុងរយៈងពល2~3ងម៉្ង។ ែនាុងអំ�ុងងពល្ំរងៅងោះែូៃងបកាយ្រងងកើតែូៃរចួ បជរូែង្ៃលឹង ត្ិៃ្រងាហា ញ
 

ចំណង់ផ្្ូវងភទងោះងទ។ ងៅងបកាយងពលែូៃបជរូែផ្ដ ច់ងោះោៃ4~5ន្ងៃ បជរូែង្ៃលឹងចា្់រងផ្ដើ្វដ្នៃការ្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវ 
ងភទសាជា្្មី។

ការងលើសទ្ងៃៃ់នៃបជរូែកដលែំពុងពងពាះអាចងធ្ើងអាយែូៃបជរូែែនាុងនផ្្ទលូតោស់ ត្ិៃោៃលឬ្ជា្ូលងហតុងធ្ើ

ងអាយការ្រងងកើតែូៃម្ៃការលំោែ ដូងចនាះ ងគចំាោច់បតរូវពតិៃតិត្យង ើ្លសា្ថ ៃភាពរាងកាយរ្រស់បជរូែង្ ៃតិង ងធ្ើការផ្ដល់ 

ចំណីងោយម្ៃែប ត្ិតែំណត់។ ងៅដំណាែ់កាលចុងងបកាយនៃការពងពាះ ងគងធ្ើការ្រងងកើៃ្ររ តិម្ណចំណីដល់បជរូែ 

ង្្រៃ្តិចងដើ្្ី្ំរងពញៃូវការលូតោស់រ្រស់ែូៃបជរូែែនាុងនផ្្ទ។

បជរូែ្រងាក ត់ពូជកដលស្ថតិតែនាុងដំណាែ់កាល្ំរងៅងោះងាយៃលឹង្យចុះទ្ងៃៃ់ងោយសារការ្រងញ្ញទលឹែងោះ 

ដូងចនាះ ងគចំាោច់បតរូវ្រកៃ្ថ្្ររ តិម្ណចំណីដល់បជរូែទំាងងៃះ។

ងបកាយងពល្រងងកើតែូៃ ងគៃលឹងចា្់រងផ្ដើ្្រងងកើៃ្ររ តិម្ណចំណីដល់សត្បជរូែ្រៃ្តិច្ដងៗ ងហើយប្រសតិៃង្រើចំណីឆ្្់រអស់  

ត្ិៃទាៃ់ការសីុរ្រស់បជរូែ ងគអាចងប្រើវ តិធី្រងងកើៃចំៃួៃដងនៃការងអាយចំណី។ល។ ងៅងពលែូៃបជរូែផ្ដ ច់ងោះ ងហើយ 

ដំណាែ់កាល្ំរងៅងោះោៃ្រញ្្់រ ងគបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាចំងពាះសា្ថ ៃភាពរាងកាយរ្រស់បជរូែង្ៃតិងងធ្ើការបគ្់របគង 

្ររ តិម្ណចំណីងអាយោៃស្សស្រ។

ងគងប្រើបជរូែ្រងាក ត់ពូជង ្្ម ល(បជរូែពូជង ្្ម ល) ្រោ្ទ ្់រពីងធ្ើការពតិៃតិត្យទលឹែកា្រ្រស់វាងដើ្្ីដលឹងអំពីចំៃួៃៃតិង 

ែមំ្្ងសែ្្មរ្រស់ង្ជីវ តិតង ្្ម ល។ ែនាុងែរណីចតិញ្លឹ្បជរូែង ្្ម លសបម្្់រងធ្ើការ្រៃ្ពូជងោយធ្្មជាតតិ ងគចំាោច់បតរូវ 

ងធ្ើការបគ្់របគងងដើ្្ីទ្់រសាក ត់ែំុងអាយបជរូែង ្្ម លធំធាត់ៃតិងម្ៃម្ឌធំខំ្្ងងលើសទំហំរាងកាយរ្រស់បជរូែញី។

2 ការ្ំរងៅងោះៃតិងការលូតោស់រ្រស់ែូៃបជរូែ

ងៅដំណាែ់កាល្ំរងៅងោះៃតិងងបកាយងពលផ្ដ ច់ងោះភ្ា្ៗ អបតានៃការងែើតម្ៃឧ្រទ្ទវងហតុចំងពាះែូៃបជរូែ

ម្ៃការងែើៃង�ើងខ្ពស់្ំរផុ្ត។ ែូៃបជរូែងែើតងចញ្ែងោយម្ៃរាងកាយ ត្ិៃទាៃ់ងពញលែខេណៈងៅង�ើយងទ 

សតប្ជរូែ3



59

ងោយ្រោ្ទ ្់រពីងែើត វាៃលឹងចា្់រងផ្ដើ្្ំរងពញៃូវស្ត្ថភាពនៃប្រព័ៃ្ធភាពសំ៊ាៃតិងប្រព័ៃ្ធរោំយអាហារយ៉ងឆ្្់ររហ័ស 

ងហើយវាៃលឹងចា្់រងផ្ដើ្លូតោស់យ៉ងខំ្្ងក្ា ងោយងៅងពលផ្ដ ច់ងោះ ែូៃបជរូែៃលឹងម្ៃទ្ងៃៃ់ងលើសពី6ដងធងៃៃ់ជាង

ងពលងទើ្រៃលឹងងែើត។ ្ុ៉រកៃ្ ែនាុងដំណាែ់កាលងៃះ វាងាយៃលឹងងែើតម្ៃអតុល្យភាពងៅែនាុងរាងកាយ។ ប្រសតិៃង្រើងគ
 

ងឃើញែៃ្ទុយរ្រស់ែូៃបជរូែធ្ាែ់សំយុងចុះងបកា្ ម្ៃៃ័យថាែូៃបជរូែែំពុង ត្ិៃសសរួលខ្ួៃ។ បជរូែកដលម្ៃសុខភាពល្
 

ៃលឹង ត្ិៃម្ៃសារធាតុ្រងញ្ញកដលជា្់រងៅៃលឹងកភនាែងោះងទ ងហើយបច្ុះម្ៃជាតតិសំងណើ ្បគ្់របរាៃ់ ែៃ្ទុយែ៏ម្ៃ 

លែខេណៈងខ្ៀៃ ៃតិងងរា្ម្ៃលែខេណៈភ្វឺ។

ងគចំាោច់បតរូវផ្ដល់ទលឹែងោះរ្រស់បជរូែង្(ទលឹែងោះដំ្ូរង)ដល់ែូៃបជរូែកដលងទើ្រៃលឹងងែើតភ្ា្ងអាយោៃបគ្់រ 

បរាៃ់។ ទលឹែងោះដំ្ូរងគវឺសំងៅងលើទលឹែងោះរ្រស់បជរូែង្គតិតចា្់រពីងពលងែើតែូៃភ្ា្រហូតដល់ន្ងៃទី2។ ងៅែនាុងទលឹែងោះ 

ដំ្ូរងម្ៃផ្្ទុែអង់ទីែរ(អង់ទីែរនៃប្រព័ៃ្ធភាពសំ៊ា)ទ្់រទល់ៃលឹងជំងវឺងផ្្សងៗកដលអាចងែើតម្ៃងៅងលើែូៃបជរូែ ដូងចនាះ ងគត្

រវូងអាយែូៃបជរូែផ្លឹែទលឹែងោះដំ្ូរងងៃះ ងទើ្ររាងកាយរ្រស់វាអាចទទួលោៃៃូវែមំ្្ងទ្់រទល់ៃលឹងជំងវឺពីខ្ងងបរៅ។

្្៉យងងទៀត ែូៃបជរូែអាចៃលឹងខ្ះជាតតិកដែកដលជាវត្ថុធាតុសបម្្់រផ្លតិតបរា្់រ្្បែហ្ងៅែនាុងរាងកាយ 

ដូងចនាះ បតរូវផ្ដល់ថានា ំជាតតិកដែងៅងអាយែូៃបជរូែងៅតា្ការចំាោច់។

ងបកាយងពលងែើតោៃ្ុ៉រោ្ម ៃន្ងៃ ងគែ៏បតរូវ្ំរងៅងោះជា្ួយរានា ែនាុងរយៈខ្ីផ្ងកដរ។ ជាធ្្មតាងគ្ំរងៅងោះ 

ប្រកហល 24ដងែនាុង 1ន្ងៃ។ សា្ថ ៃភាពសុខភាពរ្រស់បជរូែង្ ៃតិង្ររ តិម្ណងចញទលឹែងោះ ម្ៃទំោែ់ទំៃងយ៉ងជតិត 

សនាតិតជា្ួយៃលឹងការរែីធំធាត់រ្រស់ែូៃបជរូែ។ ងបកាយងពលងែើត្ួយសោ្ហ៍ ងគែ៏បតរូវឲ្យចំណី (ទលឹែងោះសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត) 

សបម្្់រការចា្់រងផ្្ើ្ឲ្យចំណីផ្ងកដរ គវឺងដើ្្ីឲ្យវាសំ៊ាៃលឹងចំណីរ លឹងងបរៅពីទលឹែងោះង្រ្រស់វា។

ការផ្្ច់ងោះពីបជរូែង្ ជាធ្្មតាងគងធ្ើង�ើងងៅែនាុងរយៈងពល 3-4សោ្ហ៍ងបកាយងពលងែើត។ ែរណីផ្្ច់ងោះ្ុៃ 
កាលែំណត់កដលងលឿៃជាងការផ្្ច់ងោះធ្្មតា កដលងគងៅថា SEW ែ៏ម្ៃកដរ ្ុ៉រកៃ្ប្រសតិៃង្រើផ្្ច់ងោះ្ុៃ 

រយៈងពល 2សោ្ហ៍ អាចងធ្ើឲ្យម្ៃឥទ្ធតិពលអាបែែ់ដល់វដ្នៃការ្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវងភទ ៃតិងអបតានៃការ្រងក 
ែំងណើ ត។

ចំណីកដលបតរូវឲ្យងបកាយការផ្្ច់ងោះ គវឺទលឹែងោះសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតA ្ុ៉រកៃ្ងគែ៏បតរូវឲ្យចំណីសបម្្់រការចា្់រងផ្្ើ្ឲ្យចំណី 

ោយជា្ួយរានា ផ្ងកដរ ែនាុងរយៈងពល្ុ៉រោ្ម ៃន្ងៃរហូតដល់បតលឹ្ងពលងោះ។

 3kg　    5kg　　　　　  10kg　　　　　　　 20kg　  　
　　  　

30kg　　　 　
　　　　　　　　　  50kg

3គីឡ� ្រ�ម    5គឡី� ្រ�ម　　　  10គីឡ� ្រ�ម　　　　　　20គីឡ� ្រ�ម　  　　　   30គីឡ� ្រ�ម　
　　 　　　　　　　　　　  50គីឡ� ្រ�ម

3គីឡ� ្រ�ម    5គឡី� ្រ�ម　　　  10គីឡ� ្រ�ម　　　　　　20គីឡ� ្រ�ម　  　　　   30គីឡ� ្រ�ម　
　　 　　　　　　　　　　  50គីឡ� ្រ�ម

25

50

45

40

35

30

20

15

10

5

0

7-8គីឡ� ្រ�ម

7-8គីឡ� ្រ�ម

15គីឡ� ្រ�ម 40គីឡ� ្រ�ម15-20ៃថ�
េ្រ�យេពលេក�ត

ចំណីស្រ�ប់�រលូត�ស់របស់្រជ�កេក�ងចំណីស្រ�ប់�រលូត�ស់របស់កូន្រជ�ក
ទឹកេ�ះសិប្បនិម� ិត

A
ទឹកេ�ះសិប្បនិម� ិតＢ〈ចំណីសត�〉

�រឲ្យចំណីេ�យ�នក្រមិតកំណត់ ឬក៏
�រឲ្យចំណីេ�យេសរ �

�រក�� ត់�៉�� សិត �រក�� ត់�៉�� សិត

4ែខ3ែខ2ែខ1ែខ20ៃថ�10ៃថ��រេក�ត

ទម�ន់

�ររ �កធំ�ត់ែដលល� ចំេ�ះកូន្រជ�ក

�រឲ្យចំណីេ�យេសរ �

�
របំេ�

េ�
ះ

�
រ�

ប់េផ��មឲ្យចំណី

�
រ��ច់

េ�
ះ

<ទម្ងន់>

ទម�ន
់ (គី

ឡ�្រ�
ម

)

ឧទាហរណ៍នៃការបគ្់របគងការចតិញ្លឹ្ ៃតិងការរែីធំធាត់រ្រស់ែូៃបជរូែ
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3 រង្រៀ្រចតិញ្លឹ្បជរូែចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ  ៃតិង អរារ/្ររ តិកាខេ រ

ជាទូងៅ ងគងធ្ើការបគ្់របគងបជរូែចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃងោយចតិញ្លឹ្ជាហ្ូងចំៃួៃចា្់រពី10ែបាលង�ើងងៅ(ការចតិញ្លឹ្ជា

ហ្ូង)។ ជាទូងៅ ងរាងចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃបជរូែ(ងរាងចតិញ្លឹ្បជរូែយែសាច់) ជាងរាងចតិញ្លឹ្បជរូែកដលម្ៃែបម្លជា្រៃ្ទះកាដ រ 

តងប្ៀ្រ ។ ងៅងពលដង់សីុងតបជរូែម្ៃការងែើៃង�ើង បជរូែអាចទទួលអារ្្មណ៍ង្តសស្ងោយសារសែ្្មភាពវាយ 

ប្រហាររានា ជាងដើ្ ដូងចនាះ ងគចំាោច់បតរូវធាោងអាយម្ៃនផ្្ទបែឡាសបម្្់របជរូែ1ែបាលទ្ងៃៃ់50គី�ូបកា្គវឺ0.7m² ៃតិង 

1.0m² សបម្្់របជរូែទ្ងៃៃ់100គី�ូបកា្។ ប្រសតិៃង្រើនផ្្ទបែឡានៃែកៃ្ងចតិញ្លឹ្បជរូែម្ៃលែខេណៈតូចចងង្ៀតជាងងៃះ 

វាៃលឹងផ្ដល់ឥទ្ធតិពលអាបែែ់ដល់លទ្ធភាពផ្លតិតែ្្ម។

ជាទូងៅ ងគងអាយចំណីដល់បជរូែចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃជាលែខេណៈងសរ។ី ងគងប្រើឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណីងោយងសរ(ីឧ្រែរណ៍ 

សីុចំណីងោយខ្ួៃឯង) ងដើ្្ីងធ្ើងអាយបជរូែអាចសីុចំណីោៃបគ្់រងពលងវោ។ ងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្បជរូែ ្ុៃៃលឹងងៅ
 

ដល់ឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណី(សនាូែោែ់ចំណី) ងគងរៀ្រងអាយម្ៃឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណីងោយស្័យប្រវត្តិ។ គវឺងគ្ំរពាែ់ 

ឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណីជារចោស្្ព័ៃ្ធអាចងអាយងគអៃុវត្ការផ្ដល់ចំណីងោយងសរដីល់សត្បជរូែ ្្៉យងងទៀត ងគែ៏ម្ៃ

ឧ្រែរណ៍្រងៃ្សើ្ចំណីកដលម្ៃរចោស្្ព័ៃ្ធអាចងអាយបជរូែសីុចំណីងោយោយជា្ួយៃលឹងទលឹែ្រងណដើ រ។

4 ទម្្្់ររ្រស់សត្បជរូែ ៃតិង រង្រៀ្រងធ្ើការងារជា្ួយសត្បជរូែ

បជរូែជាសត្កដលរស់ងៅជាហ្ូង ងោយវាម្ៃទម្្្់ររស់ងៅងោយប្រ្ូលផ្ដុំរានា ្រងងកើតជាហ្ូង។ ងៅងពលងគចតិញ្លឹ្

សត្ជាហ្ូង វាអាចងែើតម្ៃៃូវការក្រងកចងរវាងសត្ងខសាយៃតិងសត្ខំ្្ង ដូងចនាះ ចំាោច់ងធ្ើយ៉ងណាងអាយបជរូែកដល

ងខសាយែ៏អាចសីុចំណីោៃបគ្់របរាៃ់ផ្ងកដរ។ ្្៉យងងទៀត សត្បជរូែជាសត្កដលស្ូត ចូលចតិត្ជតិតសនាតិទ្ធជា្ួយ្ៃុស្ស

ៃតិងម្ៃស្ត្ថភាពក្រងកចែដលឹង្ៃុស្ស។ ជាពតិងសស ឃាៃវ តិញាណៃតិងងសាតវ តិញាណរ្រស់សត្បជរូែម្ៃលែខេណៈ 

្ុតសសរួច។ ្ុ៉រកៃ្ វាជាសត្កដលែំសាែ ងាយប្រតតិែ្្មងៅៃលឹងចលោឬសង្្ងងផ្្សងៗ។ ដូងចនាះ ងគបតរូវ្៉រះពាល់បជរូែ 

ងោយទៃ់ភ្ៃ់ ត្ិៃបតរូវងធ្ើងអាយវាភ្ាែ់ងោះងទ។ ងៅងពល្រងញ្ញលែ់ែ៏ដូចរានា កដរ គវឺងគបតរូវងលើែោែ់សត្បជរូែែំុ 

ងអាយវាទទួលអារ្្មណ៍ង្តសស្។ ការម្ៃអារ្្មណ៍ង្តសស្ៃលឹងម្ៃឥទ្ធតិពលងៅងលើគុណភាពសាច់រ្រស់សត្បជរូែ។

ងគងធ្ើការក្រងកចែៃតិងែំណត់ែកៃ្ងចបាស់ោស់សបម្្់រ្រងោ្ទ រ្រង់ោ្ែ ្រងោ្ទ រ្រង់ទលឹែងោ្ ៃតិង ែកៃ្ង 

សបម្្់រងដែងអាយសត្បជរូែ។ ែកៃ្ងកដលទា្រៃតិងម្ៃសំងណើ ្ងាយក្ាយជាែកៃ្ងសបម្្់រ្រងោ្ទ រ្រង់។ ្្៉យងងទៀត  

ប្រសតិៃង្រើបជរូែកដលស្ថតិតងៅបទរុងជា្់ររានា ម្ៃលែខេណៈប្រកជងរានា  ងោះសត្បជរូែអាចៃលឹងម្ៃទម្្្់រ្រងោ្ទ រ្រង់ោ្ែ

ងៅរ្រងកដលជាកខ្សបពំកដៃរវាងបជរូែកដល ត្ិៃបតរូវរានា ងោះ។

5 ចំណីរ្រស់សត្បជរូែ

ងគក្រងកចែចំណីសត្បជរូែជា្ីរធំៗ គវឺ ទលឹែងោះសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតសបម្្់រែូៃបជរូែ ចំណីសបម្្់រការលូតោស់ 

ចំណីសបម្្់រការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ។ ្ររ តិម្ណសារធាតុចតិញ្លឹ្កដលបជរូែបតរូវការម្ៃភាពខុសក្រ្ែរានា ងៅតា្ដំណាែ់កាល 

លូតោស់រ្រស់សត្បជរូែ ដូងចនាះ ងគងធ្ើគងបម្ងងរៀ្រចំការផ្ដល់សារធាតុចតិញ្លឹ្កដលសស្រងៅៃលឹងដំណាែ់កាលៃី្ួយៗ 

រ្រស់បជរូែ។ ងដើ្្ីដលឹងអំពីតួងលខចបាស់ោស់នៃ្ររ តិម្ណសារធាតុចតិញ្លឹ្កដលបជរូែបតរូវការ ងគពតិៃតិត្យង ើ្លព័ត៌ម្ៃ 

ងៅែនាុង្រទោឋា ៃនៃការចតិញ្លឹ្សត្។ ប្រការកដលបតរូវពតិៃតិត្យង ើ្លទាែ់ទងៃលឹងសារធាតុចតិញ្លឹ្ រួ្ ម្ៃ ថា្ពល 

(ភាគងបចើៃសំងៅងលើកា្ូរអីុបោតៃតិងជាតតិខ្្ញ់) ប្ររូងតអីុៃ ជាតតិករ ៉ៃតិង វតីា្ីៃ។

ទលឹែងោះសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតគវឺជាចំណីទប្ង់ជាង្សៅសបម្្់រផ្ដល់ងអាយែូៃបជរូែ ងហើយម្ៃផ្្ទុែង្សៅទលឹែងោះរា្ម ៃជាតតិ

ខ្្ញ់។ ទលឹែងោះសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតងៃះក្រងកចែជាប្រងភទ្រៃ្ងទៀត រួ្ ម្ៃ ទលឹែងោះសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតសបម្្់រការចា្់រងផ្ដើ្ងអាយ



61

ចំណី ទលឹែងោះសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតA ទលឹែងោះសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតB ជាងដើ្ ងហើយងគៃលឹងផ្ដល់ចំណីងៅតា្លំោ្់រលំងោយរហូតដល់

ែូៃបជរូែម្ៃទ្ងៃៃ់15គី�ូបកា្។ ទលឹែងោះសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតAគវឺសបម្្់រដំណាែ់កាលដំ្ូរងនៃការផ្ដ ច់ងោះ ងហើយទលឹែងោះ

សតិ្រ្ៃតិ្្មតិតBគវឺសបម្្់រដំណាែ់កាលចុងងបកាយនៃការផ្ដ ច់ងោះ។ ្រោ្ទ ្់រពីងោះ បតរូវផ្ដល់ចំណីដូចជា ចំណីសបម្្់រ

ការលូតោស់រ្រស់ែូៃបជរូែកដលម្ៃផ្្ទុែងពាតងបចើៃ ចំណីសបម្្់រដំណាែ់កាលដំ្ូរងៃតិងដំណាែ់កាលចុងងបកាយ 

នៃការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ។ ចំណីសបម្្់រដំណាែ់កាលចុងងបកាយនៃការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ ត្ិៃបតរូវម្ៃផ្្ទុែសារធាតុ្រកៃ្ថ្ែនាុងចំណី
 

កដលជាសារធាតុប្រឆំ្ងង្ងរាគងោះងទ។

6 វ តិធីកែនចនាងដើ្្ីកាត់្រៃ្ថយការចំណាយងលើចំណីសត្

អាជីវែ្្មចតិញ្លឹ្បជរូែបតរូវការចំណាយងបចើៃងលើការទតិញចំណីសត្ គវឺងស្មើៃលឹង60~70ភាគរយនៃការចំណាយងលើ 

ផ្លតិតែ្្មសរ្ុរ។ ដូងចនាះ ងគម្ៃ្ំរណងកាត់្រៃ្ថយការចំណាយងលើចំណីសត្ ងោយងប្រើបោស់វត្ថុធាតុងដើ្កដលងគ 

អាចរែោៃងៅទីែកៃ្ងជតិតងហើយងថាែងដើ្្ីផ្លតិតជាចំណីសត្។ ឧទាហរណ៍ កាែសំណល់អាហារកដលសល់ពីការ 

ផ្លតិតចំណីអាហារឬសល់ពីការលែ់ចំណីអាហារ។ ងពលងោះ ងគចំាោច់បតរូវចងចំាអំពីគងបម្ងនៃការងរៀ្រចំសារធា

តុចតិញ្លឹ្សបម្្់រសត្។ ជាពតិងសស ប្រសតិៃង្រើជាតតិខ្្ញ់ងៅែនាុងចំណីសត្ម្ៃែប ត្ិតខ្ពស់ ងោះវាៃលឹងម្ៃឥទ្ធតិពល ត្ិៃ

លង្លើគុណភាពសាច់។ ងគងធ្ើការផ្្សំៃតិងផ្ដល់ចំណីសត្សស្រងៅតា្្ររ តិម្ណចំាោច់នៃសារធាតុចតិញ្លឹ្សបម្្់រដំ

ណាែ់កាលលូតោស់ៃី្ួយៗរ្រស់បជរូែ ងោយងយងងៅតា្្រទោឋា ៃនៃការចតិញ្លឹ្សត្ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ។ 

ជាពតិងសស ងគបតរូវរែសាតុល្យភាពនៃការផ្ដល់ចំណីរវាងថា្ពល (TDN ឬ DE) ៃតិង្ររ តិម្ណប្ររូងតអីុៃោៃពីចំណី  

បព្ទំាងបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាចំងពាះែង្ះជាតតិករ ៉ដូចជា កាល់ស្ូយ្ ផូ្ស្័រ ។ល។

7 រយៈងពលនៃការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ ការង�ើងទ្ងៃៃ់ ៃតិង្ររ តិម្ណនៃការផ្្ល់ចំណីោយ

ងៅែនាុងរយៈងពលនៃការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃពីទ្ងៃៃ់30គី�ូបកា្រហូតដល់110-120គី�ូបកា្កដលអាច្រងញ្ញ
 

លែ់ សស្រងពលជា្ួយរានា ្ររ តិម្ណសីុចំណីងែើៃង�ើង ទ្ងៃៃ់រ្រស់វាែ៏ងែើៃង�ើងយ៉ងឆ្្់ររហ័សកដរ។ 

ងៅងពលកដលម្ៃទ្ងៃៃ់ងលើស50គី�ូបកា្ វាចា្់រងផ្្ើ្សីុចំណីងលើសពី 2គី�ូបកា្ែនាុង1ន្ងៃ ងហើយចុងងបកាយវាសីុចំ

ណីងលើសពី3គី�ូបកា្។ ទ្ងៃៃ់ងែើៃប្រចំាន្ងៃងៅែនាុងចងោ្ះងពលងោះគវឺ0.85គី�ូបកា្។

ការរែីធំធាត់នៃរាងកាយ គវឺប្របពលឹត្ងៅតា្លំោ្់រពីឆ្លឹង សាច់ដំុ (សាច់បែហ្) ៃតិងខ្្ញ់។ ដូងចនាះងហើយ ងៅ 

ដំណាែ់កាលដំ្ូរងនៃការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ បតរូវឲ្យចំណីែំុឲ្យម្ៃការខ្ះខ្តប្ររូងតអីុៃកដលចំាោច់ចំងពាះសាច់ដំុ។ ងៅ 

ែនាុងដំណាែ់កាលងបកាយ បតរូវ្រៃ្ថយ្ររ តិម្ណប្ររូងតអីុៃងដើ្្ីឲ្យ្ររ តិម្ណផ្្ទុែជាតតិខ្្ញ់ម្ៃការងែើៃង�ើង ងហើយបតរូវឲ្យ

ចំណីជាតតិង្សៅឲ្យោៃងបចើៃងដើ្្ីឲ្យខ្្ញ់ម្ៃភាពរ លឹងល្្ម ៃតិងម្ៃរសជាតតិឆ្ងៃ ញ់។

ចំណីសបម្្់រការចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃទលឹែងោះសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត
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8 ជំងវឺរ្រស់សត្បជរូែៃតិងការទ្់រសាក ត់

ងគចាត់វ តិធាៃការងោយកផ្្ែងលើទស្សៃវ តិស័យចំៃួៃ3ងដើ្្ីទ្់រទល់ៃលឹងជំងវឺរ្រស់សត្បជរូែ។

[1] ការ្ំរក្រែបជរូែម្ៃជំងវឺៃតិងបជរូែម្ៃផ្្ទុែោែ់ងតរឆី្ងកដលអាចជាប្រភពនៃការឆ្ងជំងវឺងអាយឆ្ងៃ យពីបជរូែងផ្្សងងទៀត

ងគចាត់វ តិធាៃការែំុងអាយម្ៃការរែីរាលោលនៃង្ងរាគ្រងកជំងវឺ  ងោយងធ្ើការព្យោលឬដែសត្កដល

ម្ៃ្រញ្ហា ងចញ។

[2] ការទ្់រសាក ត់ផ្្ូវច្្ង

ងគងធ្ើការទ្់រសាក ត់ការជា្់រ្ែជា្ួយឬការងបជៀតចូលនៃង្ងរាគ្រងកជំងវឺតា្រយៈ្ៃុស្ស សត្ែណដុ រ 

សត្ស្ា្រនបព រ្យៃ្ ចំណីសត្ ទលឹែ សម្ភា រៈឧ្រែរណ៍ ។ល។ ែនាុងងរាល្ំរណងងៃះ ងគអៃុវត្ការសម្្្់រង្ 

ងរាគកដលជាវ តិធីទ្់រសាក ត់ផ្្ូវច្្ងងោយងធ្ើការែម្្ត់ង្ងរាគ្រងកជំងវឺជា្ួយៃលឹងការងប្រើថានា ំពីខ្ងងបរៅរាងកាយ។ វ តិធីទ្់រ 

សាក ត់ងោយងប្រើសម្ភា រៈរួ្ ម្ៃ ការងប្រើសង្្ៀែ្ំរពាែ់ៃតិងកស្ែងជើងែកវងសបម្្់រងប្រើងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្បជរូែ

កត្ុ៉រងណាណ ះ គវឺហា្ងប្រើងៅ្ររ តិសា្ថ ៃខ្ងងបរៅ។ ងគៃលឹងងធ្ើការោែ់ែំណត់ងលើការចញចូលងរាងចតិញ្លឹ្បជរូែរ្រស់

្ៃុស្ស្ែពីងបរៅ។ ែរណីបតរូវងអាយពួែងគងចញចូលងរាងចតិញ្លឹ្សត្ងោយខ្ៃពំុោៃ ងគបតរូវតប្រូវងអាយងប្រើ 

សង្្ៀែ្ំរពាែ់ការពារជំងវឺឆ្ងៃតិងកស្ែងជើងែកវង។ សបម្្់រថានា ំសម្្្់រង្ងរាគ ងគងធ្ើការងបជើសងរ ើសៃតិងងប្រើបោស់ 

ថានា ំសស្រងៅតា្ងរាលងៅៃី្ួយៗ។ ងគអៃុវត្ការសម្្្់រង្ងរាគងោយងប្រើអាងជាៃ់បតំាសម្្្់រង្ងរាគងអាយ 

ោៃ្៉ត់ចត់។ ្្៉យងងទៀត ងគងធ្ើការែម្្ត់សត្ែណដុ រៃតិងទ្់រសាក ត់ ត្ិៃងអាយម្ៃការចូលនៃសត្ស្ា្រឬសត្ 

ងផ្្សងៗងទៀត។

[3] ការពបងលឹងែមំ្្ងទ្់រទល់ៃលឹងជំងវឺរ្រស់សត្បជរូែកដល ត្ិៃទាៃ់ម្ៃជំងវឺឆ្ង

សំងៅងៅងលើការពបងលឹងប្រព័ៃ្ធភាពសំ៊ាឬែមំ្្ងទ្់រទល់ៃលឹងជំងវឺរ្រស់បជរូែកដលម្ៃសុខភាពល្្ តិៃទាៃ់ 

ឆ្ងង្ងរាគ្រងកជំងវឺ តា្រយៈការចាែ់វ៉ាែ់សាំងជាងដើ្។ ការចាែ់វ៉ាែ់សាំងការពារបតរូវប្របពលឹត្ងៅតា្ែ្្មវ តិធីចាែ់ 

វ៉ាែ់សាំងកដលសស្រងៅតា្សា្ថ ៃភាព្រច្ុ្រ្ៃនាងៅែកៃ្ងចតិញ្លឹ្បជរូែៃី្ួយៗ។

បជរូែSPF ងៅែសតិោឋា ៃSPF គវឺជាសត្កដល ត្ិៃម្ៃជំងវឺសួត្រងកងោយង្ងរាគន្៉ែូផ្្សា្ម  ងរាគ្ួល ជំងវឺAR (ជំងវឺ 

ឫសដូងបច្ុះ)  ជំងវឺអូងជស្គី (Aujeszky disease) ជំងវឺតុែសូផ្្សា្ម  (Toxoplasomosis)។ ងគផ្លតិតសត្កដលរា្ម ៃផ្្ទុែ 

ង្ងរាគងធ្ើជាង្ តា្រយៈការសបម្លែូៃងោយវះកាត់ ឬការវះកាត់ែូៃបជរូែងចញពីស្ូៃរ្រស់បជរូែង្កដលរា្ម ៃ 

ផ្្ទុែង្ងរាគ្រងកជំងវឺទំាងអស់ងៃះ។ ងោយសារកតវារា្ម ៃការលំោែែនាុងការផ្លតិតងោយសារជំងវឺ ដូងចនាះលទ្ធភាពែនាុង
 

ការផ្លតិតរ្រស់វា គវឺខ្ពស់។ ងដើ្្ីរែសាសា្ថ ៃភាពអោ្័យងៃះ ចំាោច់បតរូវ្ំរក្រែវាពីពតិភពខ្ងងបរៅ ៃតិងែម្្ត់ង្ងរាគ 

ឲ្យោៃតលឹងរ លឹង ងលើសពីែសតិោឋា ៃចតិញ្លឹ្បជរូែធ្្មតា។

រង្រៀ្រវាស់ែ្្ពស់រ្រស់សត្បជរូែ

វាស់ងៅែកៃ្ងងៃះ
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9 រង្រៀ្រទុែោែ់កាែសំណល់សត្

ងគប្រ្ូលោ្ែសត្ងោយងប្រើម៉្សីុៃសម្្តោ្ែ(ម៉្សីុៃងែៀរោ្ែ) ងដើ្្ីយែងៅងធ្ើជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ ងោយងធ្ើ

ការបគ្់របគងទុែោែ់ោ្ែទំាងងោះងៅទីែកៃ្ងកដលម្ៃដំ្ូរលជាៃតិច្។ ងគ ត្ិៃបតរូវទុែោ្ែសត្ងចាលងៅទីវាល 

ងោះងទ។

ចំណុចសំខ្ៃ់ៗកដលចំាោច់សបម្្់រការផ្លតិតជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ម្ៃដូចខ្ងងបកា្។

[1] ការផ្្គត់ផ្្គង់អុែសីុកសៃ

ងគចំាោច់បតរូវផ្ដល់អុែសីុកសៃដល់អតតិសុខុ្បោណកដលបតរូវការអុែសីុកសៃអាចងធ្ើសែ្្មភាព្ំរក្រែ 

កាែសំណល់ោៃងាយសសរួល។

[2] ការបគ្់របគង្ររ តិម្ណជាតតិទលឹែ

ប្រសតិៃង្រើម្ៃជាតតិទលឹែងបចើៃបជរុល ងោះខ្យល់ងចញចូលៃលឹង ត្ិៃម្ៃលែខេណៈលង្ោះងទ ដូងចនាះ ងគងធ្ើការ 

សប្រួល្ររ តិម្ណជាតតិទលឹែងោយោយវត្ថុធាតុ្រោ្ទ ្់រ្រៃ្សំងដើ្្ី្រញុ្ះែប ត្ិតជាតតិទលឹែងអាយ្ែងៅបតលឹ្ប្រម្ណ60%។

[3] ការងែើៃង�ើងនៃែង ដ្ ងៅែនាុងជីែំ្ុ៉រស្ិ៍

តា្រយៈសែ្្មភាពដ៏សែ្្មរ្រស់អតតិសុខុ្បោណ ងធ្ើងអាយសីតុណហា ភាពងៅែនាុងជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ម្ៃការងែើៃ 

ង�ើង។ ្ររ តិសា្ថ ៃក្រ្រងៃះៃលឹងងធ្ើងអាយពងរ្រស់សត្ល្តិត ង្ងរាគ្រងកជំងវឺ បរា្់ររ្រស់ង ្្ម ចនបងជាងដើ្ងា្់រ  

ងហើយងគអាចទទួលោៃជីែំ្ុ៉រស្៍កដលម្ៃសុវត្ថតិភាព។

សបម្្់រទលឹែែខ្ែ់កដលងចញពីងរាងចតិញ្លឹ្បជរូែ រួ្ ទំាងទលឹែងោ្រ្រស់សត្បជរូែផ្ងកដរ ងគបតរូវ្រងហាូរងចាល

្រោ្ទ ្់រពីទលឹែងោះទទួលោៃការ្រៃ្ុសទ្ធរចួងហើយ។ ងបកាយងពលងធ្ើការក្រងកចែទលឹែងោ្ៃតិងោ្ែងចញពីរានា

ងហើយ បតរូវអៃុវត្វ តិធីលែខេណៈជីវសា្តស ្ដូចជា វ តិធីងប្រើភែ់សែ្្ម ជាងដើ្ ងហើយងបកាយងពលកដលែែរនៃភែ់ 

ែខ្ែ់ធ្ាែ់ចុះងបកា្ បតរូវ្រងហាូរកផ្នាែថ្ាកដលងៅកផ្នាែខ្ងងលើនៃលបាយងចញ។ 
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① ម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសុ៊ត

1 រង្រៀ្រចតិញ្លឹ្ម្ៃ់យែសុ៊ត ៃតិង អរារ/្ររ តិកាខេ រ

(1) រង្រៀ្រចតិញ្លឹ្

ការចតិញ្លឹ្ម្ៃ់យែសុ៊ត រួ្ ម្ៃ រង្រៀ្រចតិញ្លឹ្ងោយោែ់ម្ៃ់ងៅែនាុងបទរុងងៅថាការចតិញ្លឹ្ែនាុងបទរុង  រង្រៀ្រ
 

ចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ងៅែនាុងរ្រងព័ៃ្ធជំុវ តិញងោយសំណាញ់ងៅថាការចតិញ្លឹ្ងោយបពកលង ៃតិង រង្រៀ្រចតិញ្លឹ្ងៅងលើដីរា្រងៅ 

ែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ងៅថាការចតិញ្លឹ្ងលើនផ្្ទរា្រ ្ុ៉រកៃ្ ភាគងបចើៃគវឺងគងប្រើបោស់វ តិធីចតិញ្លឹ្ែនាុងបទរុង។

[1] ការចតិញ្លឹ្ែនាុងបទរុង

ការចតិញ្លឹ្ងៅែនាុងបទរុង អាចជាការចតិញ្លឹ្ែនាុងបទរុងលែខេណៈងទាលកដលងគោែ់ម្ៃ់្ួយែបាលសបម្្់រ
 

បទរុង1 ៃតិង ការចតិញ្លឹ្ែនាុងបទរុងលែខេណៈងបចើៃកដលងគោែ់ម្ៃ់ចា្់រពី2ែបាលង�ើងងៅងៅែនាុងបទរុងកត្ួយ។ 
 

ែនាុងទប្ង់ងៃះ ម្ៃ់ស្ថតិតងៅឃ្ាតឆ្ងៃ យពីោ្ែកដលងៅងលើដីឬោតនៃបទរុង ងធ្ើងអាយការឆ្ងជំងវឺពីការ្៉រះពាល់ 

ោ្ែម្ៃតតិចតួចកត្ុ៉រងណាណ ះ។ ជាទូងៅ ងគតងប្ៀ្របទរុងជាងបចើៃថានា ែ់ ងធ្ើងអាយដង់សីុងតនៃការចតិញ្លឹ្ខ្ពស់

ង�ើង កដលអាចជួយសៃ្សំសំនចកផ្នាែងសដឋាែតិច្ ្ុ៉រកៃ្ ងគចំាោច់បតរូវប្ររុងប្រយ័តនាចំងពាះឥទ្ធតិពលអាបែែ់កដលអាច

្៉រះពាល់ដល់សុខភាពរ្រស់ម្ៃ់។

[2] ការចតិញ្លឹ្ងលើនផ្្ទរា្រ

ងៃះគវឺជាវ តិធីចតិញ្លឹ្ម្ៃ់កដលសស្រងៅៃលឹងសែ្្មភាពពីធ្្មជាតតិរ្រស់ម្ៃ់ ងោយវាអាចងអាយម្ៃ់ងធ្ើចលោ 

ោៃងោយងសរ ី្ ួយែប ត្ិតងៅែនាុង្ររ តិងវណដីឬនផ្្ទែបម្ល។  ្ុ៉រកៃ្ ងៅងពលម្ៃ់រស់ងៅជាហ្ូង ពួែវាអាចម្ៃ
 

សែ្្មភាពវាយប្រហាររានា  ដូចជាងប្រើចំពុះចលឹែរានា ឬហែ់ជាៃ់រានា ងៅវ តិញងៅ្ែ។ ងៃះគវឺជាសែ្្មភាពពីធ្្មជាតតិ 

រ្រស់ម្ៃ់ងដើ្្ីែំណត់លំោ្់រលំងោយសបម្្់រម្ៃ់ៃី្ួយៗ ងោយងធ្ើក្រ្រងៃះ សត្ម្ៃ់អាចរែសាភាពងរៀ្រ 

រយងៅែនាុងការរស់ងៅជាហ្ូងរ្រស់ពួែវា។ ងគងៅថា លំោ្់រងៅែនាុងហ្ូង។ ្្៉យងងទៀត ប្រសតិៃង្រើម្ៃ់ស្ថតិតងៅ

ែនាុងទីែកៃ្ងចងង្ៀតឬ្ររ តិសា្ថ ៃកដលម្ៃសីតុណហា ភាពៃតិងសំងណើ ្ខ្ពស់ជាងដើ្ ឬ ែំពុងខ្ះសារធាតុចតិញ្លឹ្ ងោះ

ម្ៃ់អាច្រងញ្ញសែ្្មភាពដូចជាចលឹែរានា ងៅវ តិញងៅ្ែឬចលឹែគូទម្ៃ់ងផ្្សងងទៀត(ការចលឹែគូទ)។ ងពលខ្ះ  

ការចលឹែងៃះម្ៃសភាពធងៃៃ់ធងៃរងធ្ើងអាយម្ៃ់ជានដគូចលឹែងា្់រោៃ ងហើយប្រសតិៃង្រើងគទុែងចាលងោយ្រងណាដ យ 

ការចតិញ្លឹ្ែនាុងបទរុង

ការចតិញ្ល្ឹ ម្ៃ់4
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ងអាយម្ៃ់ចលឹែរានា  វាអាចរែីរាលោលងពញែនាុងហ្ូងទំាង្ូល។ ងៃះងៅថា ការវាយប្រហាររានា ឯង។ 

ទាែ់ទងៃលឹងកផ្នាែអោ្័យវ តិញ ការចតិញ្លឹ្ក្រ្រងៃះអាចងធ្ើងអាយម្ៃ់្៉រះផ្្ទ ល់ងៅៃលឹងោ្ែងៅងលើដី ដូងចនាះ 

ម្ៃ់ងាយឆ្ងជំងវឺងោយផ្្ទ ល់ពីោ្ែ។ ងហតុងៃះងហើយ ការចតិញ្លឹ្ក្រ្រងៃះគវឺ ត្ិៃសាែស្សបម្្់រែរណី 

ចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ែនាុងចំៃួៃងបចើៃងោះងទ។

(2) ទប្ង់នៃងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់

ងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ រួ្ ម្ៃ ងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់លែខេណៈង្រើែចំហកដលម្ៃពៃ្វឺចូលែនាុងងរាងងោយផ្្ទ ល់ ៃតិង 

ងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់រា្ម ៃ្រង្ួច។

[1] ងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់លែខេណៈង្រើែចំហ

គវឺជាងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់កដលងគខណ្ឌ កចែងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ពី្ររ តិសា្ថ ៃខ្ងងបរៅងោយងប្រើ្រង្ួចឬវាងំៃៃ ្ុ៉រកៃ្ 

ងរាងក្រ្រងៃះៃលឹងទទួលឥទ្ធតិពលពីការកប្រប្ររួលនៃ្ររ តិសា្ថ ៃខ្ងងបរៅងោយផ្្ទ ល់ដូចជាសីតុណហា ភាព្ររ តិយកាស 

ងភ្ៀងខ្យល់ កំារស្មីពៃ្វឺបពះអាទតិត្យ។ល។

[2] ងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់រា្ម ៃ្រង្ួច

គវឺជាងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់កដលងប្រើជញំ្្ងព័ទ្ធជំុវ តិញងោយរា្ម ៃ្រង្ួច ងដើ្្ីែំុងអាយកំារស្មីពៃ្វឺបពះអាទតិត្យចំាង 

ចូលែនាុងងរាងោៃ ងហើយងគងប្រើសារធាតុទ្់រែង ដ្ ងៅងលើជញំ្្ងៃតិងពតិតាៃ(ដំ្ូរល)។ ្្៉យងងទៀត ងគងប្រើអំពូល 

ងភ្ើងងដើ្្ីបគ្់របគងពៃ្វឺ ៃតិង ងប្រើែងាហា រផ្ដ ស់្រដូរខ្យល់ងដើ្្ីងធ្ើការផ្្ស់្រដូរខ្យល់ងៅែនាុងងរាង។ ងរាងចតិញ្លឹ្ែនាុងទប្ង់
 ងៃះអាចចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ែនាុងដង់សីុងតខ្ពស់ជាងងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់លែខេណៈង្រើែចំហ ដូងចនាះ ងគងាយសសរួលងប្រើបោស់ 

ងបគឿងយៃ្ងៅែនាុងការបគ្់របគង ងហើយទប្ង់ងៃះសាែស្សបម្្់រែកៃ្ងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់កដលម្ៃខ្នា តធំ។

(3) ្ររ តិកាខេ រៃតិងម៉្សីុៃងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់

ងៅែកៃ្ងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ខ្នា តធំកដលចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ចំៃួៃងបចើៃ ងគងប្រើបោស់ងបគឿងយៃ្ងៅែនាុងការងារផ្ដល់ចំណី 

ផ្ដល់ទលឹែ ប្រ្ូលសុ៊ត ៃតិង សម្្តោ្ែ ងហើយការងារងផ្្សងៗងទៀតែ៏ែំពុងបតរូវោៃជំៃួសងោយម៉្សីុៃស្័យប្រវត្តិ

ផ្ងកដរ។ ្ុ៉រកៃ្ ងដើ្្ីែំុងអាយ្៉រះពាល់ដល់សុខភាពរ្រស់ម្ៃ់ៃតិងែំុងអាយងែើតម្ៃឧ្រទ្ទវងហតុែនាុងងពលងធ្ើការងារ 

ការងប្រើបោស់ងបគឿងយៃ្ងអាយោៃស្សស្រងៅៃលឹងទំហំនៃែកៃ្ងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ គវឺជាការសំខ្ៃ់។

ការចតិញ្លឹ្ងលើនផ្្ទរា្រ
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[1] ឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណី

ងៅែនាុងការចតិញ្លឹ្ែនាុងបទរុង ងគ្ំរពាែ់ឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណីទប្ង់ជាទ ងោយម្ៃរងទះកចែចំណីងដើរងោយ

ស្័យប្រវត្តិសបម្្់រងធ្ើជាឧ្រែរណ៍កចែចំណី ៃតិង ឧ្រែណ៍ផ្ដល់ចំណីស្័យប្រវត្តិកដលអាចែំណត់្ររ តិម្ណ 

ៃតិងងពលងវោនៃការផ្ដល់ចំណីោៃ។

ងៅែនាុងការចតិញ្លឹ្ងលើនផ្្ទរា្រ ជាទូងៅ ងគងធ្ើការផ្ដល់ចំណីងោយងប្រើនដរួ្ ជា្ួយៃលឹងឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណី

រាង្ូល(ការផ្ដល់ចំណីងោយនដ) ឬ ងប្រើឡាវធំែនាុងការផ្ដល់ចំណីងោយស្័យប្រវត្តិ។

[2] ឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ទលឹែ

ងៅែនាុងការចតិញ្លឹ្ែនាុងបទរុង ងគងបចើៃងប្រើឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ទលឹែទប្ង់ជាទ ឬ ឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ទលឹែទប្ង់ែបាល

ងោះកដលជាឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ទលឹែខ្នា តតូច។

ងៅែនាុងការចតិញ្លឹ្ងលើនផ្្ទរា្រ ងបរៅពីឧ្រែរណ៍ទំាងងៃះ ងគែ៏ងប្រើឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ទលឹែទប្ង់ជាជួងកដលម្ៃ

រាងសំយុងចុះងបកា្ផ្ងកដរ។

[3] ឧ្រែរណ៍ប្រ្ូលសុ៊តស្័យប្រវត្តិ

ងៅែនាុងការចតិញ្លឹ្ងលើនផ្្ទរា្រ ងគងបចើៃងធ្ើការប្រ្ូលសុ៊តងោយងផ្្ៀងោតនៃប្រអ្់រផ្លតិតសុ៊តងដើ្្ីងអាយ

សុ៊តរអតិលធ្ាែ់ងលើកខ្សពាៃ ចំកណែឯងៅែនាុងការចតិញ្លឹ្ែនាុងបទរុងវ តិញ ងៅកផ្នាែទទួលសុ៊តងគ្ំរពាែ់កខ្សពាៃរាង

សំណាញ់ងដើ្្ីទទួលសុ៊ត ៃតិងងប្រើកខ្សពាៃវ តិលងដើ្្ីដលឹែជញូ្ៃងៅដល់ែកៃ្ងប្រ្ូលសុ៊តងោយស្័យប្រវត្តិ។

[4] ឧ្រែរណ៍សម្្តោ្ែងោយស្័យប្រវត្តិ

ម្ៃជាទប្ង់ងែៀរងោយងប្រើកខ្សលួសទាញកាដ រប្រ្ូលោ្ែៃតិងផ្ដុំោ្ែទំាងងោះងៅម្ខេ ង ៃតិង ម្ៃជា

ទប្ង់កដលងគ្ំរពាែ់សំណាញ់វ តិលទប្ង់ជាកខ្សពាៃវ តិលងៅងបកា្បទរុងកដលទប្ង់ងៃះសាែស្សបម្្់រការ 

ចតិញ្លឹ្ែនាុងបទរុង។

2 រចោស្្ព័ៃ្ធនៃសររីាង្គរោំយអាហារ ៃតិង ការរោំយ/ការសសរូ្រយែចំណី

(1) សារធាតុចតិញ្លឹ្កដលចំាោច់

សត្ម្ៃ់ទទួលសារធាតុប្ររូងតអីុៃ ជាតតិខ្្ញ់ កា្ូរអីុបោត វតីា្ីៃ សារធាតុអសររីាង្គ ជាងដើ្ពីចំណីកដលវាសីុ 

ងដើ្្ីងប្រើបោស់ងៅែនាុងការលូតោស់ៃតិងការក្រែសារាងកាយ បព្ទំាងងៅែនាុងការផ្លតិតសុ៊តផ្ងកដរ។ ការផ្ដល់សារ
 

ធាតុចតិញ្លឹ្ទំាងងៃះែំុងអាយម្ៃការខ្ះខ្តគវឺជាការសំខ្ៃ់។ ្ររ តិម្ណនៃសារធាតុចតិញ្លឹ្កដលចំាោច់សបម្្់រការ 

ចតិញ្លឹ្សត្ បតរូវោៃែំណត់ងៅែនាុង្រទោឋា ៃនៃការចតិញ្លឹ្សត្ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ។
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(2) រចោស្្ព័ៃ្ធនៃសររីាង្គរោំយអាហារ

រ្ូរភាពខ្ងងបកា្្រងាហា ញអំពីរចោស្្ព័ៃ្ធនៃសររីាង្គរោំយអាហាររ្រស់ម្ៃ់។

.

(3) លែខេណៈពតិងសសនៃសររីាង្គរោំយអាហារ

[1] ចំពុះ

ងៅែនាុងម្ត់រ្រស់ម្ៃ់រា្ម ៃងធ្មញងទ ្ុ៉រកៃ្ងៅខ្ងចុងរ លឹងដូចកសនាង ងហើយម្ៃរាងសាែស្ៃលឹងចលឹែសត្ល្តិត 

ងៅែនាុងដី ងលើដី ៃតិងបរា្់រធញញជាតតិ  សីុចំណី ឬការពារខ្ួៃ។

[2] កគ

វាងៅែណ្ាល្ំរពង់អាហារ ម្ៃ្ុខងាររែសាចំណីទុែ្ួយរយៈងពល ងហើយវាងធ្ើឲ្យចំណីទៃ់ងោយទលឹែរអំតិល 

ងចញពី្ំរពង់រោំយអាហារ ឬរៃ្ធម្ត់ៃតិងងដើ្ែ ងបរៅពីទលឹែ។

[3] បែពះ

ម្ៃបែងពញបែពះ ៃតិងងកាះ។ បែងពញបែពះ ្រងញ្ញៃូវអាសីុតបែពះៃតិងរសបែពះ។ ងកាះ ែតិៃៃតិងែូរចំណី  

ងោយចលោរួ្ នៃសាច់ដំុ។ សត្ម្ៃ់កដលងគចតិញ្លឹ្ងោយឲ្យងដើរងហើរងោយងសរ ី ចលឹែសីុបរា្់របគរួស (សំណាញ់ 

លួស) ងហើយរែសាវាទុែងៅែនាុងងកាះ រចួងប្រើវាែនាុងការែតិៃចំណីរ លឹងដូចជាធញញជាតតិជាងដើ្។ ប្រសតិៃង្រើជាចំណីបរា្់រៗ
 

ដូចជាងពាតោងពល្រច្ុ្រ្ៃនាងៃះ ត្ិៃចំាោច់ឲ្យបរា្់របគរួសងទ ្ុ៉រកៃ្ែរណីឲ្យចំណីដូចជាធញញជាតតិម្ៃស្្ែជា 

ងដើ្ ចំាោច់បតរូវឲ្យបរា្់របគរួស។

[4] ងពាះងវៀៃ

ចំណីកដលោៃសីុ បតរូវោៃរោំយៃតិងសសរូ្រយែងោយសររីាង្គរោំយអាហារ (ងពាះងវៀៃតូចជាចំ្រង)។  

សររីាង្គរោំយអាហាររ្រស់ម្ៃ់

 

លំែពង

រន�បេ��ញ�កសំណល់

ែផ�កទីមួយៃនេ�ះេវៀនតូច
េ�ះេវៀនធំនិងចុងេ�ះេវៀន

េ�ះេវៀនតូចែផ�ក�ងចុងនិងក�� ល

េដ�មក

េ�ះ

្រកេពញ្រកពះ

ែគ បំពង់��រ

បំពង់ខ្យល់

អ�� ត

ចំពុះបំពង់សំេលង

ែខ�ងេ�ះេវៀន

ថង់្រប�ត់េថ��ម
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ងពាះងវៀៃតូចរ្រស់វា ម្ៃប្រកវងខ្ីៃតិងចំណុះតតិចជាងសត្ចតិញ្លឹ្ងផ្្សងៗ។ ដូងចនាះងហើយ ចំណីចូលងៅែនាុងបែពះ 

រ្រស់វា រចួ្រងញ្ញ្ែងបរៅែនាុងរយៈងពលខ្ី។ ចំណីោយ បតរូវោៃ្រងញ្ញ្ែងបរៅែនាុងរយៈងពល 2.5ងម៉្ងងបកាយ
 

ពីសីុរចួងហើយ ៃតិងបតរូវោៃ្រងញ្ញ្ែងបរៅទំាងអស់ងៅែនាុងរយៈងពល 7ងម៉្ង។ ដូងចនាះងហើយ ការរោំយចំណីកដល 

បតរូវការរយៈងពលយូរងដើ្្ីរោំយដូចជាជាតតិសរនសជាងដើ្ ម្ៃលែខេណៈអៃ់ជាងសត្ចតិញ្លឹ្ងផ្្សងៗងទៀតខំ្្ង 

ណាស់។ ្ុ៉រកៃ្ សារធាតុងផ្្សងងបរៅពីងៃះ គវឺ ត្ិៃម្ៃភាពខុសរានា ពីសត្ងរា ឬសត្បជរូែងោះងទ ចំងពាះធញញជាតតិវ តិញ គវឺ 

ម្ៃលែខេណៈប្រងសើរជាងងគ។

[5] កខនាងងពាះងវៀៃ

កខនាងងពាះងវៀៃ ម្ៃចំៃួៃ្ួយគូរ វារែសាចំណី្ួយកផ្នាែកដលោៃសីុងៅែនាុងរយៈងពលយូរ្រង្គួរ ងហើយ្រងញ្ញ 
 

្ែងបរៅងបកាយងពលរោំយៃតិងសសរូ្រយែបគ្់របរាៃ់ងហើយ។  ោ្ែរ្រស់វាម្ៃពណ៌ងតានា ត ងហើយម្ៃែប ត្ិត 

រអំតិលខ្ពស់ វា្រងញ្ញ្ែងបរៅ 4-5ដងែនាុង 1ន្ងៃ ៃតិងម្ៃែ្តិៃស្ុយខំ្្ង។

[6] ងពាះងវៀៃធំៃតិងចុងងពាះងវៀៃ

ងពាះងវៀៃធំៃតិងចុងងពាះងវៀៃ ម្ៃប្រកវងខ្ីខំ្្ងណាស់ វាស្ុែោ្ែងៅរៃ្ធ្រងញ្ញកាែសំណល់្ួយរយៈ  

រចួ្រងញ្ញ្ែងបរៅជា្ួយៃលឹងទលឹែងោ្។

(4) ប្រងភទៃតិងលែខេណៈពតិងសសនៃចំណីសត្

សត្ម្ៃ់ម្ៃស្ត្ថភាពងខសាយែនាុងការរោំយអាហារកដលម្ៃជាតតិសរនស ដូងចនាះ ចំណីរ្រស់ម្ៃ់ជាច្្ង 

គួរជាចំណីជីវជាតតិកដលស្្ូរកា្ូរអីុបោតៃតិងប្ររូងតអីុៃៃតិងងាយសសរួលែនាុងការរោំយអាហារ។ ្្៉យងងទៀត សត្ម្ៃ់

ម្ៃស្ត្ថភាពងប្រើបោស់ចំណីជីវជាតតិងដើ្្ីផ្ដល់ៃូវផ្លតិតផ្លែសតិែ្្មដូចជាសុ៊តៃតិងសាច់ជាងដើ្ោៃខ្ពស់ជាង 

សត្ងរាៃតិងបជរូែ។

[1] ធញញជាតតិ

សំងៅងលើងពាតឬង ្្ព ធញញជាតតិជាងដើ្កដលម្ៃផ្្ទុែងបចើៃ

ងៅែនាុងចំណីកដលងគងប្រើសបម្្់រការចតិញ្លឹ្ម្ៃ់។ ភាគងបចើៃ ងគ

ងប្រើវាជាប្រភពថា្ពលសបម្្់រសត្។ ជាពតិងសស ងពាតគវឺជា 

ប្រភពចំណីសបម្្់រការចតិញ្លឹ្ម្ៃ់កដលម្ៃសារៈសំខ្ៃ់ជាងងគ

្ួយ។

[2] កាែសំណល់ងប្រងរែុខេជាតតិ

ងគងបចើៃងប្រើវាងធ្ើជាប្រភពប្ររូងតអីុៃសបម្្់រសត្។ 

ភាគងបចើៃ ងគងប្រើកាែសំណល់សកណដ ែងសៀង ្ុ៉រកៃ្ងោយសារ

កាែសំណល់សកណដ ែងសៀងខ្ះសារធាតុង្ត្ូយៃីៃកដលជាអា្ី

ណូអាសីុតចំាោច់្ួយ ដូងចនាះ ងគងប្រើវារួ្ ជា្ួយៃលឹងង្សៅផ្លតិតពី

បតី។ ងបរៅពីងោះ ងគែ៏ងប្រើបរា្់រែ្របាសឬកាែសំណល់ងប្រងណា

ថាណតិ ជាងដើ្ផ្ងកដរ។

ងពាត

កាែសំណល់សកណដ ែងសៀង
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[3] ប្រងភទែៃ្ទែ់

ជាចំណីកដលងគងប្រើបោស់តំាងពីស្័យ្ុៃ ្រកៃ្ថ្ពីងលើធញញជាតតិៃតិងកាែសំណល់ងប្រងរែុខេជាតតិងដើ្្ី 

្រកៃ្ថ្ថា្ពលៃតិង្ំរងពញសារធាតុចតិញ្លឹ្កដលសត្បតរូវការែនាុង្ររ តិម្ណតតិច។ ែៃ្ទែ់សសរូវរា្ម ៃខ្្ញ់ គវឺជាផ្លតិត 

ផ្លកដលងគងបចាះយែខ្្ញ់ពីែៃ្ទែ់សសរូវ។

[4] ប្រភពប្ររូងតអីុៃោៃពីសាច់សត្

ងៅែនាុងង្សៅផ្លតិតពីបតីរួ្ ម្ៃ្រៃ្សំនៃអា្ីណូអាសីុតោៃលប្្រងសើរ ជាពតិងសសវាស្្ូរងៅងោយសារ

ធាតុលីសីុៃៃតិងង្ត្ូយៃីៃ ងហើយងគងបចើៃងប្រើវាងធ្ើជាវត្ថុធាតុងដើ្សបម្្់រងធ្ើជាចំណីសត្។

[5] វត្ថុធាតុងដើ្ងផ្្សងៗងទៀតសបម្្់រងធ្ើជាចំណីសត្

ងគងបចើៃងប្រើបរា្់រង្សៅអាល់ហ្ាល់ហ្ាងធ្ើជាចំណីន្រតង ងបពាះវាម្ៃផ្្ទុែវតីា្ីៃបគ្់រប្រងភទៃតិងសារធាតុ

ពណ៌ងលឿង(Xanthophyll)ផ្ងកដរ។ នស្ពពណ៌ន្រតង ង ្្ម សបម្្់រសត្សីុ ង ្្ម នបពជាងដើ្ សុទ្ធសលឹងជាវត្ថុធាតុ

ងដើ្សបម្្់រងធ្ើជាចំណីសត្កដលងៅកែ្រខ្ួៃងាយសសរួលរែ។ ម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសុ៊តបតរូវការជាតតិកាល់ស្ូយ្ៃតិង

ផូ្ស្័រជាងបចើៃ ដូងចនាះ ងគងប្រើស្្ែោសបគំ កាល់ស្ូយ្កា្ូរណាត កាល់ស្ូយ្ផូ្ស្ាតជាងដើ្ងធ្ើជាចំណីអសរ ី

រាង្គ។ ្្៉យងងទៀត ងគចំាោច់បតរូវផ្ដល់ជាតតិអំ្រតិលដល់សត្ម្ៃ់ជាៃតិច្។

3  ចំណីសបម្្់រម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសុ៊ត  

(្ររ តិម្ណទា្ទារសារធាតុចតិញ្លឹ្ងៅែនាុងអំ�ុងងពលលូតោស់ ភាគរយៃតិង្ររ តិម្ណឲ្យចំណីោយ)

(1) ្ររ តិម្ណទា្ទារសារធាតុចតិញ្លឹ្

ចំណីោយរ្រស់សត្ម្ៃ់ ផ្្សំង�ើងពីសត្ រែុខេជាតតិ ៃតិងរ្ូរធាតុករ ៉កដលម្ៃផ្្ទុែសារធាតុចតិញ្លឹ្ទំាងអស់ដូច 

ជាថា្ពល ប្ររូងតអីុៃ ករ ៉ៃតិងវតីា្ីៃ។

សារធាតុចតិញ្លឹ្ងៅែនាុងចំណីអាហារ បតរូវោៃក្រងកចែជាកផ្នាែកដលអាចរោំយៃតិងសសរូ្រយែោៃ ៃតិងកផ្នាែ 

កដល ត្ិៃអាចរោំយ។ សារធាតុចតិញ្លឹ្កដលអាចរោំយៃតិងសសរូ្រយែោៃ បតរូវោៃក្រងកចែជាសារធាតុចតិញ្លឹ្ 

កដលបតរូវោៃងប្រើបោស់សបម្្់ររាងកាយ ៃតិងសារធាតុចតិញ្លឹ្កដលបតរូវ្រងញ្ញងចាល (ទលឹែងោ្) ងោយ ត្ិៃបតរូវ 

ោៃងប្រើបោស់។ ងៅែនាុងចំងណា្ងោះ សារធាតុចតិញ្លឹ្កដលបតរូវោៃងប្រើបោស់សបម្្់ររាងកាយ បតរូវោៃងប្រើបោស់ 

សបម្្់ររែសារាងកាយម្ៃ់ ការលូតោស់ ៃតិងការផ្លតិតសុ៊ត ចំកណែឯសារធាតុកដលងលើសបតរូវោៃស្ុែទុែជា 

ខ្្ញ់។

ងោយសារកតសត្ម្ៃ់សសរូ្រយែថា្ពលពីចំងណា្សារធាតុចតិញ្លឹ្ទំាងឡាយជាសំខ្ៃ់ ្ររ តិម្ណសីុចំណី  

បតរូវោៃែំណត់ងោយ្ររ តិម្ណសសរូ្រយែថា្ពលរ្រស់វា។ ដូងចនាះងហើយ សារធាតុចតិញ្លឹ្ងផ្្សងៗងទៀត បតរូវកតម្ៃ 

ផ្្ទុែែនាុង្ររ តិម្ណកដល ត្ិៃងលើសខំ្្ងងៅែនាុងទំហំ្ររ តិម្ណសីុចំណីងោះ។ ង្រើគតិតងៅតា្ចំណុចងៃះ ែប ត្ិតកដល
 

្រងាហា ញពី្ររ តិម្ណ (អបតា) សារធាតុចតិញ្លឹ្ម្ៃផ្្ទុែងៅែនាុងចំណីកដលអាច្ំរងពញ្ររ តិម្ណទា្ទារសារធាតុចតិញ្លឹ្
 

រ្រស់សត្ម្ៃ់ោៃ គវឺជាសង់្ោរនៃការចតិញ្លឹ្ម្ៃ់រ្រស់ប្រងទសជ្ុ៉រៃ។ ្ររ តិម្ណទា្ទារនៃប្ររូងតអីុៃ ត្ិៃសុទ្ធ  

(CP) ៃតិងថា្ពលកដលោៃពីការ្ំរកលងអាហារ (ME) កដលបតរូវោៃ្រងាហា ញងៅែនាុងសង់្ោរនៃការចតិញ្លឹ្ម្ៃ់រ្រស់ 

ប្រងទសជ្ុ៉រៃ ោៃែំណត់ថា អំ�ុងងពលែូៃម្ៃ់តូច CP19%１ME2,900គី�ូកា�ូរ ីអំ�ុងងពលែូៃម្ៃ់្ធ្យ្ 

CP16%１ME2,800គី�ូកា�ូរ ីអំ�ុងងពលែូៃម្ៃ់ធំ CP13%１ME2,700គី�ូកា�ូរ ីអំ�ុងងពលផ្លតិតសុ៊ត 

 CP15.5%１ME2,800គី�ូកា�ូរ។ី
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(2) ភាគរយៃតិង្ររ តិម្ណឲ្យចំណីោយ

ចំងពាះម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសុ៊ត ជាទូងៅងគឲ្យចំណីោយកដលលែ់ងៅតា្ទីផ្សារ។ ងៅតា្ទីផ្សារម្ៃលែ់ 

ចំណីោយកដលស្សស្រៃលឹងដំណាែ់កាលរែីធំធាត់ងៅែនាុងដំ�ុងងពលលូតោស់ ងហើយែ៏ម្ៃចំណីោយ
 

កដលងឆ្ើយត្រងៅៃលឹងអំ�ុងងពលផ្លតិតសុ៊តងៅងពលម្ៃ់ងពញវយ័ផ្ងកដរ។ ចំណីោយងៅងលើទីផ្សារ បតរូវោៃងគ 

ែំណត់ CPៃតិងME រាងខ្ពស់្រៃ្តិច ងហើយ ត្ិៃក្ៃកតភាគរយនៃការផ្្សំងោះងទ បទង់បទាយចំណីែ៏ម្ៃងបចើៃដូចជា 

ប្រងភទង្សៅហ្មត់កដលងគែតិៃែង្្ទចវត្ថុធាតុងដើ្ ប្រងភទបរា្់រៗកដលងគផ្្ុំជាបរា្់រ ប្រងភទដំុៗកដលងគសូៃពីប្រងភទ
 

បរា្់រជាងដើ្ ងពាលគវឺចំណីជាងបចើៃបតរូវងគកែនចនាឲ្យងាយសសរួលសីុៃតិងរោំយ។

ជាទូងៅ ការឲ្យចំណីសបម្្់រការចា្់រងផ្្ើ្ឲ្យចំណីងៅែនាុងអំ�ុងងពលលូតោស់ (CP22%

１ME3,150គី�ូកា�ូរ)ី ងធ្ើង�ើងតា្រង្រៀ្រនៃការសីុចំណីលែខេណៈងសរ ីចំងពាះការឲ្យចំណីសបម្្់រែូៃម្ៃ់តូចវ តិញ 

ងធ្ើង�ើងតា្រង្រៀ្រនៃការសីុចំណីលែខេណៈងសរ ីបតលឹ្្ររ តិម្ណសីុចំណី35បកា្１ន្ងៃ។

ងបកាយ្ែងទៀត ងគអាចងធ្ើការផ្្ស់្រ្ូរពីចំណីសបម្្់រែូៃម្ៃ់្ធ្យ្  (CP18%１ME2,800គី�ូកា�ូរ)ី 

ងៅចំណីសបម្្់រែូៃម្ៃ់ធំ (CP15%１ME2,800គី�ូកា�ូរ)ី ងោយង ើ្លងៅងលើទ្ងៃៃ់រ្រស់វា។ ងហើយែ៏ម្ៃការ
 

ឲ្យចំណីងៅតា្ងសៀវងៅកណោំអំពីពូជម្ៃ់ៃី្ួយៗ ងដើ្្ីឲ្យទ្ងៃៃ់រ្រស់វាខតិតជតិតងៅៃលឹងទ្ងៃៃ់សង់្ោរសបម្្់រ 

ពូជម្ៃ់ៃី្ួយៗ។

្ររ តិម្ណឲ្យចំណីសបម្្់រម្ៃ់ងពញវយ័ (CP18%１ME2,850គី�ូកា�ូរ)ី ងៅងពលម្ៃ់ងពញវយ័ (អំ�ុង
 

ងពលផ្លតិតសុ៊ត)  គវឺខុសរានា ងៅតា្ប្រងភទម្ៃ់ ្ុ៉រកៃ្ជាទូងៅងគឲ្យចំណីងៅតា្ងសៀវងៅកណោំកដលម្ៃងរាល 

ងៅបតលឹ្ 115បកា្１ន្ងៃ។ ងហើយែ៏ម្ៃរង្រៀ្រនៃការឲ្យចំណីកដលក្រងកចែជាចំណីែនាុងដំណាែ់កាលដំ្ូរងែនាុង 
អំ�ុងងពលផ្លតិតសុ៊ត (CP18.5%１ME2,870គី�ូកា�ូរ)ី ៃតិងដំណាែ់កាលងបកាយែនាុងអំ�ុងងពល  ផ្លតិតសុ៊ត 

(CP17%１ME2,870គី�ូកា�ូរ)ី ងៅតា្ប្រងភទចំណីោយ។ ្៉្យងវ តិញងទៀត ែ៏ម្ៃការផ្្ស់្រ្ូរភាគរយនៃការ
 

ោយងៅតា្រដូវកាលផ្ងកដរ (រដូវងរ្ៅ CP18.5% រដូវរងា CP17.5%)។

4 ការងបជើសងរ ើសសុ៊តពូជ ៃតិងការភ្ាស់

(1) ការងបជើសងរ ើសសុ៊តពូជ

សុ៊តពូជ (សុ៊តកដលម្ៃការ្រងកែំងៃើត) ងគអាចទទួលោៃពីការ្រងាក ត់ពូជរវាងម្ៃ់ញីៃតិងង ្្ម ល។ ងគ 

ទទួលោៃសុ៊តពូជងោយការចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ង ្្ម ល1ែបាល ជា្ួយម្ៃ់ញី្ួយបែរុ្កដលម្ៃចំៃួៃ10-15ែបាល  

ងោយឲ្យងធ្ើការ្រៃ្ពូជងៅងលើដីរា្រតា្ក្រ្រធ្្មជាតតិ ។ ចំងពាះការចតិញ្លឹ្ែនាុងបទរុងវ តិញ ងគងធ្ើការ្រងកែំងណើ តក្រ្រ 

សតិ្រ្ៃតិ្្មតិត។ សុ៊តពូជបតរូវោៃផ្លតិតែនាុងរយៈងពល 3ន្ងៃងបកាយការ្រៃ្ពូជ ងហើយសត្ម្ៃ់ងធ្ើការផ្លតិតសុ៊តែនាុង 

សបម្្់រែូៃម្ៃ់តូច សបម្្់រែូៃម្ៃ់្ធ្យ្-ែូៃម្ៃ់ធំ

ចំណីសបម្្់រសត្ម្ៃ់

សបម្្់រម្ៃ់ងពញវយ័
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រយៈងពលប្រកហល 10ន្ងៃ ងបកាយការ្រងកែំងណើ ត។

ងគងបជើសងរ ើសសុ៊តពូជកដលស្ាត ម្ៃទំហំ54-65បកា្ ៃតិងម្ៃបទង់បទាយធ្្មតា។ ងគងធ្ើការសំអាតជាតតិ 

ពុលងចញ រចួងហើយោែ់ចុងទាលងៅខ្ងងលើ រចួយែវាងៅរែសាទុែងៅែកៃ្ងកដលម្ៃសីតុណហា ភាព15-20អងសា 

ងស ៃតិងសំងណើ ្40-70%។ ការរែសាទុែសុ៊តែនាុងរយៈងពល 1សោ្ហ៍ វាគវឺម្ៃលែខេណៈលប្្រងសើរ ងបកាយពីងោះ 
ងៅអបតានៃការញាស់រ្រស់វា្យចុះ្រៃ្តិច្្ងៗ។

(2) ការភ្ាស់សុ៊ត

[1] រង្រៀ្រដំងណើ រការនៃការភ្ាស់សុ៊ត

ងៅងពលផ្្ល់ែង្្(37.8អងសាងស) ៃតិងសំងណើ ្(60%)ែនាុងែប ត្ិត្ួយងៅឲ្យសុ៊តពូជ អំប្ី៊រយុ៉ងរ្រស់វាៃលឹង 

ម្ៃការលូតោស់។ ជាដំ្ូរង ជីវាណូ្ូល (blastodisc) ចា្់រងផ្្ើ្ធំង�ើងៗ ្រោ្ទ ្់រ្ែសរនសប្រសាទៃតិងសរនស 

្្បតរូវោៃ្រងងកើតង�ើង។ ជា្រៃ្ងទៀត ងបរាងឆ្លឹង ខួរែបាល សររីាង្គផ្្ូវដងងហាើ្ ៃតិងចរៃ្្្ជាងដើ្បតរូវោៃ 

្រងងកើត ងហើយងៅែនាុងន្ងៃទី21 វាៃលឹងញាស់ ងោយចាែ់ទ្្ុះស្្ែងោយចំពុះ (ងធ្មញសបម្្់រ្ំរក្រែស្្ែ) រចួ
 

្ំរក្រែស្្ែងោយែបាល ៃតិងងជើងរ្រស់វា។

[2] ប្រងភទម៉្សីុៃភ្ាស់សុ៊ត

ម្ៃ់ែនាុង្រងប ើ្្របម្ស់ទំាងអស់ ញាស់ងោយសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត ងោយម៉្សីុៃភ្ាស់សុ៊ត។ ម៉្សីុៃភ្ាស់សុ៊ត ម្ៃ 

ប្រងភទ្រ្ង់រា្រ្ួយជាៃ់ ៃតិងប្រងភទងបចើៃជាៃ់ថានា ែ់។ ប្រងភទ្រ្ង់រា្រ្ួយជាៃ់ ភាគងបចើៃម្ៃទំហំតូច ងហើយបតរូវ 

ោៃងគងប្រើបោស់ែនាុងែរណីនៃការពតិងសាធៃ៍។ ប្រងភទងបចើៃជាៃ់ថានា ែ់ គវឺម្ៃទំហំធំ ងហើយអាចោែ់សុ៊តោៃរា្់រ្ុវឺៃ 

បរា្់រ។

[3] ការងារ្ុៃងពលភ្ាស់

ម៉្សីុៃភ្ាស់សុ៊ត ្ុៃៃលឹងងប្រើ បតរូវយែវាងៅងោសសម្្ត ោងទលឹែ រចួែម្្ត់ង្ងរាគងចញ ្រោ្ទ ្់រ្ែងធ្ើការ 

ពតិៃតិត្យម៉្សីុៃបគ្់របគងសីតុណហា ភាពៃតិងសំងណើ ្។  បតរូវែម្្ត់ង្ងរាគពីសុ៊តពូជងោយងប្រើសា្ូ៊រកាចុង (cationic  

detergent) ឬថានា ំែម្្ត់ង្ងរាគកដលម្ៃជាតតិងហណុ្ល។

សុ៊តពូជកដលបតរូវោៃងគតងប្ៀ្រងៅងលើទប្សុ៊តងៅែនាុងឧ្រែរណ៍ភ្ាស់សុ៊ត
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[4] ការបគ្់របគងងពលែំពុងភ្ាស់

តងប្ៀ្រសុ៊តពូជោែ់ងលើទប្សុ៊ត ឬថាសងោយោែ់ចុងទាលងៅខ្ងងលើ រចួគូសសញ្ញ ងដើ្្ីឲ្យដលឹងពី 

ប្រងភទៃតិងពូជរ្រស់វា ្រោ្ទ ្់រ្ែចា្់រងផ្្ើ្ងធ្ើការភ្ាស់។ ងៅែនាុងអំ�ុងងពលងៃះ  បតរូវ្រញូ្ៃខ្យល់្ររ តិសុទ្ធងៅឲ្យសុ៊ត 
 

ងោយងធ្ើការផ្្ស់្រ្ូរខ្យល់។ ្៉្យងវ តិញងទៀត បតរូវងធ្ើការ្រង្តិលសុ៊តឲ្យោៃ10-20ដងែនាុង 1ន្ងៃ ងដើ្្ីែំុឲ្យអំប្ី៊រយុ៉ងងៅ 
ែនាុងសុ៊តស្តិតជា្់រៃលឹងភានា សស្្ែ ចា្់រពីន្ងៃ្រោ្ទ ្់រនៃន្ងៃោែ់សុ៊តចូលរហូតដល់ន្ងៃទី18 ងបកាយោែ់សុ៊តចូល។

[5] ការបតរួតពតិៃតិត្យសុ៊ត

ការងារដែសុ៊តកដលរា្ម ៃការ្រងកែំងណើ តៃតិងសុ៊តកដលឈ្់រលូតោស់ងចញ ងគងៅថា ការបតរួតពតិៃតិត្យសុ៊ត  

ងហើយែរណីកដលងគងធ្ើការបតរួតពតិៃតិត្យងៅែនាុងន្ងៃទី7 ងបកាយការោែ់សុ៊តចូល គវឺម្ៃងបចើៃ។ ងៅែនាុងការបតរួត
 

ពតិៃតិត្យសុ៊ត គវឺងគងធ្ើការពតិៃតិត្យកផ្នាែខ្ងែនាុងនៃសុ៊តងោយោែ់ចុងទាលនៃសុ៊តឲ្យបតរូវពៃ្វឺ ងោយម៉្សីុៃ្រញំ្្ងពៃ្វឺ 

សបម្្់របតរួតពតិៃតិត្យសុ៊ត។

[6] ការវ តិៃតិច្័យងភទញីង ្្ម លរ្រស់ែូៃម្ៃ់ងទើ្រងែើត ៃតិងការោែ់លែ់ងៅងលើទីផ្សារ

ែូៃម្ៃ់កដលងទើ្រញាស់ភ្ា្ៗ ងគងៅថាែូៃម្ៃ់ងទើ្រងែើត ងហើយែូៃម្ៃ់កដលងគងរ ើសងចញពីែកៃ្ងងែើត 

ងៅោែ់ងៅែនាុង្រៃ្ទ្់រែូៃម្ៃ់ គវឺបតរូវោៃងគវ តិៃតិច្័យងភទញីង ្្ម ល តា្លែខេណៈខុសរានា នៃងភទញីង ្្ម ល។ ងៅ 

ែនាុងការវ តិៃតិច្័យងភទញីង ្្ម លងៅងលើែូៃម្ៃ់ម្ៃពីររង្រៀ្រ គវឺរង្រៀ្រវ តិៃតិច្័យងលើទ្ារធំ កដលងគក្រងកចែងភទញី 

ង ្្ម លតា្រយៈបទង់បទាយរៃ្ធ្រងញ្ញកាែសំណល់រ្រស់ែូៃម្ៃ់ ៃតិងរង្រៀ្រវ តិៃតិច្័យងលើងរា្ៃតិងស្ា្រកដលងគ 

ក្រងកចែងភទញីង ្្ម លតា្រយៈពណ៌ងរា្ ស្ា្រ ៃតិងងជើង ៃតិងតា្ភាពខុសរានា ៃូវងល្ឿៃនៃការលូតោស់ស្ា្រ 

ចំ្រងរ្រស់វា ្រច្ុ្រ្ៃនាងៃះ រង្រៀ្រវ តិៃតិច្័យងលើងរា្ៃតិងស្ា្របតរូវោៃងគអៃុវត្យ៉ងទូលំទូោយ។ ែូៃម្ៃ់ញីកដល 

បតរូវោៃងបជើសងរ ើសងចញ្ែ បតរូវោៃងគចាែ់វ៉ាែ់សាំងឲ្យវា ្រោ្ទ ្់រ្ែបតរូវោៃងគ្រងញ្ញលែ់។ ែរណីកដល 

្រងញ្ញលែ់ងោយកាត់ចំពុះងចញ (debeak)ែ៏ម្ៃកដរ។

5 ការលូតោស់នៃែូៃម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសុ៊ត

ការចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ សំងៅងលើការចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់(ការងធ្ើងអាយលូតោស់)ងដើ្្ីងអាយពួែវាក្ាយងៅជាម្ៃ់ 

ចតិញ្លឹ្យែសុ៊តងៅន្ងៃអោគត។ រយៈងពលចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ គតិតចា្់រពីងពលចា្់រងផ្ដើ្ងអាយចំណីដល់ែូៃម្ៃ់រហូតដល់ 

ងពលម្ៃ់ចា្់រងផ្ដើ្ផ្លតិតសុ៊ត ងោយងគក្រងកចែជា3ដំណាែ់កាល គវឺដំណាែ់កាលែូៃម្ៃ់តូច(អាយុ0~4សោដ ហ៍)  

ដំណាែ់កាលែូៃម្ៃ់្ធ្យ្(អាយុ4~10សោដ ហ៍) ៃតិង ដំណាែ់កាលែូៃម្ៃ់ធំ (អាយុ10~20សោដ ហ៍រហូតដល់ងពល 

ម្ៃ់ផ្លតិតសុ៊ត)។ ្ូលោឋា ៃបគលឹះនៃការបគ្់របគងការចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ រួ្ ម្ៃ ការងរៀ្រចំល័ែខេខ័ណ្ឌ ្ររ តិសា្ថ ៃកដលស្ 

សស្រ្ំរផុ្តសបម្្់រការចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ ៃតិង ងធ្ើងអាយែូៃម្ៃ់អាចលូតោស់ោៃងោយម្ៃសុខភាពរ លឹងមំ្ ។ ្្៉យង 

ងទៀត ងដើ្្ីទ្់រសាក ត់ការងែើតង�ើងនៃជំងវឺ ការអៃុវត្គងបម្ងបគ្់របគងអោ្័យដូចជាការចាែ់វ៉ាែ់សាំងជាងដើ្គវឺជា 

ែតិច្ការសំខ្ៃ់។
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(1) រង្រៀ្រចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់

[1] រង្រៀ្រចតិញ្លឹ្ងោយងប្រើឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ទប្ង់ជាប្រអ្់រ

ឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ទប្ង់ជាប្រអ្់រ គវឺជា្ររ តិកាខេ រងៅជំហាៃដំ្ូរង្រង្ស់ ងោយភ្ា្់រកផ្នាែកដលជាប្រភព 

ែង ដ្ ងៅែនាុងប្រអ្់រងធ្ើពីងឈើ។ ទប្ង់ងៃះសាែស្សបម្្់រការចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ពីប្រកហល50~100ែបាល។

[2] រង្រៀ្រចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ទប្ង់ជាងធនាើរ

ឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ទប្ង់ជាងធនាើរគវឺជា្ររ តិកាខេ រកដលសាែស្សបម្្់រការចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ជាងបចើៃែបាល  

ងោយសារទប្ង់ងៃះ ត្ិៃសូវងប្រើែកៃ្ងងបចើៃ ងោយងគ្រៃ្ុ្រែក្ចញ្ងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ជាៃ់ងលើរានា កដលម្ៃកផ្នាែ 

នៃប្រភពែង ដ្ ៃតិងោតងធ្ើង�ើងអំពីសំណាញ់ងោហៈ សំណាញ់ញលឹែ ឬ ្រៃ្ទះកាដ រតងប្ៀ្រ។ 

ជា្ួយៃលឹងការលូតោស់រ្រស់ែូៃម្ៃ់ ងគងធ្ើការផ្្ស់ែូៃម្ៃ់តូចងៅបទរុងែូៃម្ៃ់្ធ្យ្ៃតិង្រៃ្ងៅបទរុងែូៃ

ម្ៃ់ធំ ងដើ្្ីចតិញ្លឹ្្រៃ្្រោ្ទ ្់រ។ ការចតិញ្លឹ្ែនាុងទប្ង់ងៃះៃលឹង ត្ិៃបតរូវការចំណាយ្វ តិកាងបចើៃងទ ្ុ៉រកៃ្ ងៅរដូវរងា 

ងគអាចជួ្រ្រញ្ហា ែនាុងការរែសាែង ដ្ ងអាយម្ៃលែខេណៈងស្មើរានា ងៅែនាុងឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្។

[3] រង្រៀ្រចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ងលើនផ្្ទរា្រ

គវឺជាវ តិធីចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ងៅងលើនផ្្ទែបម្លងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ ងោយងប្រើឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ទប្ង់ 

ជាឆ័បត ឬងប្រើ្ំរពង់ទលឹែងរៅដ កដល្ំរពាែ់ងៅងបកា្នផ្្ទែបម្លឬបទរុងងដើ្្ី្រកៃ្ថ្ែង ដ្ (ការែង ដ្ តា្នផ្្ទែបម្ល)  

ឬងប្រើខ្យល់ងរៅដ ងដើ្្ីែង ដ្ ងរាងចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ទំាង្ូល។ ទប្ង់ងៃះសាែស្សបម្្់រការចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ងបចើៃ 

ែបាល ងហើយងគងធ្ើការចតិញ្លឹ្ក្រ្រងៃះរហូតដល់ងពលបតរូវ្រញូ្លែូៃម្ៃ់ងៅែនាុងបទរុងែូៃម្ៃ់ធំឬងៅែនាុងបទរុង
 

ម្ៃ់ងពញវយ័ងោយផ្្ទ ល់កត្ដង។ សីតុណហា ភាពម្ៃលែខេណៈងស្មើរានា បគ្់រែកៃ្ង ងហើយងគអាចសៃ្សំែមំ្្ង 

សបម្្់រការងារសម្្្់រង្ងរាគជាងដើ្ ្ុ៉រកៃ្ ការងរៀ្រចំជាទប្ង់ងៃះបតរូវការចំណាយបោែ់ងបចើៃ។

(2) ការបគ្់របគងងៅដំណាែ់កាលែូៃម្ៃ់តូច

[1] ការ្រញូ្លែូៃម្ៃ់ែនាុងឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ (ការទទួលែូៃម្ៃ់ចូល)

ែូៃម្ៃ់កដលងទើ្រៃលឹងងែើត ្រោ្ទ ្់រពីភ្ាស់ ទបមំ្ងគ្រញូ្ៃពួែវាដល់ែកៃ្ងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់គវឺបតរូវការងពលងវោ 

គួរស្កដរ ដូងចនាះ ងៅងពលងៅដល់ភ្ា្ ងគបតរូវផ្ដល់ទលឹែដល់ែូៃម្ៃ់ ងហើយោែ់ពួែវាងៅែនាុង្រៃ្ទ្់រងងលឹតងៅសងៃ្់រ 

ងសងៃៀ្្ួយរយៈងពលសតិៃ ងដើ្្ីងអាយែូៃម្ៃ់ម្ៃែមំ្្ងង�ើងវ តិញ។ ឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់កដលរួ្ ម្ៃ 

ទប្ង់ជាងធនាើរ ទប្ង់ឆ័បតងៅងលើនផ្្ទរា្រ(ងប្រើបោស់រ្រងព័ទ្ធ) ៃតិង ទប្ង់ផ្ដល់ែង ដ្ តា្នផ្្ទែបម្ល(ងប្រើបោស់រ្រង 

ព័ទ្ធ) ងទាះែនាុងែរណីណាែ៏ងោយ ែ៏ងគបតរូវែង ដ្ ឧ្រែរណ៍ទំាងងោះងអាយស្ថតិតងៅសីតុណហា ភាពប្រកហល32~ 

35អងសាងស ៃតិងរែសាសំងណើ ្ងអាយស្ថតិតងៅប្រកហល65%ទុែជា្ុៃ។ ងគងធ្ើការ្រញូ្លែូៃម្ៃ់ងៅែនាុងឧ្រែរណ៍
 

ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ ងោយសងងកតង ើ្លសា្ថ ៃភាពរ្រស់ែូៃម្ៃ់យ៉ងដតិតដល់។ ប្រសតិៃង្រើងឃើញម្ៃែូៃម្ៃ់ 

កដលម្ៃសុខភាពងខសាយ ងគៃលឹងដែែូៃម្ៃ់ងោះងចញ។ ងៃះងៅថា ការ្រញូ្លែូៃម្ៃ់ែនាុងឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្។
 

រ្រងព័ទ្ធគវឺជារ្រងកដលម្ៃរាងជារង្ង់ ម្ៃែ្្ពស់ប្រកហល30សង់ទីក្៉បត កដលអាចងអាយងគចតិញ្លឹ្ៃតិងផ្ដល់ 

ែង ដ្ ដល់ែូៃម្ៃ់កដលងៅែនាុងងោះ។
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[2] ការចា្់រងផ្ដើ្ងអាយចំណី

រយៈងពលនៃការចា្់រងផ្្ើ្ឲ្យចំណី  ជាញលឹែញា្់រគវឺងៅងពលកដលកផ្នាែងលឿងនៃសុ៊តកដលម្ៃងៅសល់ែនាុងរាង 

កាយរ្រស់ែូៃម្ៃ់បតរូវោៃរោំយអស់ភាគងបចើៃ កដលងគគួរកតឲ្យចំណីងៅែនាុងរយៈ25-60ងម៉្ងងបកាយងពលញាស់  

្ុ៉រកៃ្តា្ការអៃុវត្ជាែ់កសង្ ែរណីកដលងគឲ្យចំណីងៅតា្ការែំណត់ងពលងវោចា្់រងផ្្ើ្ឲ្យចំណីងៅែកៃ្ង 

ភ្ាស់ែ៏ម្ៃកដរ។

ងៅងពលងគ្រញូ្លែូៃម្ៃ់ែនាុងឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ងហើយ ងគៃលឹងងរៀ្រចំចំណីោយជា្ួយទលឹែងអាយងៅ
 

ជាបជាយសបម្្់រផ្ដល់ងអាយែូៃម្ៃ់ ងោយងគោែ់ចំណីងោះងៅងលើបែោសឬប្រអ្់រកដលម្ៃកគ្រាែ់(ចាៃ 

សបម្្់រែូៃម្ៃ់)កដលងគោែ់ងៅងលើោតនៃកផ្នាែផ្ដល់ែង ដ្ ងៅែនាុងឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់។ ងៃះងៅថា 

ការចា្់រងផ្ដើ្ងអាយចំណី។ ការចា្់រងផ្ដើ្ងអាយចំណីងធ្ើង�ើងងោយ1ន្ងៃ5~6ដងសបម្្់ររយៈងពល3ន្ងៃ  

ងហើយ្រោ្ទ ្់រពីងោះ ងគៃលឹង្រៃ្ថយចំៃួៃដង្ែបតលឹ្1ន្ងៃ4ដង។ ងគតងប្ៀ្រឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណីៃតិងឧ្រែរណ៍ 

ផ្ដល់ទលឹែងអាយឆ្្ស់រានា  ងដើ្្ីងអាយែូៃម្ៃ់អាចសីុចំណីោៃសសរួល។ ងៅប្រកហល1សោ្ហ៍ដំ្ូរង ងគគួរកត្ំរពាែ់ 

អំពូលងភ្ើងងដើ្្ីងអាយែូៃម្ៃ់ដលឹងអំពីទីែកៃ្ងកដលម្ៃចំណីៃតិងទលឹែផ្លឹែ។

[3] ការកាត់ចំពុះ (ការកាត់ចុងចំពុះ ឬ ការតប ល្ឹ្ចំពុះ)

ការកាត់ចំពុះម្ៃប្រសតិទ្ធតិភាពទ្់រសាក ត់ទម្្្់រអាបែែ់នៃការចលឹែគូទឬស្ា្រជាងដើ្ងៅែនាុងហ្ូងម្ៃ់ ចា្់រពី
 

ដំណាែ់កាលែូៃម្ៃ់្ធ្យ្ងៅ។ ជាទូងៅ ងគងធ្ើការដុតៃតិងកាត់ចំពុះងលើៃតិងងបកា្ប្រកវង1/2ងោយងប្រើឧ្រែរណ៍ 

កាត់ចំពុះ ែនាុងអំ�ុងងពលែូៃម្ៃ់ម្ៃអាយុ1~2សោដ ហ៍។

[4] ដង់សីុងតនៃការចតិញ្លឹ្

ែរណីងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់លែខេណៈង្រើែចំហ សបម្្់រការចតិញ្លឹ្ទប្ង់ជាងធនាើរ ងគគួរចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ចំៃួៃ33~

34ែបាល/ក្៉បតកាងររហូតដល់ែូៃម្ៃ់ម្ៃអាយុ6សោដ ហ៍ ងហើយសបម្្់រការចតិញ្លឹ្ងលើនផ្្ទរា្រ ងគគួរចតិញ្លឹ្ែូៃ

ម្ៃ់ចំៃួៃ18~20ែបាល/ក្៉បតកាងររហូតដល់ែូៃម្ៃ់ម្ៃអាយុ6សោដ ហ៍។ ្្៉យងងទៀត ែរណីងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ 

កដលរា្ម ៃ្រង្ួច វាម្ៃល័ែខេខ័ណ្ឌ ្ររ តិសា្ថ ៃលជ្ាងងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់លែខេណៈង្រើែចំហ ដូងចនាះ ដង់សីុងតនៃការចតិញ្លឹ្ 

ម្ៃែប ត្ិតខ្ពស់ជាង។

(3) ការបគ្់របគងងៅដំណាែ់កាលែូៃម្ៃ់្ធ្យ្

ងៅដំណាែ់កាលែូៃម្ៃ់្ធ្យ្ ងគបតរូវព្យយ្ងធ្ើងអាយែូៃម្ៃ់ហាត់បោណងអាយោៃងបចើៃ ៃតិង ងធ្ើងអាយ 

វាសំ៊ាងៅៃលឹង្ររ តិយកាសខ្ងងបរៅតា្កដលអាចងធ្ើងៅោៃ ងដើ្្ីងអាយែូៃម្ៃ់ម្ៃរ្ូររាងកាយរ លឹងមំ្។ ងៅែនាុង 

ឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ទប្ង់ជាងធនាើរ ងៅងពលែូៃម្ៃ់ម្ៃអាយុប្រកហល4សោដ ហ៍ ងគៃលឹង្រដូរែូៃម្ៃ់ទំាងងោះងៅ 

ែូៃម្ៃ់កដលម្ៃសុខភាពរ លឹងមំ្ ែូៃម្ៃ់កដលម្ៃសុខភាពងខសាយ
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កាៃ់ងធនាើរសបម្្់រែូៃម្ៃ់្ធ្យ្វ តិញ។ សបម្្់រចំៃួៃែូៃម្ៃ់កដលងគ្រញូ្លែនាុងងធនាើរៃី្ួយៗ គវឺងគែំណត់បតលឹ្ចំៃួៃកដល
 

អាចងអាយែូៃម្ៃ់ែនាុងងធនាើរងោះតងប្ៀ្ររានា ងៅឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណីោៃទំាងអស់រានា ៃតិងងោយងាយសសរួល។ ដង់សីុងត 

នៃការចតិញ្លឹ្អាចម្ៃឥទ្ធតិពលដល់ការលូតោស់ៃតិងសា្ថ ៃភាពសុខភាពរ្រស់ែូៃម្ៃ់ងៅងពលងបកាយ។ ការ្រដូរ 

ែកៃ្ងគវឺជាង្តសស្ដ៏ធំ្ួយសបម្្់រែូៃម្ៃ់ ងបពាះវាែ៏ជាងពលកដលងគបតរូវផ្្ស់្រដូរចំណីងៅជាចំណីសបម្្់រែូៃម្ៃ់ 

្ធ្យ្ផ្ងកដរ ដូងចនាះ ងគបតរូវ្៉រះពាល់ែូៃម្ៃ់ែនាុងអំ�ុងងពលងៃះងោយទៃ់ភ្ៃ់។ ងដើ្្ីកាត់្រៃ្ថយង្តសស្ៃតិងទ្់រសាក ត់
 

ការងែើតជំងវឺងផ្្សងៗរ្រស់ែូៃម្ៃ់ ងគគួរងធ្ើការោយថានា ំប្រឆំ្ងង្ងរាគឬថានា ំវតីា្ីៃងផ្្សងៗងៅែនាុងទលឹែ រចួផ្ដល់ងអាយ 

ែូៃម្ៃ់រយៈងពល2~3ន្ងៃជាការល។្

[1] ការលូតោស់រ្រស់ែូៃម្ៃ់

ងៅរយៈងពលពាែ់ែណាដ លដំ្ូរងនៃដំណាែ់កាលចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ ការលូតោស់រ្រស់ែូៃម្ៃ់ម្ៃភាពឆ្្់ររហ័ស 

ណាស់។ ជាពតិងសស ងៅដំណាែ់កាលដំ្ូរងនៃការចតិញ្លឹ្ ែូៃម្ៃ់អាចលូតោស់ោៃទ្ងៃៃ់ងលើសពី65បកា្ងៅអា 

យុ1សោដ ហ៍ ៃតិង ោៃទ្ងៃៃ់ងលើសពី120បកា្ងៅអាយុ2សោដ ហ៍ ងហើយោៃទ្ងៃៃ់ងលើសពី190បកា្ងៅអាយុ3 

សោដ ហ៍ដំ្ូរង។ ្រោ្ទ ្់រពីងោះ អបតាងែើៃទ្ងៃៃ់ម្ៃលែខេណៈ្យចុះ្រៃ្តិច្ដងៗ្ែវ តិញ ្ុ៉រកៃ្ ការងែើៃទ្ងៃៃ់ែនាុង1ន្ងៃងៅ 
កតម្ៃការងែើៃង�ើងឆ្្់ររហ័សរហូតដល់ែូៃម្ៃ់ម្ៃអាយុប្រកហល10សោដ ហ៍(ទ្ងៃៃ់ងលើសពី850បកា្) លុះចូល 

ដល់រយៈងពលចុងងបកាយនៃដំណាែ់កាលចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ អបតាងែើៃទ្ងៃៃ់ម្ៃការ្យចុះសស្រងពលៃលឹងការចា្់រ 

ងផ្ដើ្ងពញវយ័រ្រស់ម្ៃ់ ងហើយសៃ្ទុះនៃការលូតោស់រ្រស់ម្ៃ់ម្ៃលែខេណៈយវឺតៗវ តិញ។

[2] ការ្្លឹងទ្ងៃៃ់ែូៃម្ៃ់ ៃតិងទ្ងៃៃ់ជា្ធ្យ្

ងោយសារកតងគចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ែនាុងងរាលងៅឲ្យម្ៃទ្ងៃៃ់តា្សង់្ោរកដលម្ៃ្រងាហា ញងៅែនាុងងសៀវងៅ
 

កណោំអំពីពូជម្ៃ់ ដូងចនាះការ្្លឹងទ្ងៃៃ់ គវឺជាការចំាោច់។ ែូៃម្ៃ់កដលម្ៃទ្ងៃៃ់សសាលងពែ គវឺ ត្ិៃលង្ទ ដូងចនាះ 

ចំាោច់បតរូវរែសាទ្ងៃៃ់រ្រស់វាែំុឲ្យខុសរានា ខំ្្ង (ទ្ងៃៃ់ដូចរានា ) ពីម្ៃ់ងផ្្សងៗងៅែនាុងហ្ូង ងោយែំុឲ្យម្ៃទ្ងៃៃ់ធងៃៃ់ ឬ
 

សសាលជាងងគ។

(4) ការបគ្់របគងងៅដំណាែ់កាលែូៃម្ៃ់ធំ

ងរាលងៅនៃការចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ែនាុងដំណាែ់កាលែូៃម្ៃ់ធំគវឺ ងដើ្្ីងធ្ើងអាយម្ៃ់ម្ៃរាងកាយរ លឹងមំ្បគ្់របរាៃ់អាច 

ទ្់រទល់ៃលឹងរយៈងពលកវងនៃការផ្លតិតសុ៊តោៃ ៃតិង ងដើ្្ីងធ្ើងអាយម្ៃ់អាចចា្់រងផ្ដើ្ផ្លតិតសុ៊តងៅអាយុកដលស្ 

សស្រ។ ែរណីការចតិញ្លឹ្ទប្ង់ជាងធនាើរ ងៅងពលងគផ្្ស់្រដូរែូៃម្ៃ់ងៅងធនាើរសបម្្់រែូៃម្ៃ់ធំ ងគបតរូវងធ្ើការ្រញូ្ល
 

ែូៃម្ៃ់កដលម្ៃការលូតោស់ប្រហាែ់ប្រកហលរានា ងៅែនាុងងធនាើរដូចរានា ។ សបម្្់រចំៃួៃនៃែូៃម្ៃ់កដល្រញូ្លែនាុង

ងធនាើរ្ួយ គវឺដូចងៅៃលឹងដំណាែ់កាលែូៃម្ៃ់្ធ្យ្កដរ ងោយែំណត់បតលឹ្ចំៃួៃកដលអាចងអាយែូៃម្ៃ់តងប្ៀ្ររានា

ងៅឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណីោៃបគ្់ររានា ៃតិងងោយងាយសសរួល។

ងគែ៏បតរូវ្រដូរចំណីពីចំណីសបម្្់រែូៃម្ៃ់្ធ្យ្ងៅជាចំណីសបម្្់រែូៃម្ៃ់ធំផ្ងកដរ។ ្ររ តិម្ណសីុចំណីរ្រស់

ែូៃម្ៃ់ម្ៃការងែើៃង�ើងសស្រងៅតា្ការងែើៃង�ើងនៃទ្ងៃៃ់រ្រស់វា ងហើយការ្រងញ្ញោ្ែែ៏ម្ៃ្ររ តិម្ណងែើៃ

ង�ើងកដរ។ ប្រសតិៃង្រើងគទុែោ្ែទំាងងោះងចាល វាៃលឹង្រងញ្ញឧស្ម័ៃអា្ូ៉ញាែ់ជាងដើ្កដលជាឧស្ម័ៃពុល ដូងចនាះ 

ការងោសសម្្តរួ្ ទំាងការសម្្តោ្ែគវឺ ត្ិៃអាចខ្ះោៃងោះងទ។ ែូៃម្ៃ់ធំកដលឆ្្់រងពញវយ័អាចចា្់រងផ្ដើ្ 

ផ្លតិតសុ៊តចា្់រពីអាយុប្រកហល130ន្ងៃងៅ ដូងចនាះ ងគបតរូវ្រញូ្ៃម្ៃ់ទំាងងោះងៅងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ងពញវយ័ងអាយោៃ

្ុៃងពលងោះ។
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[1] ដង់សីុងតនៃការចតិញ្លឹ្

ែរណីងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់លែខេណៈង្រើែចំហ សបម្្់រការចតិញ្លឹ្ទប្ង់ជាងធនាើរ ងគគួរចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ចំៃួៃ22~25 

ែបាល/ក្៉បតកាងររហូតដល់ម្ៃ់ម្ៃអាយុ18សោដ ហ៍ ងហើយសបម្្់រការចតិញ្លឹ្ងលើនផ្្ទរា្រ ងគគួរចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ចំៃួៃ

7~8ែបាល/ក្៉បតកាងររហូតដល់ម្ៃ់ម្ៃអាយុ18សោដ ហ៍។ ្្៉យងងទៀត ែរណីងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់កដលរា្ម ៃ្រង្ួច  
វាម្ៃល័ែខេខ័ណ្ឌ ្ររ តិសា្ថ ៃលជ្ាងងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់លែខេណៈង្រើែចំហ ដូងចនាះ ដង់សីុងតនៃការចតិញ្លឹ្ម្ៃែប ត្ិតខ្ព

ស់ជាង។

[2] ការបគ្់របគងពៃ្វឺ

ងៅដំណាែ់កាលែូៃម្ៃ់ធំ ងគងធ្ើការបគ្់របគងពៃ្វឺងោយង្រើែអំពូលងភ្ើងងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ ងដើ្្ី 

សប្រួលរយៈងពលនៃងពលន្ងៃ (រយៈងពលនៃងពលន្ងៃ + រយៈងពល្ំរភ្វឺងភ្ើង)។ ងគងធ្ើក្រ្រងៃះងដើ្្ីសប្រួលរយៈងពល 

នៃការលូតោស់ងពញវយ័រ្រស់ែូៃម្ៃ់ ងោយប្រសតិៃង្រើងពលន្ងៃម្ៃរយៈងពលខ្ី ការលូតោស់ងពញវយ័រ្រ

ស់ែូៃម្ៃ់ម្ៃងល្ឿៃយលឹត ផ្្ទុយងៅវ តិញ ប្រសតិៃង្រើងពលន្ងៃម្ៃរយៈងពលកវង ការលូតោស់ងពញវយ័រ្រស់ែូ

ៃម្ៃ់ម្ៃងល្ឿៃងលឿៃ។ ជាទូងៅ ម្ៃ់ែនាុង្រងប ើ្្របម្ស់ម្ៃទំងោរឆ្្់រលូតោស់ងពញវយ័ណាស់  

ដូងចនាះ ងៅងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់លែខេណៈង្រើែចំហ ងគងធ្ើការបគ្់របគងពៃ្វឺងដើ្្ីពៃ្យវឺតការលូតោស់ងពញវយ័រ្រស់

ម្ៃ់ទំាងងោះ។ ការ្ំរភ្វឺងភ្ើងងៅដំណាែ់កាលចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ងធ្ើង�ើងែនាុងងរាល្ំរណងងអាយម្ៃ់ចា្់រងផ្ដើ្ 

ងពញវយ័(ចា្់រងផ្ដើ្ផ្លតិតសុ៊ត)ងៅអាយុកដលស្សស្រ។ អាយុងពញវយ័រ្រស់ម្ៃ់ម្ៃលែខេណៈខុសរានា ងៅ

តា្ពូជម្ៃ់ៃី្ួយៗ ដូងចនាះ ងគគួរងធ្ើការបគ្់របគងងោយកផ្្ែងៅងលើអាយុងពញវយ័កដលស្សស្រ្ំរផុ្តសបម្្់រ 

ពូជម្ៃ់ៃី្ួយៗ។

ងៅងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់កដលរា្ម ៃ្រង្ួច ត្ិៃម្ៃការទទួលឥទ្ធតិពលពីរយៈងពលនៃងពលន្ងៃងោះងទ ដូងចនាះ ងគ

អាចបគ្់របគងពៃ្វឺងៅតា្គងបម្ងកដលោៃងរៀ្រចំ។ ងគគួរែំណត់ែប ត្ិតពៃ្វឺបតលឹ្5~10លុចងៅទីែកៃ្ងកដល

ម្ៃ់ស្ថតិតងៅ ងហើយងគ ត្ិៃគួរកាត់្រៃ្ថយរយៈងពល្ំរភ្វឺងភ្ើងងទចា្់រពីដំណាែ់កាលម្ៃ់ងពញវយ័ងៅ។

[3] ការ្្លឹងទ្ងៃៃ់ ៃតិងការែប ត្ិតចំណីកដលបតរូវឲ្យ

ការបគ្់របគងទ្ងៃៃ់រ្រស់ែូៃម្ៃ់ធំ គវឺជាងរឿងសំខ្ៃ់ តា្រយៈការងធ្ើឲ្យទ្ងៃៃ់រ្រស់វាខតិតជតិតងៅៃលឹងទ្ងៃៃ់ 

សង់្ោរ ងៅងពលងបកាយ អាចឲ្យងគទទួលោៃលទ្ធផ្លផ្លតិតសុ៊តកដលល្ៗ ងបចើៃ ។ ជាងរៀងរាល់សោ្ហ៍ ងគងធ្ើ 

ការ្្លឹងទ្ងៃៃ់ រចួងធ្ើការែំណត់្ររ តិម្ណចំណីកដលបតរូវផ្្ល់ឲ្យងៅសោ្ហ៍្រោ្ទ ្់រ។ ងៅែនាុងែរណីកដលវាលូតោស់ 
ហួសទ្ងៃៃ់សង់្ោរ ងគបតរូវចា្់រយែរង្រៀ្រនៃការែប ត្ិត្ររ តិម្ណចំណីកដលបតរូវឲ្យ។

6 ការផ្លតិតសុ៊តរ្រស់ម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសុ៊ត ៃតិង ការបគ្់របគងងៅដំណាែ់កាលម្ៃ់ងពញវយ័

(1) ការចា្់រងផ្ដើ្ផ្លតិតសុ៊ត

ម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសុ៊តចា្់រងផ្ដើ្ផ្លតិតសុ៊តងៅងពលវាម្ៃអាយុប្រកហល18សោដ ហ៍(ប្រកហល130ន្ងៃ) ្រោ្ទ ្់រពី 

ងោះរយៈងពល2~4កខ ការផ្លតិតសុ៊តម្ៃ្ររ តិម្ណងបចើៃ្ំរផុ្ត ងហើយ្រោ្ទ ្់រពីងោះងទៀត ការផ្លតិតសុ៊តៃលឹងម្ៃការ 

្យចុះ្រៃ្តិច្ដងៗ។ ការកប្រប្ររួល្ររ តិម្ណផ្លតិតសុ៊តក្រ្រងៃះ ងៅថា ្រកប្្រប្រួលនៃការផ្លតិតសុ៊ត។ ន្ងៃកដលសត្ 

ម្ៃ់ផ្លតិតសុ៊តជាងលើែដំ្ូរង ងៅថា អាយុផ្លតិតសុ៊តដំ្ូរង ងហើយែ៏ជាងពលកដលម្ៃ់ងពញវយ័ផ្ងកដរ។ ការឆ្្់រ 

ឬបែងពញវយ័រ្រស់ម្ៃ់ម្ៃឥទ្ធតិពលខំ្្ងដល់លទ្ធផ្លនៃការផ្លតិតសុ៊តងៅងពលងបកាយ។ ការឆ្្់រឬបែងពញវយ័ 

អាច្រណាដ ល្ែពីតំណពូជ ្ុ៉រកៃ្វាែ៏ទទួលឥទ្ធតិពលខំ្្ងពីរយៈងពលនៃងពលន្ងៃៃតិងការផ្្គត់ផ្្គង់សារធាតុចតិញ្លឹ្ផ្ង

កដរ។ ងហតុងៃះងហើយ ងទើ្រងៅដំណាែ់កាលចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ ងគងប្រើបោស់វ តិធីបគ្់របគងពៃ្វឺៃតិងការផ្ដល់ចំណី ងដើ្្ីងធ្ើ

ងអាយម្ៃ់ងពញវយ័ងៅអាយុកដលស្សស្រ។
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[1] ការែងែើតសុ៊ត ៃតិង ការ្រងញ្ញសុ៊ត

ងៅែនាុងបែងពញអូកវររ្រស់ម្ៃ់កដលចា្់រងផ្ដើ្ផ្លតិតសុ៊តម្ៃផ្្ទុែែងៃសា្សុ៊តជាងបចើៃកដលម្ៃអងកត់ផ្្តិត
 

1~35្ីលីក្៉បតៃតិងស្ថតិតងៅដំណាែ់កាលលូតោស់ងផ្្សងៗពីរានា ។ ងៅងពលែងៃសា្សុ៊តលូតោស់រហូតដល់ 

ទំហំធំផុ្តងហើយ ភានា សខ្ងងបរៅរ្រស់វាៃលឹងរកហែ ងដើ្្ី្រងញ្ញអូវលុ(កផ្នាែងលឿងនៃសុ៊ត)ឆ្ងកាត់កផ្នាែរាងជា

ឡាវចូលងៅនដស្ូៃ។ កផ្នាែងលឿងនៃសុ៊តៃលឹងចា្់រងផ្ដើ្ែងែើតកផ្នាែសនៃសុ៊តងៅបតង់ទីតំាងកដលជាកផ្នាែរែីធំ

ងៅែនាុងស្ូៃម្ៃ់ ងហើយភានា សនៃស្្ែសុ៊តែងែើតងៅកផ្នាែចងង្ៀត ចំកណែស្្ែសុ៊តែងែើតងៅកផ្នាែស្ូៃរ

្រស់ម្ៃ់ ងោយសុ៊តកដលទទួលោៃៃលឹងបតរូវ្រងញ្ញតា្រៃ្ធ្រងញ្ញសុ៊ត ។ ពីការ្រងញ្ញសុ៊ត្ួយងៅការ 

្រងញ្ញសុ៊ត្ួយងទៀតម្ៃរយៈងពល25~26ងម៉្ង។

[2] វដ្នៃការផ្លតិតសុ៊ត

ការផ្លតិតសុ៊តរ្រស់សត្ម្ៃ់ គវឺ្រងាហា ញៃូវវដ្កដលវាងធ្ើការផ្លតិតសុ៊តែនាុងរយៈងពល្ុ៉រោ្ម ៃន្ងៃ ្រោ្ទ ្់រពីងោះ 

វាផ្្ែការផ្លតិតរយៈងពល 1ន្ងៃ (ឬ2-3ន្ងៃ) ងបកាយពីផ្្ែរចួងហើយវា្រៃ្ផ្លតិតសុ៊តែនាុងរយៈងពល្ុ៉រោ្ម ៃន្ងៃងទៀត។ 

វដ្ក្រ្រងៃះ ងគងៅថា វដ្នៃការផ្លតិតសុ៊ត ងហើយការផ្លតិតជាងស៊រជីា្រៃ្្រោ្ទ ្់រ ងគងៅថា ពង្ួយស្្ុែ 

(clutch)។

[3] ការកប្រប្ររួលរដូវនៃការផ្លតិតសុ៊ត

សត្ម្ៃ់ ផ្លតិតសុ៊តងបចើៃងៅែនាុងរដូវកដលម្ៃន្ងៃយូរ វាផ្លតិតោៃងបចើៃងៅរដូវផ្ក រែី ងហើយផ្លតិតោៃ 

តតិចងៅរដូវស្លឹែងឈើបជរុះ ងៅងបកា្ន្ងៃយូរនៃធ្្មជាតតិ ។ ដូងចនាះងហើយ ទប្ង់នៃការផ្លតិតសុ៊ត គវឺខុសរានា ងៅតា្រដូវ 

នៃការញាស់ ងហើយែូៃម្ៃ់កដលញាស់បតរូវោៃ្រងាហា ញពីទប្ង់នៃការផ្លតិតសុ៊តកដលម្ៃលែខេណៈផ្្ទុយរានា រវាង 

រដូវផ្ក រែីៃតិងរដូវស្លឹងឈើបជរុះ រដូវរងាៃតិងរដូវងរ្ៅ។ សីតុណហា ភាពកដលស្សស្រសបម្្់រការផ្លតិតសុ៊ត គវឺ12-25អងសា 

ងស។

េ�ះេវៀនធំនិងចុងេ�ះេវៀន

រន�បេ��ញ�កសំណល់

ែស្បក

ែផ�ក�� រ�ស

ែផ�កស្ប� ន
(កំពុង�នស៊ុត)

ែផ�កចេង��ត

ែផ�ករ �កធំ
(ែផ�កសៃនសុ៊ត
ែផ�កបេ��ញ)

ែផ�ក�ងជី�វ

ៃដស្ប� ន

មិន�ន់េពញវ �យ
កេន�មសុ៊ត

កេន�មសុ៊ត

្រកេពញអូែវរ

សររីាង្គ្រៃ្ពូជ្រស់សត្ម្ៃ់
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(2) ការបគ្់របគងងៅដំណាែ់កាលម្ៃ់ងពញវយ័

[1] ការផ្្គត់ផ្្គង់ចំណីៃតិងទលឹែ

ចំណីងៅដំណាែ់កាលម្ៃ់ងពញវយ័ ជាទូងៅ ងគក្រងកចែ្ររ តិម្ណចំណីសបម្្់រ1ន្ងៃជាពីរងពលគវឺងពល 

បពលឹែៃតិងងពលរងសៀល ងហើយងគផ្ដល់ចំណីងអាយម្ៃ់ងោយសងងកតង ើ្លសា្ថ ៃភាពសីុចំណីរ្រស់វា។ ងគអាចងប្រើ 

ឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណីងោយស្័យប្រវត្តិងដើ្្ីផ្ដល់ចំណីងបចើៃដងែនាុង1ន្ងៃ ងធ្ើក្រ្រងៃះអាច្ំរោត់ការងរ ើសចំណី 

ឬសល់ចំណីរ្រស់ម្ៃ់ ៃតិងងធ្ើងអាយការសីុចំណីម្ៃលែខេណៈង្រ។

ងៅដំណាែ់កាលដំ្ូរងនៃការផ្លតិតសុ៊ត ម្ៃ់ផ្លតិតសុ៊តយ៉ងឆ្្់ររហ័សសស្រងពលជា្ួយៃលឹងការ 

លូតោស់រ្រស់វា ដូងចនាះ ងគផ្ដល់ចំណីកដលម្ៃជាតតិប្ររូងតអីុៃខ្ពស់ ងហើយងគចា្់រងផ្ដើ្កាត់្រៃ្ថយែប ត្ិត

នៃប្ររូងតអីុៃ ត្ិៃសុទ្ធ(CP)ងៅដំណាែ់កាលែណាដ លនៃការផ្លតិតសុ៊ត(អាយុប្រកហល40~60សោដ ហ៍) ៃតិង 

ដំណាែ់កាលចុងងបកាយ (ចា្់រពីអាយុប្រកហល60សោដ ហ៍ងៅ) សស្រងៅតា្ែប ត្ិតនៃការផ្លតិតសុ៊តៃតិងការ

លូតោស់រ្រស់ម្ៃ់។

ងគផ្ដល់ទលឹែ្្មីៗងអាយម្ៃ់ងដើ្្ីងអាយវាអាចផ្លឹែទលឹែោៃបគ្់រងពលងវោ ជាពតិងសសងៅរដូវងរៅដ គវឺ ត្ិៃបតរូវ 

ងអាយោច់ទលឹែងោះងទ ្្៉យងងទៀត ងគចំាោច់បតរូវបគ្់របគងែំុងអាយសីតុណហា ភាពទលឹែងែើៃង�ើងខ្ពស់ ងហើយែំុងអាយ 

ទលឹែកប្រក្ាយជាែែងៅរដូវរងា។

[2] ការប្រ្ូលសុ៊ត

ការផ្លតិតសុ៊តងស្ទើរកតទំាងអស់គវឺ្រញ្្់រងៅងពលបពលឹែ។ ងៅែកៃ្ងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់កដលម្ៃ្ំរពាែ់ឧ្រែរណ៍ 

ប្រ្ូលសុ៊តងោយស្័យប្រវត្តិ ងគងធ្ើការប្រ្ូលសុ៊តងបចើៃដងែនាុង1ន្ងៃ រចួងធ្ើការ្រងញ្ញទំៃតិញកត្ដង។ ងៅែកៃ្ង 

ចតិញ្លឹ្ម្ៃ់កដល ត្ិៃម្ៃ្ំរពាែ់ឧ្រែរណ៍ប្រ្ូលសុ៊តងោយស្័យប្រវត្តិ ងគងប្រើែក្ចញ្ងប្រ្ូលសុ៊តឬថាសងរៀ្រ 

សុ៊តឬែក្ចញ្ងងរៀ្រសុ៊ត ងហើយងដើ្្ីរែសាភាពសសស់រ្រស់សុ៊ត ងគងធ្ើការប្រ្ូលសុ៊តងោយនដក្រ្រងៃះងោយ

ក្រងកចែការប្រ្ូលជាងបចើៃដងែនាុង1ន្ងៃតា្កដលអាចងធ្ើងៅោៃ។

[3] ការសម្្តោ្ែ ៃតិង ការងោសសម្្ត

ងដើ្្ីរែសាអោ្័យងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ ងគអៃុវត្ការងារសម្្តោ្ែជាប្រចំា។ ជាពតិងសស ចា្់រ 

ពីរដូវផ្ក រែីដល់រដូវស្លឹែងឈើបជរុះកដលជារដូវម្ៃការងែើតង�ើងនៃសត្រយុងបចើៃ ងគបតរូវងធ្ើការសម្្តោ្ែ 

ងអាយោៃ្៉ត់ចត់ ៃតិងងធ្ើការែម្្ត់ោ្ែទំាងងោះងអាយោៃឆ្្់ររហ័សងៅអរារែម្្ត់ោ្ែម្ៃ់។ 

្្៉យងងទៀត សបម្្ឬធូលីងៅតា្បទរុង ឧ្រែរណ៍ ពតិតាៃ ជញ្្ំងជាងដើ្កដលស្ថតិតងៅជំុវ តិញម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែ 

សុ៊ត ៃលឹងក្ាយជាែកៃ្ងរស់រាៃសបម្្់រសត្ល្តិតពីខ្ងងបរៅជាងដើ្ ដូងចនាះ វាម្ៃសារៈសំខ្ៃ់ណាស់កដលងគ 

បតរូវងធ្ើការងោសសម្្តៃតិងែម្្ត់ងចាលសបម្្ទំាងងោះ ងដើ្្ីរែសាអោ្័យងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់។

[4] ការបគ្់របគង្ររ តិសា្ថ ៃ

សីតុណហា ភាពនៃម្ៃ់ងពញវយ័កដលម្ៃសុខភាពល ្គវឺប្រកហល 41អងសាងស។

i ប្រតតិែ្្មងៅៃលឹងអាកាសធាតុងរៅដ ៃតិងការបគ្់របគងងៅរដូវងរៅដ

ងៅងពលសីតុណហា ភាព្ររ តិយកាសង�ើងខ្ពស់ សត្ម្ៃ់ៃលឹងម្ៃប្រតតិែ្្ម្រងញ្ញែង ដ្ ែនាុងខ្ួៃដូចជា
 

ដែដងងហាើ្ងោយហាម្ត់ ចំៃួៃដែដងងហាើ្ងែើៃង�ើង(ការដែដងងហាើ្សប្រួល ឬ Panting) ង្រើែស្ា្រ ជាងដើ្ ងដើ្្ី 

ទ្់រសាក ត់ការង�ើងខ្ពស់នៃែង ដ្ ែនាុងខ្ួៃរ្រស់វា។ ្្៉យងងទៀត ្ររ តិម្ណផ្លឹែទលឹែែ៏ងែើៃង�ើង ងហើយោ្ែវា
 

ម្ៃលែខេណៈរាវដូចទលឹែ។ ប្រសតិៃង្រើសីតុណហា ភាព្ររ តិយកាសងែើៃងលើស30អងសាងស វាៃលឹងអាចម្ៃឥទ្ធតិពល 

ដល់អបតាផ្លតិតសុ៊តៃតិងគុណភាពរ្រស់សុ៊ត។ ម្ៃៃ័យថា ងៅងពលម្ៃសីតុណហា ភាពខ្ពស់ ្ររ តិម្ណសីុ 
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ចំណីរ្រស់ម្ៃ់ម្ៃការ្យចុះ ដូងចនាះ ទ្ងៃៃ់សុ៊តែ៏ម្ៃលែខេណៈតូចងៅ ងហើយស្្ែសុ៊តែ៏ម្ៃលែខេណៈ

ងសដើងផ្ងកដរ។

ii ប្រតតិែ្្មងៅៃលឹងអាកាសធាតុបតជាែ់ៃតិងការបគ្់របគងងៅរដូវរងា

ងៅងពលសីតុណហា ភាព្ររ តិយកាសធ្ាែ់ចុះ សត្ម្ៃ់ៃលឹងរ្ួលខ្ួៃ បព្ទំាង្រញ្ឈរងរា្ ងដើ្្ីែំុងអាយ

ោត់្រង់ែង ដ្ ពីែនាុងខ្ួៃ។ ្ររ តិម្ណសីុចំណីៃលឹងងែើៃង�ើង ្ុ៉រកៃ្ការផ្លតិតសុ៊តម្ៃការ្យចុះ។

iii ការបគ្់របគងពៃ្វឺ

គវឺជា្រងច្ែងទសបគ្់របគងងោយងគងធ្ើការង្រើែអំពូលងភ្ើងងៅងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ ៃតិងផ្ដល់រយៈងពល្ំរភ្វឺ

(រយៈងពលនៃងពលន្ងៃ+រយៈងពល្ំរភ្វឺងភ្ើង)ងអាយោៃស្សស្រ ងដើ្្ីបគ្់របគងការលូតោស់ងពញវយ័ 

ៃតិង ជប្រុញការផ្លតិតសុ៊តរ្រស់ម្ៃ់។ ងៅដំណាែ់កាលម្ៃ់ងពញវយ័ែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់លែខេណៈង្រើែ

ចំហ សបម្្់រដំណាែ់កាលដំ្ូរងនៃការផ្លតិតសុ៊ត ងគែំណត់រយៈងពល្ំរភ្វឺ(រយៈងពលនៃងពលន្ងៃ+រយៈ

ងពល្ំរភ្វឺងភ្ើង)ងអាយម្ៃរយៈងពល14~15ងម៉្ងបគ្់រទំាងអស់ ងហើយងៅងពលងគសម្្គ ល់ងឃើញចបាស់

ថាការផ្លតិតសុ៊តម្ៃការ្យចុះ ងគចា្់រងផ្ដើ្ពៃ្យររយៈងពល្ំរភ្លឹងអាយកវងងៅៗ(ែំងណើ ៃ្រៃ្តិច្ដងៗ : 

30ោទីែនាុង2សោដ ហ៍) ងហើយងៅងពលរយៈងពល្ំរភ្វឺងែើៃង�ើងដល់17ងម៉្ង ងគៃលឹង្រៃ្រែសាែប ត្ិតងៃះតងៅ។ 

ងទាះជាងគពៃ្យររយៈងពល្ំរភ្លឹងអាយកាៃ់កតកវងជាងងៃះ ែ៏ ត្ិៃអាចជប្រុញការផ្លតិតសុ៊ត្រកៃ្ថ្ងលើសពី

ងៃះងទៀតោៃកដរ។

ងៅងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់កដលរា្ម ៃ្រង្ួច រយៈងពល2សោដ ហ៍្រោ្ទ ្់រពីងគចា្់រងផ្ដើ្ងអាយចំណី ងគងធ្ើការ្ំរភ្វឺ 
រយៈងពល24ងម៉្ង ងហើយងៅងពលែូៃម្ៃ់ម្ៃអាយុ2សោដ ហ៍ងហើយ ងគៃលឹង្ំរភ្វឺរយៈងពល19ងម៉្ង ្រោ្ទ ្់រពីងោះ  

ងគៃលឹង្រៃ្ថយរយៈងពល្ំរភ្វឺ30ោទីងរៀងរាល់2សោដ ហ៍ (ការ្រៃ្ថយ្រៃដតិច្ដងៗ) ងហើយងៅងពលម្ៃ់ម្ៃអាយុ 

18សោដ ហ៍ ងគៃលឹងែំណត់រយៈងពល្ំរភ្លឹបតលឹ្14.5ងម៉្ង។ ្រោ្ទ ្់រពីងោះ ងៅដំណាែ់កាលម្ៃ់ងពញវយ័ ងគ 

អៃុវត្ដូចរានា ងៅៃលឹងងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់លែខេណៈង្រើែចំហផ្ងកដរ។

iv ការផ្្ស់្រ្ូរស្ា្រងោយ្រងខេំ ៃតិងរង្រៀ្រនៃការផ្្ស់្រ្ូរ

រយៈងពល1ឆ្នា ំងបកាយពី្រងងកើតែូៃដំ្ូរងរចួ ការផ្លតិតសុ៊តគវឺម្ៃការ្យចុះ ស្្ែសុ៊តែ៏ម្ៃភាពងស្ើង  

ងហើយគុណភាពសុ៊តែ៏្យចុះផ្ងកដរ។ វាផ្្ែការផ្លតិតសុ៊តែនាុងរយៈងពល2-4កខ ចា្់រពីរដូវស្លឹែងឈើបជរុះដល់រដូវ 

រងាកដលម្ៃន្ងៃខ្ី ងហើយងៅែនាុងចងោ្ះងពលងោះ ងែើតម្ៃង�ើងៃូវការផ្្ស់្រ្ូរស្ា្រងោយធ្្មជាតតិ ងោយវាបជរុះ
 

ស្ា្រចាស់ពីធ្្មជាតតិ ងហើយជំៃួសវ តិញងោយស្ា្រ្្មី។ ប្រសតិៃង្រើងគងធ្ើការផ្្ស់្រ្ូរស្ា្រតា្ក្រ្រសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត្ុៃ 

ងពលផ្្ស់្រ្ូរស្ា្រងោយធ្្មជាតតិ គុណភាពស្្ែសុ៊តម្ៃលែខេណៈប្រងសើរ ងហើយអាចពៃ្យររយៈងពលនៃការ 

ប្រ្ូលសុ៊តោៃផ្ងកដរ។ ្ងធ្យោយងៃះ ងគងៅថាការផ្្ស់្រ្ូរស្ា្រងោយ្រងខេំ។

្ងធ្យោយកដលងគអៃុវត្ជាទូងៅ គវឺងគ្រង្ត់ចំណីវារយៈងពល10-14ន្ងៃងៅែនាុងរដូវងរ្ៅ ៃតិង7-10ន្ងៃងៅែនាុង 
រដូវរងា ងៅែនាុងអាយុប្រកហល 60សោ្ហ៍ ងហើយងគផ្្ច់ងភ្ើងសស្រងពលជា្ួយរានា ផ្ងកដរ។ ្រោ្ទ ្់រពីរយៈងពល 
្រង្ត់ចំណីបតរូវោៃ្រញ្្់រ ងគឲ្យចំណីវាងោយ្រកៃ្ថ្្ររ តិម្ណ្រៃ្តិច្្ងៗែនាុងរយៈងពល្ុ៉រោ្ម ៃន្ងៃ។

v ការដែម្ៃ់កដលឥតោៃការ

ម្ៃ់កដលម្ៃសុខភាព ត្ិៃល ្ងហើយការផ្លតិតសុ៊តម្ៃការ្យចុះ ងទាះ្ីរជាចតិញ្លឹ្ែ៏ងោយែ៏លទ្ធផ្ល 

នៃការផ្លតិតសុ៊ត ត្ិៃម្ៃការងែើៃង�ើងងទ ងហើយវាែ៏ ត្ិៃផ្្ល់ផ្លចំងណញដល់អាជីវែ្្មផ្ងកដរ។ ម្ៃ់កដលឥត 

ោៃការក្រ្រងៃះ ង្រើងគងឃើញម្ៃងៅែនាុងការបគ្់របគងប្រចំាន្ងៃ ងគៃលឹងដែវាងចញ។
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7 គុណភាពសុ៊តម្ៃ់

សុ៊តម្ៃ់ភាគងបចើៃបតរូវោៃ្រងញ្ញលែ់ជាសុ៊តម្ៃសំ្រែកដលបតរូវោៃពង្ែសសា្់រងោយងធ្ើឲ្យសស្រតា្

សង់្ោរនៃការជួញដូរ។ គុណភាពសុ៊តម្ៃ់ែំណត់ងោយសភាពនៃសំ្រែសុ៊ត ពងងលឿង ពងសជាងដើ្។

(1) សង់្ោរៃតិងគុណភាពសុ៊តម្ៃ់

ប្រងភទសង់្ោរៃតិងលែខេណៈវ តិៃតិច្័យគវឺ ចំងពាះLLគវឺសុ៊តម្ៃ់1ម្ៃទ្ងៃៃ់ងស្មើឬងលើស70បកា្កតតតិចជាង76បកា្ L 

គវឺងស្មើឬងលើស64បកា្កតតតិចជាង70បកា្ Mគវឺងស្មើឬងលើស58បកា្កតតតិចជាង64បកា្ MSគវឺងស្មើឬងលើស52បកា្កត 

តតិចជាង58បកា្ Sគវឺងស្មើឬងលើស46បកា្កតតតិចជាង52បកា្ SSគវឺងស្មើឬងលើស40បកា្កតតតិចជាង46បកា្។

សុ៊តម្ៃ់កដលលគ្វឺ រ្ូររាងធ្្មតា រា្ម ៃប្រឡាែ់ សំ្រែរងោងល្្ម ងហើយរ លឹងមំ្ ងហើយរា្ម ៃសានា ្ងប្រះ។ ្្៉យង 

ងទៀតសុ៊តលគ្វឺងៅងពល្ំរក្រែវា កផ្នាែខ្្់រនៃពងសៃលឹងផុ្សង�ើង្ែងលើ ងហើយ ត្ិៃងឃើញម្ៃោយ�ំវត្ថុងផ្្សង 

(្្ ែង្្ទចសាច់)។

(2) ែត្ាែំណត់គុណភាព

គុណភាពរ្រស់សុ៊តម្ៃ់ទទួលរងឥទ្ធតិពលពី ែត្ាតំណពូជ ចំណី រដូវ អាយុសត្ម្ៃ់ៃតិង្ររ តិសា្ថ ៃចតិញ្លឹ្ជាងដើ្។

[1] សំ្រែសុ៊ត

វាផ្្សំង�ើងជាច្្ងងោយជាតតិកាល់ស្ូយ្កា្ូរណាត ងហើយកាៃ់កតបែឡាញលឹែៃតិងបកាស់គវឺកាៃ់កតរ លឹងមំ្ ងហើយ 

ង្រើងស្ើងងហើយ ត្ិៃរ លឹងមំ្គវឺៃលឹងភាគងបចើៃៃលឹងក្រែឬរ្ួរសកដលងធ្ើឲ្យតន្្វាៃលឹងធ្ាែ់ចុះយ៉ងខំ្្ង។

ភាពរ លឹងមំ្នៃសំ្រែសុ៊តជាទូងៅៃលឹង្យចុះងោយសារកត ែង្ះជីវជាតតិពតិងសសគវឺជាតតិអសររីាង្គដូចជា 

កាល់ស្ូយ្ជាងដើ្ ែង្្ខំ្្ងងៅរដូវងរ្ៅ ៃតិងវយ័ចំណាស់នៃសត្ម្ៃ់ជាងដើ្។

[2] ពងស

ម្ៃសភាពថ្ាពណ៌ងលឿងងបពឿងៗឬងលឿងន្រតងងបពឿងៗ ងហើយម្ៃពីរកផ្នាែគវឺកផ្នាែរាវដូចទលឹែ(កផ្នាែរាវនៃពងស)  

ៃតិងកផ្នាែកដលខ្្់រ(កផ្នាែខ្្់រនៃពងស)។ កផ្នាែខ្្់រនៃពងសកាៃ់កតផុ្សង�ើងខ្ពស់គវឺកាៃ់កតល។្ ែ្្ពស់ផុ្សង�ើងនៃ 

កផ្នាែខ្្់រនៃពងសៃលឹងធ្ាែ់ចុះងៅតា្ចំៃួៃន្ងៃកដលស្ុែទុែ ងហតុងៃះវាក្ាយជារង្ាស់នៃភាព្្មីសសស់រ្រស់សុ៊ត។  

្្៉យងងទៀត ែ្្ពស់ផុ្សង�ើងងៃះៃលឹងកាៃ់កតខ្ពស់ង្រើអាយុម្ៃ់កាៃ់កតងែ្មង។

អាសស័យងហតុងៃះងហើយ ងោយកផ្្ែងលើែ្្ពស់នៃកផ្នាែខ្់ររ្រស់ពងសៃតិងទ្ងៃៃ់សុ៊ត តន្្ងលខង ្្ម ះថា 

ងហាយូៃីត(Haugh unit) បតរូវោៃែំណត់ង�ើងជាសៃ្ទស្សៃ៍នៃភាព្្មីសសស់រ្រស់សុ៊ត។ តំណែ់្្(ដំុ្្)ឬដំុ 

រាងដូចសាច់(ដំុសាច់)កដលោយ�ំែនាុងពងស គវឺ ត្ិៃផ្្ល់ផ្ល្៉រះពាល់ងទ ្ុ៉រកៃ្ងគ ត្ិៃចង់ឲ្យម្ៃងទ។

សុ៊តកដលអាច្រងញ្ញលែ់ោៃ សុ៊តកដល ត្ិៃអាច្រងញ្ញលែ់ោៃ
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[3] ពងងលឿង

ជាតតិពណ៌នៃពណ៌ងលឿងងៃះគវឺោៃ្ែពីជាតតិពណ៌កដលម្ៃងពាតៃតិងចំណីន្រតងកដលម្ៃែនាុងចំណី។ ពង 

ងលឿងម្ៃភាពយវឺត ងហើយង្រើកាៃ់កត្ូលៃតិងផុ្សង�ើងគវឺកាៃ់កតល។្ ការផុ្សង�ើងងៃះៃលឹងងៅជារា្រងស្មើងៅតា្ 

ងពលងវោងហើយទី្ំរផុ្តភានា សពងងលឿងៃលឹងរកហែខូចបទង់បទាយ។

8 ជំងវឺរ្រស់ម្ៃ់

(1) ការសងងកតង ើ្លម្ៃ់ ៃតិង ការរែងឃើញជំងវឺ

ងៅងពលកដលងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់កាៃ់កតធំ ងហើយចំៃួៃម្ៃ់កាៃ់កតងបចើៃ ការផ្្ស់្រដូរខ្យល់ងៅែនាុងងរាងងាយៃលឹង
 

ម្ៃលែខេណៈ ត្ិៃលប្្រងសើរ ងហើយែប ត្ិតឧស្ម័ៃពុលៃតិងសំងណើ ្ែ៏ងែើៃង�ើង ងធ្ើងអាយម្ៃ់ងាយងែើតជំងវឺផ្្ូវដងងហាើ្។ 

្្៉យងងទៀត ប្រសតិៃង្រើអនាែបគ្់របគងម្ៃចំៃួៃតតិច វាងាយៃលឹងងធ្ើងអាយការបគ្់របគងប្រចំាន្ងៃ ការសម្្តោ្ែ ការ 

សងងកតង ើ្លសា្ថ ៃភាពសុខភាព ៃតិង ការបគ្់របគងអោ្័យម្ៃលែខេណៈ ត្ិៃបគ្់របរាៃ់ ដូងចនាះ ងគបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាចំងពាះ 

្រញ្ហា ងៃះ។

ងៅែនាុងចំងណា្ជំងវឺទំាងអស់ ជំងវឺកដលសំខ្ៃ់ពតិងសសជាងងគងោះគវឺ “ជំងវឺឆ្ងកដលម្ៃកចងងៅែនាុងចបា្់រ” ជា

ជំងវឺកដលងគបតរូវអៃុវត្តា្ការែំណត់ងៅែនាុងចបា្់រសដីអំពីការ្រងាក រជំងវឺឆ្ងងៅងលើសត្ចតិញ្លឹ្។ ជំងវឺឆ្ងកដលម្ៃកចង 

ងៅែនាុងចបា្់រ រួ្ ម្ៃ ជំងវឺអាសៃនាងរាគម្ៃ់ ជំងវឺផ្ដ សាយ្រែ្សីងោយវរីសុកដលម្ៃលទ្ធភាព្រងកងរាគខ្ពស់ ជំងវឺញូ៉វកាសល់ 
(Newcastle disease) ជំងវឺឆ្ងោែ់ងតរសីាល់្ូ៉ងៃឡាម្ៃ់(ជំងវឺរាែស ឬ Pullorum disease)។

[1] សែ្្មភាពនៃម្ៃ់ឈវឺ

・រា្ម ៃែមំ្្ង ចលោ ត្ិៃៃលឹងៃរ ត្ិៃសីុចំណី។

・្ររ តិម្ណោ្ែ្យចុះ ពណ៌ោ្ែកប្រ រាែរសូ។

・ម្ៃ់ងពញវយ័អាចៃលឹងឈ្់រផ្លតិតសុ៊ត ឬផ្លតិតសុ៊តកដលទៃ់ឬខុសទប្ង់ប្របែតី។

・ងពលខ្ះ ម្ៃ់្រងញ្ញសង្្ងក្រ្ែៗ។

[2] រ្ូររាងខ្ងងបរៅរ្រស់ម្ៃ់ឈវឺ

・ងរា្្រះ ៃតិង ស្ា្រធ្ាែ់។

・សតិរម្ៃ់ម្ៃពណ៌ងសែ្ ឬ ែ៏ម្ៃពណ៌ស្ាយចាស់។

・ម្ៃប្រឡាែ់ទលឹែកភនាែងៅកភនាែ ៃតិង សង្បារងៅបច្ុះ។ ម្ៃ់ឧសសាហ៍្រតិទកភនាែ។

・ដែដងងហាើ្ងោយង្រើែម្ត់។

សុ៊តកដលផ្្ល់ង្សៅអងករជាអាហារសុ៊តកដលផ្្ល់ងពាតជាអាហារ
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(2) វ តិធាៃការទ្់រទល់ៃលឹងជំងវឺរ្រស់ម្ៃ់

[1] ការទ្់រសាក ត់ការងបជៀតចូល ៃតិង ការរាតតបាលនៃង្ងរាគ

ងៅែនាុងចំងណា្ជំងវឺឆ្ងទំាងអស់ ប្រសតិៃង្រើងគចតិញ្លឹ្សត្ងៅែនាុង្ររ តិសា្ថ ៃកដលល ្ងគៃលឹងអាចទ្់រសាក ត់

ការងែើតម្ៃជំងវឺឆ្ង្ួយចំៃួៃ ្ុ៉រកៃ្ ែ៏ម្ៃជំងវឺ្ួយចំៃួៃកដលងែើតង�ើងងោយសារង្ងរាគម្ៃលទ្ធភាពច្្ង 

ខំ្្ងក្ា ងធ្ើងអាយងគ ត្ិៃអាចទ្់រសាក ត់ងោយបតលឹ្វ តិធីខ្ងងលើោៃងោះងទ។ ដំ្ូរង ងគចំាោច់បតរូវងធ្ើការ្ំរោត់

ង្ងរាគងៅងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ បព្ទំាងងធ្ើការទ្់រសាក ត់ការងបជៀតចូលនៃង្ងរាគពីខ្ងងបរៅ(វ តិធាៃការចំងពាះសត្

នបព) ៃតិង បតរូវប្រយ័តនាែំុងអាយម្ៃការោំចូលង្ងរាគទំាងងោះពីខ្ងងបរៅ(តា្រយៈ្ៃុស្ស រ្យៃ្ ចំណីសត្ 

សម្ភា រៈ។ល។)។ ្្៉យងងទៀត អនាែបគ្់របគងបតរូវអៃុវត្ការសម្្្់រង្ងរាគងលើនដៃតិងងជើង ងប្រើបោស់សង្្ៀែ្ំរពាែ់

ៃតិងកស្ែងជើងសបម្្់រងធ្ើការងារងៅងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ៃី្ួយៗ ងដើ្្ីែំុងអាយម្ៃការច្្ងង្ងរាគរវាងងរាងចតិញ្លឹ្ 

ម្ៃ់កដលងៅកែ្ររានា ។

ងៅែនាុងចបា្់រសដីអំពីការ្រងាក រជំងវឺឆ្ងងៅងលើសត្ចតិញ្លឹ្ ម្ៃការែំណត់្រទោឋា ៃបគ្់របគងអោ្័យែនាុងការ

ចតិញ្លឹ្សត្ ដូងចនាះ ការងរារពៃតិងអៃុវត្ងៅតា្្រទោឋា ៃងោះងអាយោៃ្៉ត់ចត់ជាការសំខ្ៃ់។

[2] ការ្រងាក រជំងវឺតា្រយៈការចាែ់វ៉ាែ់សាំងៃតិងថានា ំ្រងាក រ

ចំងពាះជំងវឺកដលការចាែ់វ៉ាែ់សាំងម្ៃប្រសតិទ្ធតិភាពការពារ (រួ្ ម្ៃ ជំងវឺញូ៉វកាសល់ ជំងវឺរោែទងសួត 

ម្ៃ់លែខេណៈឆ្ង ជំងវឺអុតម្ៃ់ ជំងវឺម៉្រ តិែ(Marek's disease)) ងគបតរូវងរៀ្រចំែ្្មវ តិធីសបម្្់រការចាែ់វ៉ាែ់សាំង ៃតិង  

អៃុវត្ងអាយោៃបតលឹ្បតរូវៃតិងចបាស់ោស់ (ការ្រងាក រជំងវឺងោយការចាែ់វ៉ាែ់សាំង)។ រង្រៀ្រចាែ់វ៉ាែ់សាំងអាច 

ងធ្ើតា្រយៈទលឹែផ្លឹែ ការ្រៃ្ែ់តា្បច្ុះ ការ្រៃ្ែ់តា្កភនាែ ថានា ំោញ់ ថានា ំចាែ់ ឬ តា្ការចាែ់្រញូ្លែនាុងខ្ួៃ 

ជាងដើ្ ងោយងគបតរូវងបជើសងរ ើសវ តិធីកដលស្សស្រងយងងៅតា្ប្រងភទវ៉ាែ់សាំង អាយុ ៃតិង សា្ថ ៃភាពសុខភាព 

រ្រស់ម្ៃ់។

ចំងពាះជំងវឺ�វឺែូសីុតូហ្ូសៃ(leucocytozoonosis)កដលច្្ងងោយ្ូសង ្្ម ះៃីវ៉ាតូរៃុីកា (Culicoides 

arakawae) ងគងធ្ើការ្រកៃ្ថ្ថានា ំសុ៊លហ្ាងៅែនាុងចំណីរ្រស់សត្ម្ៃ់ឬ តា្ទលឹែផ្លឹែងដើ្្ីព្យោលជំងវឺងៃះ ្ុ៉រកៃ ្

ងគចំាោច់បតរូវចាត់វ តិធាៃការែម្្ត់សត្ល្តិតងដើ្្ីទ្់រសាក ត់ការងែើតង�ើងៃូវ្ូសៃីវ៉ាតូរៃុីកាកដលងចញងពល 

យ្់រ។ ថានា ំថាយរ ៉សីុូៃ(Tylosin)ៃតិងថានា ំស្ពីរ៉ាន្៉សីុៃ(Spiramycin) ម្ៃប្រសតិទ្ធតិភាព្រងាក រជំងវឺឆ្ងន្៉ែូផ្្សា្ម កដល្រងក 

ជំងវឺងៅសររីាង្គផ្្ូវដងងហាើ្រ្រស់សត្។ ្្៉យងងទៀត ងៅែនាុងការចតិញ្លឹ្ងលើនផ្្ទរា្រ អាចងែើតម្ៃជំងវឺែុែសីុឌីអូសីុស
 

ម្ៃ់កដលងែើតង�ើងងោយសារោ៉រ៉ាសីុត្រងកជំងវឺងៅតា្ងពាះងវៀៃ ងោយជំងវឺងៃះ ត្ិៃសូវងែើតម្ៃងៅែនាុងការ 

ចតិញ្លឹ្ែនាុងបទរុងឬទប្ង់ជាងធនាើរងោះងទ។ ជំងវឺងៃះងបចើៃងែើតង�ើងជាលែខេណៈសសរួចសសាវងៅងលើែូៃម្ៃ់តូចឬ្ធ្យ្  

្ុ៉រកៃ្ អាចជាជំងវឺរំ៉ានរង៉ៅងលើែូៃម្ៃ់ធំ។ ថានា ំសុ៊លហ្ាម្ៃប្រសតិទ្ធតិភាពងៅែនាុងការព្យោលជំងវឺងៃះ ្ុ៉រកៃ្ ការ 

្រងាក រជំងវឺងៃះងោយោយថានា ំ្រងាក រងៅែនាុងចំណីគវឺម្ៃប្រសតិទ្ធតិភាពជាង។
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(3) ការែម្្ត់សត្ល្តិតចនបង្រងកការខូចអោ្័យ

្្មីៗងៃះ ម្ៃការងែើតង�ើងងបចើៃៃូវនចវ៉ាគលឹ្ុ៉កដលជាោ៉រ៉ាសីុតពីខ្ងងបរៅ ងោយវា្រងកផ្ល្៉រះពាល់ដូចជា ការ

ងែើតម្ៃសុ៊តែង្ែ់ងោយសារការជា្់រៃូវសារធាតុ្រងញ្ញពីនចឬ្្រ្រស់នច ការងធ្ើងអាយម្ៃ់ងា្់រ ការងធ្ើងអាយ 

ម្ៃ់ម្ៃអាការៈខ្ះ្្ ការផ្លតិតសុ៊តធ្ាែ់ចុះ ការឈ្់រងធ្ើការងាររ្រស់អនាែបគ្់របគងងោយសារអារ្្មណ៍ងខ្ពើ្  

ការច្្ងង្ងរាគនៃជំងវឺឆ្ងកដលងែើតម្ៃងលើសត្ៃតិង្ៃុស្ស។ល។ វ តិធាៃការែម្្ត់ រួ្ ម្ៃ ការរែងឃើញៃតិងការែម្្ត់

នចវ៉ាគលឹ្ុ៉ងៅដំណាែ់កាលដំ្ូរង ការទ្់រសាក ត់ការងបជៀតចូលនៃនច ការងោសៃតិងោងសម្្តប្រចំាន្ងៃងអាយោៃ្៉ត់ចត់  

ការោញ់ថានា ំសម្្្់រសត្ល្តិត ។ល។ ងបរៅពីងៃះ ងគបតរូវែម្្ត់នចតូរសីាសីុៃតិង្ូសៃីវ៉ាតូរៃុីកា (កដលច្្ងជំងវឺ�វឺែូសីុតូហ្ូសៃ) 

ដូចរានា ងៃះកដរ។

(4) ការែម្្ត់សត្នបព

ងគងធ្ើការទ្់រសាក ត់ការោយ�ំសារធាតុ្រងញ្ញងចាលរ្រស់ពពួែសត្នបពដូចជាែណដុ រឬសត្ស្ា្រនបពជាងដើ្

ងៅែនាុង្ររ តិកាខេ រផ្ដល់ចំណីៃតិង្ររ តិកាខេ រផ្ដល់ទលឹែឬទីែកៃ្ងរែសាទុែចំណីសត្ងៅងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់   ងោយងធ្ើការទ្់រសាក ត់

ការងបជៀតចូលនៃសត្ទំាងងោះតា្រយៈការ្ំរពាែ់សំណាញ់ការពារសត្ស្ា្រងៅងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ជាងដើ្។ ផ្ល្៉រះ 

ពាល់ងោយសារសត្ែណដុ រ រួ្ ម្ៃ ការខូច្រង់ចំណីសត្ ការខូចខ្តសំណង់ ការច្្ងង្ងរាគនៃជំងវឺឆ្ងកដលងែើតម្ៃ 

ងលើសត្ៃតិង្ៃុស្ស។ល។ វ តិធាៃការទ្់រសាក ត់ រួ្ ម្ៃ ការឃាំងៃូវផ្្ូវកដលសត្ទំាងងោះអាចងបជៀតចូលោៃ ងបរៅពីងៃះ  

ងគអាចងប្រើអង្គ្់រឬថានា ំសម្្្់រសត្ែណដុ រជាងដើ្។ ជាពតិងសស ការងបជៀតចូលនៃសត្ស្ា្រនបពជា្ូលងហតុធំនៃការ្រងក 

ងអាយម្ៃជំងវឺផ្ដ សាយ្រែ្សី កដលជាការគបម្្ែំកហង្ួយ ដូងចនាះ ងគចំាោច់បតរូវអៃុវត្វ តិធាៃការទ្់រសាក ត់ងអាយោៃ 

្៉ត់ចត់។

9 ជំងវឺផ្ដ សាយ្រែ្សីៃតិងការទ្់រសាក ត់

(1) ជំងវឺផ្ដ សាយ្រែ្សី

ជំងវឺផ្ដ សាយ្រែ្សីគវឺជាជំងវឺរ្រស់ពពួែសត្ស្ា្ររួ្ ទំាងសត្ស្ា្រចតិញ្លឹ្ផ្ងកដរ ងោយជំងវឺងៃះ្រងកង�ើងតា្រយៈ

ការឆ្ងវរីសុផ្ដ សាយធំ (វរីសុAI) ងហើយចំងពាះសត្ម្ៃ់ ងគក្រងកចែវរីសុ្រងកជំងវឺងៅតា្្ុរគ្គលតិែលែខេណៈឬែប ត្ិត 

្រងកជំងវឺរ្រស់វា ជា“វរីសុកដលម្ៃលទ្ធភាព្រងកជំងវឺខ្ពស់”ៃតិង“វរីសុកដលម្ៃលទ្ធភាព្រងកជំងវឺទា្រ” ងហើយងគក្រងកចែ 

ងៅតា្ភាពខុសរានា នៃសារធាតុពុលរ្រស់វរីសុទំាងងោះ ជា“ប្រងភទពុលខំ្្ង”ៃតិង“ប្រងភទពុលងខសាយ”។ សបម្្់រវរីសុ 

AIកដលជា“វរីសុកដលម្ៃលទ្ធភាព្រងកជំងវឺខ្ពស់”ៃតិងស្ថតិតែនាុង“ប្រងភទពុលខំ្្ង” គវឺអបតាងា្់ររ្រស់ម្ៃ់ម្ៃែប ត្ិត 

100%ងៅែនាុងអំ�ុងងពល4~5ន្ងៃ្រោ្ទ ្់រពីរែងឃើញការឆ្ងវរីសុ។

ម៉្សីុៃែម្្ត់នចវ៉ាគលឹ្ុ៉
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(2) វ តិធាៃការទ្់រសាក ត់ជំងវឺផ្ដ សាយ្រែ្សី

ជំងវឺផ្ដ សាយ្រែ្សីស្ថតិតែនាុងជំងវឺកដលម្ៃកចងងៅែនាុងចបា្់រសដីអំពីការ្រងាក រជំងវឺឆ្ងងៅងលើសត្ចតិញ្លឹ្ ងោយចបា្់រ
 

ងៃះោៃែំណត់្រទោឋា ៃបគ្់របគងអោ្័យែនាុងការចតិញ្លឹ្សត្ទាែ់ទងៃលឹងការ្រងាក រការងែើតង�ើងៃតិងការទ្់រសាក ត់ 

ការរាតតបាតនៃជំងវឺងផ្្សងៗ ដូងចនាះ ងគបតរូវងរារពៃតិងអៃុវត្តា្្រទោឋា ៃែំណត់ទំាងងោះ។

[1] ការទ្់រសាក ត់ការងបជៀតចូលនៃសត្ស្ា្រនបពងៅែនាុងតំ្រៃ់នៃងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់

[2] ការរែងឃើញជំងវឺែនាុងដំណាែ់កាលដំ្ូរងតា្រយៈការអៃុវត្ការបតរួតពតិៃតិត្យជាងដើ្

[3] ការដែសត្ឈវឺងចញែនាុងដំណាែ់កាលដំ្ូរងងៅងពលរែងឃើញវរីសុ(ទ្់រសាក ត់ែំុងអាយពុលខំ្្ង)

[4] ការអៃុវត្ការតា្ោៃ

[5] ការរែសាសា្ថ ៃភាពអោ្័យងៅងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់

[6] ការអៃុវត្ការសងងកតង ើ្លសា្ថ ៃភាពសុខភាពរ្រស់ម្ៃ់

[7] ការពតិៃតិត្យរែងរាគសញ្ញ ្ួយចំៃួៃនៃជំងវឺផ្ដ សាយ្រែ្សីងោយវរីសុកដលម្ៃលទ្ធភាព្រងកជំងវឺខ្ពស់

　 ងរាគសញ្ញ  :  ងៅងពលអបតាម្ៃ់ងា្់រែនាុង1ន្ងៃងែើៃង�ើងងលើសពី2ដងនៃអបតាម្ៃ់ងា្់រជា្ធ្យ្ ងៅងរាងចតិញ្លឹ្

ម្ៃ់ដូចរានា ែនាុងរយៈងពលែំណត់្ួយ។

� វ តិធីែម្្ត់ោ្ែម្ៃ់

្រច្ុ្រ្ៃនាងៃះ ងស្ទើរកតទំាងអស់ ងគងធ្ើការែម្្ត់ោ្ែម្ៃ់ងោយងប្រើវ តិធីផ្្្់រ ងដើ្្ីយែោ្ែទំាងងោះងៅងប្រើ 

បោស់ងធ្ើជាជីែំ្ុ៉រស្ិ៍។ វ តិធីផ្្្់រ រួ្ ម្ៃ វ តិធីគរជាគំៃរ វ តិធីែូរលែខេណៈង្រើែចំហ វ តិធីែូរលែខេណៈ្រតិទជតិត ។ល។ ្ុ៉រកៃ្  

ប្រសតិៃង្រើងគស្ថតិតងៅែនាុង្ររ តិសា្ថ ៃកដលអាចសាងសង់អរារស្ងៃួតោ្ែម្ៃ់ ដូចជាងៅតំ្រៃ់ងរៅដ ល្្ម ៃតិងតំ្រៃ់ែណាដ ល 

ងគគួរងធ្ើការផ្លតិតោ្ែម្ៃ់សងៃួត ងទើ្រផ្ដល់អត្ថប្រងយជៃ៍ជាង។ ែរណីងគផ្លតិតជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ងធ្ើពីោ្ែម្ៃ់ ងៅ 

ែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្កដលម្ៃម្ៃ់តតិចជាង10,000ែបាល ងគគួរងប្រើបោស់សម្ភា រៈបគ្់របគងជាតតិទលឹែងហើយងធ្ើងរាងផ្លតិត 

ជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ឬងរាងសបម្្់រផ្្្់រោ្ែរាងជាប្រអ្់រជាការល។្ ្ុ៉រកៃ្ ប្រសតិៃង្រើម្ៃម្ៃ់ចា្់រពី30,000ែបាលង�ើង ងគ 

ចំាោច់បតរូវងប្រើងរាងផ្្្់រោ្ែទប្ង់ង្រើែចំហឬទប្ង់្រតិទជតិតកដលម្ៃ្ំរពាែ់ឧ្រែរណ៍ែូរ ងហើយការងរៀ្រចំងអាយ

ម្ៃសម្ភា រៈបគ្់របគងជាតតិទលឹែសបម្្់រទប្ង់ង្រើែចំហ ៃតិង ឧ្រែរណ៍ែង ដ្ សបម្្់រទប្ង់្រតិទជតិត ងធ្ើងអាយការផ្លតិត

ម្ៃលែខេណៈសុវត្ថតិភាព ។

��កផ្ៃការចតិញ្លឹ្ ៃតិងការវាយតន្្ស្ត្ថភាព

(1) កផ្ៃការចតិញ្លឹ្

ែនាុងការោែ់្រញូ្លែូៃម្ៃ់ ងគែំណត់ចំៃួៃដងនៃការោែ់្រញូ្លៃតិងចំៃួៃែបាលោែ់្រញូ្លឲ្យម្ៃ
 តុល្យភាពជា្ួយការផ្លតិតសុ៊តម្ៃ់ែនាុងែសតិោឋា ៃចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ទំាង្ូល ងហើយកដលល្ំ្រផុ្តគវឺងធ្ើការ្រ្ូរជំៃួស

 
ទំាងសសរុងៃូវចំៃួៃែបាលដូចរានា (ចូលទំាងអស់ងចញទំាងអស់)ែនាុងគម្្តដូចរានា ចំងពាះងរាងម្ៃ់ៃតិ្ួយៗ។
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(2) ការអងងកតៃតិងវាយតន្្ស្ត្ថភាព

[1] អបតាផ្លតិតសុ៊ត

អបតាផ្លតិតសុ៊តគវឺជាតន្្ងលខកដល្រងាហា ញភាគរយនៃសត្ម្ៃ់កដលោៃផ្លតិតសុ៊តជាែ់កសង្ កដលោៃ 

ងោយយែចំៃួៃសុ៊តផ្លតិតោៃែនាុងរយៈងពលែំណត់្ួយរ្រស់ហ្ូងម្ៃ់ កចែៃលឹងចំៃួៃសត្ម្ៃ់កដលចតិញ្លឹ្ែនាុង
 

រយៈងពលែំណត់ដូចរានា  ងហើយគុណៃលឹង100 (គតិតជា%)។ ឧទាហរណ៍អបតាផ្លតិតសុ៊តសា្ញញគវឺ ង្រើសត្ម្ៃ់100 

ែបាលែនាុង្ួយន្ងៃផ្លតិតសុ៊តោៃ90បរា្់រ ងោះអបតាផ្លតិតសុ៊តគវឺ90%។

អបតាផ្លតិតសុ៊តគវឺប្រកហល200ន្ងៃងបកាយផ្លតិតសុ៊តដំ្ូរង ៃលឹងង�ើងដល់ែំពូលគវឺរហូតដល់ប្រកហល90%  

ងហើយ្រៃ្រែសាែប ត្ិតផ្លតិតសុ៊តខ្ពស់រយៈងពលប្រម្ណ60ន្ងៃ ្រោ្ទ ្់រ្ែធ្ាែ់ចុះ្រៃ្តិច្្ងៗ ងហើយងៅងពលដល់ 

អាយុដែងចញគវឺងពលអាយុ550ន្ងៃ វាៃលឹងចុះដល់65%។ ្្៉យងងទៀតទ្ងៃៃ់សុ៊តៃលឹងកាៃ់កតធងៃៃ់ងៅតា្អាយុម្ៃ់។  

ការ្រងងកើៃអបតាផ្លតិតសុ៊តគវឺជា្រងច្ែងទសចំាោច់្ំរផុ្តែនាុងការចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ ងហើយផ្លចំងណញនៃអាជីវែ្្មៃលឹង 

ខុសរានា ខំ្្ងអាសស័យងលើ្រងច្ែងទសងៃះ។

[2] ្ររ តិម្ណផ្លតិតសុ៊ត

ទ្ងៃៃ់សុ៊តែនាុងងពល1ឆ្នា ំចា្់រពីងពលផ្លតិតសុ៊តដំ្ូរង ៃលឹង្រៃ្ងែើៃង�ើងងោយជា្ធ្យ្គវឺ 61-65បកា្។ 

ង្រើគតិតតា្្ររ តិម្ណផ្លតិតសុ៊តសរ្ុរ ែនាុង្ួយឆ្នា ំ្ួយែបាលគវឺ 17-20គី�ូបកា្។ ្ររ តិម្ណផ្លតិតសុ៊ត

ែនាុង្ួយែបាលែនាុង្ួយន្ងៃកដលោៃងោយយែ្ររ តិម្ណសុ៊តផ្លតិតោៃសរ្ុរែនាុង្ួយន្ងៃរ្រស់ហ្ូងម្ៃ់ 

កចែៃលឹងចំៃួៃម្ៃ់កដលចតិញ្លឹ្ គវឺងៅថា ្ររ តិម្ណផ្លតិតសុ៊តែនាុង្ួយន្ងៃ។ ្ររ តិម្ណផ្លតិតសុ៊តែនាុង្ួយន្ងៃគវឺម្

ៃទំោែ់ទំៃងៃលឹង្ររ តិម្ណទា្ទារសារធាតុចតិញ្លឹ្រ្រស់ម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសុ៊ត ងហើយង្រើ ត្ិៃោៃផ្្ល់ចំណីឲ្យោ

ៃបគ្់របរាៃ់ៃលឹង្ររ តិម្ណផ្លតិតសុ៊តងទងោះ ្ររ តិម្ណផ្លតិតសុ៊តៃលឹងងធ្ើចុះ។



86

② ម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសាច់

1 វ តិធីសា្តសច្តិញ្លឹ្ម្ៃ់យែសាច់ ៃតិងែសតិោឋា ៃ・្ររ តិកាខេ រ

(1) វ តិធីសា្តសច្តិញ្លឹ្

ពូជម្ៃ់ប្រយ�វឺធំធាត់ងលឿៃខំ្្ងជាងម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសុ៊តងោយភាគងបចើៃងគ្រងញ្ញលែ់ងៅងពលប្រកហល 

អាយុ8សោ្ហ៍។ ជាទូងៅងគងប្រើវ តិធីចតិញ្លឹ្ងលើនផ្្ទរា្រកដលចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ងៅងលើនផ្្ទរា្រងស្មើងលើែបម្លោតផ្្ទ ល់ ងោយ 

វាស្សស្រសបម្្់រការបគ្់របគងជាហ្ូងៃតិងងាយសសរួលងប្រើបោស់ម៉្សីុៃបគ្់របគងកដលកាត់្រៃ្ថយែមំ្្ង 

ងហតុងៃះងហើយវាក្ាយជាវ តិធីសា្តសច្តិញ្លឹ្សង់្ោរនៃពូជប្រយ�វឺ។ យ៉ងណា ត្ិញ ងដើ្្ី្រងងកើៃ្ររ តិម្ណផ្លតិត 

ដង់សីុងតនៃការចតិញ្លឹ្ៃលឹងម្ៃទំងោរងែើៃខ្ពស់ ងហតុងៃះបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាឲ្យោៃបគ្់របរាៃ់ចំងពាះការបគ្់របគង 

សុខភាពសត្ម្ៃ់។ ងហតុងៃះងហើយ ងៅងលើនផ្្ទែបម្លោតងគបកាលសម្ភា រៈបកាលកដលសសរូ្រជាតតិទលឹែោៃល ្

ែបម្ស់យ៉ងងហាច10សង់ទីក្៉បតដូចជា ែង្្ទចងឈើពីកដែឈូស អាច្៍រណារ ចំង្រើងខ្ីៗជាងដើ្។ ែបម្លងៃះ 

ម្ៃប្រសតិទ្ធភាពជួយកាត់្រៃ្ថយ្រៃ្ទុែទ្ងៃៃ់ងៅងលើងជើងរ្រស់សត្ម្ៃ់ងោយសារកតទ្ងៃៃ់ម្ៃ់ប្រយ�វឺងែើៃងលឿៃ 

ខំ្្ង។ ្្៉យងងទៀត ងពលម្ៃ់ប្រយ�វឺអង្គុយ ៃលឹងម្ៃ្រៃ្ទុែទ្ងៃៃ់ដូចរានា ងៃះចំងពាះឆ្លឹងបទរូងកដលងាយ្រងកឲ្យងែើតជំងវឺ
 

រោែ(ងហើ្ងោយទលឹែដែ់ែនាុងខ្ួៃ) ងហតុងៃះវាែ៏ម្ៃប្រងយជៃ៍ែនាុងការ្រងាក រ្រញ្ហា ងៃះកដរ។

ពូជម្ៃ់ែនាុងសសរុែង្រើងប្រៀ្រងធៀ្រៃលឹងម្ៃ់ប្រយ�វឺ ផ្លតិតភាពនៃសាច់គវឺទា្រជាង ្ុ៉រកៃ្សបម្្់រងរាល្ំរណង 

ផ្លតិតសាច់ម្ៃ់គុណភាពខ្ពស់គវឺងគចតិញ្លឹ្ងោយម្ៃលែខេណៈពតិងសសគវឺផ្្ល់ចំណីពតិងសសៃតិងងប្រើវ តិធីសា្តសច្តិញ្លឹ្ 

ដូចជា ចតិញ្លឹ្រយៈងពលកវងកដលចា្់រពី80-150ន្ងៃង�ើងងៅ ចតិញ្លឹ្ងលើនផ្្ទរា្រ ចតិញ្លឹ្ងោយបពកលង 

ចតិញ្លឹ្ងោយដង់សីុងតទា្រជាងដើ្។

(2) ទប្ង់នៃងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់

[1] ងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ក្រ្រង្រើែចំហ

ងគខណ្ឌ ងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ងោយ្រង្ួចឬវាងំៃៃ ងហើយវាងាយៃលឹងទទួល្ំរករ្ំររលួ្ររ តិយកាសខ្ងងបរៅដូចជា 

សីតុណហា ភាព ងភ្ៀងខ្យល់ ពៃ្វឺបពះអាទតិត្យជាងដើ្។

ែកៃ្ងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ប្រយ�វឺ
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[2] ងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់រា្ម ៃ្រង្ួច

ជាងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់រា្ម ៃ្រង្ួចកដលពៃ្វឺបពះអាទតិត្យ ត្ិៃអាចចូល្ែោៃ ងោយជញ្្ំងៃតិងពតិោៃ(ដំ្ូរល)គវឺងគ 

ងប្រើវត្ថុធាតុងដើ្កដល ត្ិៃច្្ងែង្្។ ងគបគ្់របគងពៃ្វឺងោយងប្រើអំពូល ងហើយងធ្ើការផ្្ស់្រ្ូរខ្យល់ងោយងប្រើែងាហា រ
 

ផ្្ស់្រ្ូរខ្យល់។ ង្រើងប្រៀ្រងធៀ្រៃលឹងងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ក្រ្រង្រើែចំហគវឺការចតិញ្លឹ្ម្ៃដង់សីុងតខ្ពស់ជាង ងហតុងៃះងាយ 

សសរួលបគ្់របគងងោយម៉្សីុៃកដលសែ្តិស្សបម្្់រែសតិោឋា ៃចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ខ្នា តធំ។ ្្៉យងងទៀត ងោយសារកត្រតិទងរាង 

ជតិតកត្្ង ែប ត្ិតអោ្័យគវឺខ្ពស់ខំ្្ង។ យ៉ងណា ត្ិញ បតរូវការវ តិៃតិងយគ្ររ តិកាខេ រងបចើៃ។

(3) វ តិធីសា្តសផ្្្ល់ែង្្

ែនាុងការផ្្ល់ែង្្ ម្ៃវ តិធីសា្តសច្តិញ្លឹ្រាងដូចឆ័បតកដល្រងោ្ែម៉្សីុៃែង្្រាងដូចឆ័បត ៃតិងវ តិធីសា្តសផ្្្ល់ 

ែង្្ពីែបម្លោត។

[1] វ តិធីសា្តសច្តិញ្លឹ្រាងដូចឆ័បតឬរាងដូចៃំងផ្ៃងខែ

ងគ្រងោ្ែម៉្សីុៃែង្្រាងដូចឆ័បតឬៃំងផ្ៃងខែពីពតិោៃផ្្ល់ែង្្ពីងលើែូៃម្ៃ់។

ភាគងបចើៃងគងប្រើឧស្ម័ៃហាក សជាវត្ថុធាតុចំងហះ ងហើយចំាោច់បតរូវងធ្ើការ្៉រះ្ូរវ្រៃ្តិច្រៃ្ួចងោយែង្្ងភ្ើងងៅ
 

តា្សា្ថ ៃភាពនៃែូៃម្ៃ់។ ងៅងលើែបម្លោតងគបកាលសម្ភា រៈបកាលឲ្យបកាស់ ្ុ៉រកៃ្ង្រើនផ្្ទែបម្លោតធំ គវឺពតិោែ 

្រងងកើត្ររ តិយកាសកដលដូចរានា  ងហតុងៃះចំាោច់បតរូវកែនចនាងប្រើបោស់វត្ថុធាតុ ត្ិៃច្្ងែង្្កដលការពាររចោស្្ព័ៃ្ធ 

នៃែបម្លោតពីសំងណើ ្ៃតិងការចុះបតជាែ់ខំ្្ង។

[2] វ តិធីសា្តសផ្្្ល់ែង្្ពីែបម្លោត

ងៅែនាុងែសតិោឋា ៃធំៗ ងគ្រងក្់រ្ំរពង់ងៅងបកា្ែបម្លោតង្រតុងងហើយ្រងហាូរទលឹែងរ្ៅជាងដើ្ឲ្យហូរកាត់ងដើ្្ី
 

ផ្្ល់ែង្្ពីែបម្លោត។ វ តិធីងៃះបតរូវការការវ តិៃតិងយគងលើ្ររ តិកាខេ រ ្ុ៉រកៃ្សែ្តិស្ៃលឹងប្រងទសជ្ុ៉រៃកដលម្ៃ 

សំងណើ ្ខ្ពស់ ងហើយវាងាយសសរួលតា្ោៃែូៃម្ៃ់ ៃតិងអាចចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ងបកា្លែខេខណ្ឌ ្ររ តិយកាសដូចរានា ។  

ងគងជឿថាែត្ាងៃះគវឺជួយឲ្យែូៃម្ៃ់ែ៏ឆ្្់រធំ ងហើយសាច់ែ៏ងពញល។្ វាែ៏ម្ៃចំណុចលង្ោយវាងធ្ើឲ្យោ្ែសងៃួត 

ងាយបគ្់របគង ្ុ៉រកៃ្ង្រើការស្ងៃួតងោះហួសែប ត្ិតងោះៃលឹង្រងកជំងវឺប្រព័ៃ្ធដងងហាើ្ ងហតុងៃះចំាោច់បតរូវងធ្ើការបគ្់របគង 

សីតុណហា ភាព។

(4) ្ររ តិកាខេ រ ឧ្រែរណ៍ម៉្សីុៃ

[1] រ្រងព័ទ្ធ

ងគហុ៊្ព័ទ្ធែូៃម្ៃ់ជារង្ង់ងោយរ្រង(ស័ងកសីខ្នា តកវង)ែ្្ពស់ប្រកហល30សង់ទីក្៉បតសបម្្់រងប្រើែនាុងការ 

ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ងទើ្រងែើត ងហើយងៅែនាុងងោះ ងគោែ់សម្ភា រៈបកាល ប្រភពែង្្ ឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ចំណី ឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ 

ទលឹែ។ ងគោែ់ឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្រាងដូចឆ័បតងៅ្្ុំែណ្ាលនៃែបម្លោត ងហើយងគព័ទ្ធរ្រងជំុវ តិញជារង្ង់ងោយឲ្យ 

ឃ្ាតពីឆ័បតប្រកហល50សង់ទីក្៉បត។ ចំងពាះវ តិធីផ្្ល់ែង្្ពីែបម្លោត ងគែ៏ងប្រើរ្រងព័ទ្ធដូចរានា កដរ។

ងគពបងីែរង្ង់នៃរ្រង្រៃ្តិច្្ងៗជាងរៀងរាល់ន្ងៃងៅតា្ការធំធាត់រ្រស់ែូៃម្ៃ់ចា្់រពីន្ងៃទី4ងៅ។ ងហើយងៅ 

រដូវងរ្ៅ ងគដែរ្រងងចញងៅងពលអាយុ10ន្ងៃ ងៅរដូវរងាងគដែងចញងៅងពលអាយុ13ន្ងៃ។

[2] ឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ចំណី

ែនាុងការឲ្យចំណីដំ្ូរង ងគងប្រើប្រអ្់ររា្រងស្មើកដលម្ៃកគ្រាែ់(ចាៃសបម្្់រែូៃម្ៃ់)។

ែនាុងែរណីងប្រើឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ចំណីងោយស្័យប្រវត្តិ ម្ៃទប្ង់្រងហាូរចំណីពីងលើកដលងគ្ំរពាែ់្ំរពង់ផ្្ល់
 

ចំណីងៅពតិោៃនៃងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ងហើយ្រងហាូរទម្្ែ់ចំណីចូលងៅចាៃចំណី ៃតិងទប្ង់តងប្ៀ្រចាៃចំណីងៅែ្្ពស់ 

ទា្របតង់ជួរកដលងគ្ំរពាែ់្ំរពង់ផ្្ល់ចំណីងៅតា្ែ្្ពស់សត្ម្ៃ់ៃតិងរែំតិលង�ើងចុះតា្ការធំធាត់។ ងទាះជាទប្ង់ 

ណាែ៏ងោយ ងគងធ្ើការកែសប្រួលងៅតា្សត្ម្ៃ់ៃូវ្ំរពង់ផ្្ល់ចំណី ែ្្ពស់ឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ចំណី ៃតិង្ររ តិម្ណ 
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ចំណីែនាុងជីឡាវោែ់ចំណី។

[3] ឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ទលឹែ

ងៅងពលឲ្យចំណីដំ្ូរង បតរូវងប្រើ្រៃ្ទះផ្្ល់ទលឹែឬឧ្រែរណ៍ជំៃួយផ្្ល់ទលឹែងដើ្្ីឲ្យែូៃម្ៃ់ងាយសសរួលផ្លឹែ 

ទលឹែ។

ែរណីងប្រើឧ្រែរណ៍្រងញ្ញទលឹែទប្ង់ជាែបាលងោះឬឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ទលឹែទប្ង់ជាជួង បតរូវកែសប្រួល 

ែ្្ពស់ៃតិងសម្្ព ធទលឹែងធ្ើយ៉ងណាឲ្យែូៃម្ៃ់ទំាងអស់អាចផ្លឹែទលឹែោៃ។

2  ចំណីសបម្្់រម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសាច់(្ររ តិម្ណសារធាតុចតិញ្លឹ្ចំាោច់ងៅដំណាែ់កាលលូតោស់ ៃតិងែំហា្់រៃតិង

្ររ តិម្ណោែ់ចំណីចំងពាះចំណីោយ)

ចំងពាះម្ៃ់ប្រយ�វឺងគោែ់ចំណីងោយ ត្ិៃែំណត់(ោែ់ចំណីជា្់ររហូត ឲ្យសីុងោយងសរ)ីៃូវចំណីោយកដល

លែ់ងៅទីផ្សារ(ចំណីសបម្្់រដំណាែ់កាលដំ្ូរងៃតិងចំណីសបម្្់រដំណាែ់កាលចុងងបកាយ) ងោយ ត្ិៃផ្្ស់្រ្ូរ 

ងហើយងៅងពល្រងញ្ញលែ់ជាអាហារ ងគឲ្យចំណីកដលរា្ម ៃជាតតិថានា ំដូចជាសារជាតតិប្រឆំ្ងោែ់ងតរ(ីផ្្ែផ្្ល់ចំណី

ម្ៃជាតតិថានា ំ)រយៈងពលយ៉ងងហាច7ន្ងៃ្ុៃងពលពតិឃាត។

ងយងតា្ងសៀវងៅសង់្ោរចតិញ្លឹ្សត្រ្រស់ប្រងទសជ្ុ៉រៃសបម្្់រសត្្រែ្សីសសរុែៃតិពៃ្ធឆ្នា ំ2011 ្ររ តិម្ណ

សារធាតុចតិញ្លឹ្ចំាោច់សបម្្់រម្ៃ់ប្រយ�វឺងៅដំណាែ់កាលដំ្ូរង(អាយុ0-3សោ្ហ៍)គវឺ ថា្ពលង្តា្ូរលីស 

(ME) 3,100kcal ប្ររូងតអីុៃ ត្ិៃទាៃ់្រក្្ង (CP) 20.0% ងហើយងៅដំណាែ់កាលចុងងបកាយ(អាយុ3សោ្ហ៍ង�ើងងៅ) 

ME 3,100 kcal ៃតិង CP 16.0% ងហើយចំណីលែ់ងៅងលើទីផ្សារគវឺភាគងបចើៃCPខ្ពស់ជាងងៃះប្រម្ណ2%។

ចំណីម្ៃដូចជា ប្រងភទង្សៅហ្មត់កដលងគែតិៃែង្្ទចវត្ថុធាតុងដើ្ ប្រងភទបរា្់រៗកដលងគផ្្ុំជាបរា្់រ ប្រងភទដំុៗ

កដលងគសូៃពីប្រងភទបរា្់រជាងដើ្  ្ុ៉រកៃ្ភាគងបចើៃងគងប្រើប្រងភទបរា្់រៗៃតិងប្រងភទដំុៗកដលម្ៃ់ប្រយ�វឺងាយសីុ 

ោៃងបចើៃ។ រឯី្ររ តិម្ណផ្្ល់ចំណីគវឺ6.3គី�ូបកា្ែនាុង្ួយែបាលែនាុងែំ�ុងងពលចតិញ្លឹ្(្ររ តិម្ណចំណីកដលសីុគវឺ
 ងស្មើ2.1ដងនៃទ្ងៃៃ់្រងញ្ញលែ់កដលប្រកហល3.0គី�ូបកា្។

ម្ៃ់សសរុែង្រើងប្រៀ្រងធៀ្រៃលឹងម្ៃ់ប្រយ�វឺែប ត្ិតធំធាត់គវឺទា្រជាងងហើយរយៈងពលចតិញ្លឹ្គវឺកវង ងហតុងៃះ ងដើ្្ី

្រងញ្ៀសការងែើៃង�ើងនៃការចំណាយងលើចំណីៃតិងការងលើសជាតតិខ្្ញ់ 

ភាគងបចើៃងគងប្រើបោស់ចំណីងថាែៃតិងម្ៃ 

សារធាតុចតិញ្លឹ្តតិចងោយ ត្ិៃចំាោច់ងប្រើចំណីកដលផ្្ល់ថា្ពលខ្ពស់ៃតិងប្ររូងតអីុៃខ្ពស់។ ជាទូងៅចំណីកដលម្ៃ 

ប្ររូងតអីុៃខ្ពស់ ចំណាយងលើចំណីគវឺខ្ពស់ ងហើយចំណីកដលផ្្ល់កា�ូរខី្ពស់ គវឺៃលឹងងធ្ើឲ្យងលើសជាតតិខ្្ញ់។ ្្៉យងងទៀត 

ចំណីកដលអាចពបងលឹងគុណភាពសាច់គវឺម្ៃចំណីកដលោយកាែសសាង្រៀរឬកាែសារធាតុផ្្្់រ្រងងកើតជាតតិ 

ប្រអ្់រចំណីសបម្្់រឲ្យចំណីដំ្ូរង(ចាៃចំណីែូៃម្ៃ់) ឧ្រែរណ៍ជំៃួយផ្្ល់ទលឹែ
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អាល់ែុលសបម្្់រសសាវសី្គី។ ចំណីកដលងផ្្តងលើសុខភាពៃតិង្ុខងាររាងកាយគវឺងគអាចងប្រើសារធាតុ្រកៃ្ថ្ដូចជា 

ខ្្ញ់បតីជាងដើ្។

3 ការធំធាត់ៃតិង្ំរករ្ំររលួទ្ងៃៃ់រ្រស់ម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសាច់

(1) ការធំធាត់រ្រស់ម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសាច់(ប្រយ�វឺ)

ដំណាែ់កាលដំ្ូរងនៃការលូតោស់រ្រស់ម្ៃ់ប្រយ�វឺ(អាយុ0-3សោ្ហ៍) គវឺជាដំណាែ់កាលកដលឆ្លឹងៃតិង  

សររីាង្គជាងដើ្លូតោស់ ្ររ តិម្ណចំណីកដលសីុគវឺតតិច ងហើយស្ត្ថភាពរោំយអាហារងៅ ត្ិៃទាៃ់លូតោស់  

បគ្់របរាៃ់។ ទ្ងៃៃ់ងពលឲ្យចំណីដំ្ូរងគវឺប្រកហល40បកា្ ងហើយងពលអាយុ3សោ្ហ៍ ទ្ងៃៃ់ង�ើងដល់ប្រកហល850 

បកា្។ ទ្ងៃៃ់ៃលឹងងែើៃង�ើងងហើយែប ត្ិតរងំញាចងៅៃលឹងការកប្រប្ររួលសីតុណហា ភាពែ៏ងែើៃខ្ពស់ ងធ្ើឲ្យ្ររ តិម្ណផ្្ស់្រ្ូរ 

ខ្យល់កដលចំាោច់ែ៏ងែើៃង�ើងងលឿៃខំ្្ង។ ងៅដំណាែ់កាលចុងងបកាយឬដំណាែ់កាលសងប្ច(អាយុ4-8សោ្ហ៍)  

ជាដំណាែ់កាលកដលសាច់ដំុលូតោស់ងហើយទ្ងៃៃ់ងែើៃងលឿៃជាងរៀងរាល់ន្ងៃ។ ្ុខងារសប្្រៃលឹងសីតុណហា ភាព 

ែនាុងខ្ួៃោៃអភតិវឌ្ឍច្់រសព្បគ្់រ ងហើយការ្រ្ូរងរា្ែ៏្រញ្្់រ។ ែូៃម្ៃ់ងពលកដលហ្ូងទំាង្ូលកាៃ់កតរែីធំ
 ស្ត្ថភាពសប្្រៃលឹង្ររ តិយកាសរ្រស់វាែ៏ងែើៃង�ើង ្ុ៉រកៃ្ែនាុងងរាងៃលឹងចងង្ៀតខំ្្ងងធ្ើឲ្យ្ររ តិយកាសងាយៃលឹងងៅ 

ជាអាបែែ់ ងហតុងៃះចំាោច់បតរូវងធ្ើការបគ្់របគងការផ្្ស់្រ្ូរខ្យល់ជា្រៃ្    ្រោ្ទ ្់រ។ ងពល្រងញ្ញលែ់កដលអាយុ7- 

8សោ្ហ៍ ទ្ងៃៃ់ម្ៃ់ងែើៃដល់ប្រកហល3.0គី�ូបកា្។

(2) ការធំធាត់រ្រស់ម្ៃ់សសរុែ

វាម្ៃភាពខុសរានា ងៅតា្ពូជៃតិងម៉្ែរ្រស់ម្ៃ់សសរុែ ងហើយងោយសារកតការចតិញ្លឹ្ម្ៃរយៈងពលកវង  

ទ្ងៃៃ់រ្រស់ម្ៃ់ង ្្ម លៃតិងញីគវឺខុសរានា ខំ្្ង។ ងពលអាយុចា្់រពី20សោ្ហ៍ ម្ៃ់ង ្្ម លទ្ងៃៃ់3.0គី�ូបកា្ 
ម្ៃ់ញី2.0គី�ូបកា្ គវឺខុសរានា ប្រម្ណ1.0គី�ូបកា្។ បោែដណាស់ ្ររ តិម្ណចំណីកដលសីុែនាុងែំ�ុងងពល

 ចតិញ្លឹ្គវឺងបចើៃងោយម្ៃ់ង ្្ម លប្រកហល13.0គី�ូបកា្ ម្ៃ់ញីប្រកហល10.0គី�ូបកា្។
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4 ការបគ្់របគងការចតិញ្លឹ្(ពីងពលោែ់្រញូ្លែូៃម្ៃ់ែនាុងឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្រហូតដល់្រងញ្ញលែ់)

ងគងៅដំណាែ់កាលពីងពលោែ់្រញូ្លែូៃម្ៃ់ែនាុងឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ងហើយឲ្យចំណីដំ្ូរងរហូតដល់អាយុ
 

3សោ្ហ៍ថា ដំណាែ់កាលដំ្ូរង ងហើយ្រោ្ទ ្់រពីងៃះគវឺងគងៅថាដំណាែ់កាលចុងងបកាយ។ ម្ៃ់ប្រយ�វឺទូងៅងពល 

អាយុ8សោ្ហ៍ ទ្ងៃៃ់វាងែើៃដល់ងលើស3គី�ូបកា្សបម្្់រម្ៃ់ង ្្ម ល ៃតិងជតិត3គី�ូបកា្សបម្្់រម្ៃ់ញី។

ការចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ប្រយ�វឺជា្ូលោឋា ៃគវឺ ត្ិៃខុសរានា ៃលឹងការចតិញ្លឹ្ម្ៃ់កដលចតិញ្លឹ្យែសុ៊តងទ ្ុ៉រកៃ្សបម្្់រម្ៃ់ 

ប្រយ�វឺងរាល្ំរណងគវឺចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ។ ងហតុងៃះងហើយ ងដើ្្ី្រងងកើៃ្ររ តិម្ណផ្លតិតែនាុង្ួយឯែតានផ្្ទបែឡា 

ភាគងបចើៃងគចតិញ្លឹ្ងោយលែខេខណ្ឌ កដល ត្ិៃលចំ្ងពាះសុខភាពដូចជា ្រងងកើៃដង់សីុងតនៃការចតិញ្លឹ្ ែំហតិតការងធ្ើ 

ចលោ ផ្្ល់ចំណីកដលម្ៃប្ររូងតអីុៃខ្ពស់កា�ូរខី្ពស់ជាងដើ្។ កតង្រើបគ្់របគង ត្ិៃោៃលប្គ្់របរាៃ់ងទងោះ ៃលឹង 

ងាយ្រងកជាជំងវឺ ងហតុងៃះចំាោច់បតរូវប្ររុងប្រយ័តនា។

(1) ការបគ្់របគងងៅដំណាែ់កាលដំ្ូរង

ងៅដំណាែ់កាលដំ្ូរងសបម្្់រម្ៃ់ប្រយ�វឺ ង្រើែនាុងែរណីចតិញ្លឹ្ងលើនផ្្ទរា្រ ងគចំាោច់បតរូវបកាលសម្ភា រៈបកាល 

ងលើែបម្លោតនៃងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ៃតិង្រកៃ្ថ្ែង្្ងោយឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ែង្្រយៈងពល2-4សោ្ហ៍។ ការបគ្់របគង 

សីតុណហា ភាពនៃការចតិញ្លឹ្គវឺសំខ្ៃ់ខំ្្ង គវឺង្រើសីតុណហា ភាពទា្រ ងោះៃលឹងងាយងែើតជំងវឺទលឹែចូលងពាះ(ងពាះងហើ្ធំ 

ខុសធ្្មតា)។ ្្៉យងងទៀតម្ៃ់កដលធំធាត់ ត្ិៃល ្ភាគងបចើៃងជើងវាខុសធ្្មតា ងហតុងៃះបតរូវឆ្្់រ្ំរក្រែវាងចញ។

[1] ការោែ់្រញូ្លែូៃម្ៃ់ែនាុងឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្(ការទទួលែូៃម្ៃ់ចូល)

ែរណីចតិញ្លឹ្ងលើនផ្្ទរា្រ បតរូវផ្្ល់ែង្្ទុែជា្ុៃងោយងប្រើឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្រាងដូចឆ័បតឬឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ែង្្ 

ពីែបម្លោត ងោយព័ទ្ធរ្រងជារង្ង់ជំុវ តិញឲ្យឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ែង្្ងៅែណ្ាល។ ែូៃម្ៃ់កដលោៃ្រញូ្ៃងៅដល់  

បតរូវោែ់្រញូ្លែនាុងរ្រងងហើយឲ្យសបម្ែ។ សីតុណហា ភាពៃតិងសំងណើ ្ែនាុងរ្រងគវឺសំខ្ៃ់ណាស់ ងហើយងគបតរូវកែ
 

សប្រួលសីតុណហា ភាព(32អងសាងស) ៃតិងសំងណើ ្(ប្រកហល65%) ងដើ្្ីឲ្យែូៃម្ៃ់ងៅរាយោ៉យងោយម្ៃ 

ផ្សុែភាព។

[2] ការឲ្យចំណីដំ្ូរង

ចំងពាះឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ចំណីគវឺងគងប្រើប្រអ្់រោែ់ចំណីសបម្្់រឲ្យចំណីដំ្ូរង(ចាៃចំណីែូៃម្ៃ់)កដលរា្រងស្មើ 

ៃតិងកគ្រាែ់ ឬចាៃចំណីម្ៃ់ងធ្ើយ៉ងណាឲ្យវាម្ៃលំៃលឹងងទាះោែ់ងលើសម្ភា រៈបកាល។ ចំងពាះឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ទលឹែ  

ងគ្ំរពាែ់ឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ទលឹែរាងែបាលងោះឬរាងជួង ងហើយ្រកៃ្ថ្ឧ្រែរណ៍ជំៃួយផ្្ល់ទលឹែងដើ្្ីងាយសសរួលផ្លឹែ។  

ងគតងប្ៀ្រឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ចំណីៃតិងឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ទលឹែទំាងងៃះឆ្្ស់រានា  ៃតិងងរៀ្រចំងធ្ើយ៉ងណាឲ្យែូៃម្ៃ់អាចសីុ 

ៃតិងផ្លឹែងោយម្ៃចងោ្ះបគ្់របរាៃ់។ ចំងពាះចំណីសបម្្់រការឲ្យចំណីដំ្ូរង ងគបច្រល់ចំណីៃតិងងធ្ើជាចំណីងរាយ 

ងហើយោែ់ឲ្យសីុែនាុង្ររ តិម្ណតតិចកតងបចើៃដង ងោះែូៃម្ៃ់ៃលឹងងចះសីុកាៃ់កតោៃងបចើៃងៅៗ។ ការផ្្ល់ចំណី្រោ្ទ ្់រ 

ពីឲ្យចំណីដំ្ូរង គវឺបតរូវអៃុវត្តា្ងសៀវងៅកណោំអំពីការបគ្់របគងសត្ម្ៃ់កដលអៃុវត្ជាែ់កសង្។

[3] ដង់សីុងតនៃការចតិញ្លឹ្

ដង់សីុងតនៃការចតិញ្លឹ្កដលលគ្វឺប្រកហល15ែបាលែនាុង្ួយក្៉បតកាងរនៃនផ្្ទែបម្លោតរ្រស់ងរាងចតិញ្លឹ្ 

ម្ៃ់។ ការចតិញ្លឹ្ញីង ្្ម លោច់ពីរានា ៃលឹងងធ្ើឲ្យងាយសសរួលចតិញ្លឹ្ ងហើយទតិៃនាផ្លកដលជាទ្ងៃៃ់ខ្ួៃែ៏ងែើៃខ្ពស់ ្ុ៉រកៃ្  

ងដើ្្ីកាត់្រៃ្ថយងពលងវោក្រងកចែញីង ្្ម ល ជាទូងៅងគចតិញ្លឹ្ោយ�ំរានា ។
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[4] ការបគ្់របគងសំងណើ ្

ចំងពាះការចតិញ្លឹ្ងលើនផ្្ទរា្រ ែនាុងងពលែំពុងផ្្ល់ែង្្ វាពតិោែរែសាសំងណើ ្ ងធ្ើឲ្យសងៃួតខំ្្ងងពែ ងហតុងៃះងគ
 

ោចទលឹែងៅកផ្នាែែណ្ាលនៃសម្ភា រៈបកាលងៅងពលខ្ះ។ សំងណើ ្(ចា្់រពី50%)ែំ�ុងងពលផ្្ល់ែង្្ ម្ៃឥទ្ធតិពល 

ខំ្្ងចំងពាះការធំធាត់រ្រស់ម្ៃ់ងៅងពល្រោ្ទ ្់រ។

[5] ការបគ្់របគងសីតុណហា ភាព

ងគ្រញុ្ះសីតុណហា ភាពចតិញ្លឹ្ជា្រៃ្្រោ្ទ ្់រងោយង ើ្លតា្សា្ថ ៃភាពែូៃម្ៃ់។ ងគ្រញុ្ះសីតុណហា ភាព្រៃ្តិច
 

្្ងៗឲ្យោៃដល់បតលឹ្29អងសាងសងៅងពលអាយុ7ន្ងៃ។ ងគកែសប្រួលងធ្ើយ៉ងណាឲ្យោៃចងោ្ះសីតុណហា ភាពកដល 

ែូៃម្ៃ់អាចងៅរាយោ៉យងស្មើល។្ ងបកាយងពលោែ់្រញូ្លែូៃម្ៃ់ ប្រសតិៃង្រើ ត្ិៃ្រញុ្ះសីតុណហា ភាពែនាុងងរាង
 

ចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ងទងោះ ងៅងពលឲ្យចំណីដំ្ូរងងពលអាយុ2-3ន្ងៃ ្ររ តិយកាសៃលឹងងរ្ៅ ងហើយសីតុណហា ភាពដំណាែ់កាល 

ដំ្ូរងក្រ្រងៃះៃលឹងងធ្ើឲ្យ្ររ តិម្ណសីុចំណី្យចុះ ្៉រះពាល់ការធំធាត់ងៅងពលងបកាយកដលជា្ូលងហតុងធ្ើឲ្យទ្ងៃៃ់ 

ម្ៃ់ៃតិ្ួយៗខុសរានា ខំ្្ង ងហតុងៃះបតរូវប្ររុងប្រយ័តនា។

[6] ការ្រញ្ឈ្់រែង្្

ការឈ្់រផ្្ល់ែង្្ងៅថា ការ្រញ្ឈ្់រែង្្។ ងៅងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ក្រ្រង្រើែចំហ ងគងធ្ើវាងៅងពលអាយុ 

ប្រកហល2សោ្ហ៍ចំងពាះរដូវងរ្ៅ ៃតិងងៅអាយុ3សោ្ហ៍ចំងពាះរដូវរងា។ យ៉ងណា ត្ិញ សបម្្់រងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ 

រា្ម ៃ្រង្ួច ត្ិៃម្ៃការ្រញ្ឈ្់រែង្្ងោះងទងហើយតុល្យភាពរវាងសីតុណហា ភាពែនាុងងរាងៃតិងការផ្្គត់ផ្្គង់្ររ តិម្ណផ្្ស់
 

្រ្ូរខ្យល់ងទើ្រជាងរឿងសំខ្ៃ់។

[7] ការបគ្់របគងការផ្្ល់ទលឹែៃតិងចំណី

ែូៃម្ៃ់ធំធាត់ងលឿៃ ងហតុងៃះចំងពាះឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ទលឹែរាងែបាលងោះ ឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ទលឹែរាងជួង បតរូវកែ 

សប្រួលែ្្ពស់ សម្្ព ធទលឹែ ែប ត្ិតទលឹែ ងៅតា្ការធំធាត់។

ឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ទលឹែរាងែបាលងោះ : បតលឹ្ែ្្ពស់ងាយផ្លឹែ ឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ចំណី : ឲ្យកគ្ចាៃងៅែ្្ពស់កគរ្រស់ែូៃម្ៃ់ញី
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[8] ការបគ្់របគងរ្រងព័ទ្ធ

ងបកាយងពលឲ្យចំណីដំ្ូរង ងគពបងីែរង្ង់ងៅតា្ការធំធាត់រ្រស់ែូៃម្ៃ់។ ងៅអាយុប្រកហល10-13ន្ងៃ ែូៃ 

ម្ៃ់អាចងផ្្ះរលំងរ្រងោៃ ងហតុងៃះងគដែវាងចញងៅងពលងោះ។

[9] ការផ្្ស់្រ្ូរខ្យល់

ងោយសារដង់សីុងតចតិញ្លឹ្ខ្ពស់ ងហើយហ្ូងធំ ងហតុងៃះបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាជាពតិងសសចំងពាះការផ្្ស់្រ្ូរខ្យល់។

[10] ការបគ្់របគងពៃ្វឺ

ែរណីងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់រា្ម ៃ្រង្ួច ការ្ំរភ្វឺងភ្ើងគវឺ្ែដល់បតលឹ្អាយុ1សោ្ហ៍ ែប ត្ិតពៃ្វឺ5លុច(lux) ្ំរភ្វឺ24ងម៉្ង  
ងៅអាយុ2-3សោ្ហ៍គវឺ3លុច(lux) ្រោ្ទ ្់រពីងៃះ្ែគវឺែប ត្ិតពៃ្វឺទា្រប្រកហល0.5លុច(lux) ្ំរភ្វឺ23ងម៉្ង។ ងៅងរាង 

ចតិញ្លឹ្ក្រ្រង្រើែចំហ ងៅងពលន្ងៃងគងប្រើពៃ្វឺធ្្មជាតតិងហើយងៅងពលយ្់រងគ្ំរភ្វឺងោយែប ត្ិតពៃ្វឺងៃះ។

(2) ការបគ្់របគងងៅដំណាែ់ចុងងបកាយ

ងពលដល់អាយុ4សោ្ហ៍ ងគ្រ្ូរចំណីពីចំណីសបម្្់រដំណាែ់កាលដំ្ូរងឬដំណាែ់កាលលូតោស់ ងៅចំណី 
សបម្្់រដំណាែ់កាលចុងងបកាយឬដំណាែ់កាលសងប្ច។ ងៅងពលការលូតោស់រ្រស់ែូៃម្ៃ់ងចះកតវ តិវឌ្ឍៃ  

្ររ តិម្ណសីុចំណីងែើៃង�ើង ងហើយ្ររ តិម្ណោ្ែងែើៃង�ើង។ ្្៉យងងទៀត ពីងពលងៃះងៅ វាៃលឹងងៅជាសា្ថ ៃភាព 

ចតិញ្លឹ្្រង្ចញ្ៀត ងហតុងៃះបតរូវងធ្ើឲ្យម្ៃការផ្្ស់្រ្ូរខ្យល់។ ជាពតិងសស ចំងពាះការចតិញ្លឹ្ងលើនផ្្ទរា្រ ការនចនាឲ្យខ្យល់ 

ហូរកាត់នផ្្ទែបម្លោតគវឺជាងរឿងសំខ្ៃ់។ ងធ្ើដូងចនាះ សម្ភា រៈបកាលៃលឹងសងៃួតល្្ម ងហើយ ត្ិៃសូវងែើតម្ៃឧស្ម័ៃពុល។

ងពលដល់ដំណាែ់កាលចុងងបកាយ ការងែើៃង�ើងទ្ងៃៃ់ៃលឹងោំឲ្យម្ៃ់ងៅជាងធ្ើចលោយវឺតស្ទែ់ ងហើយៃលឹង 

ម្ៃគម្្តនៃការលូតោស់ខំ្្ងរវាងម្ៃ់ង ្្ម លៃតិងញី។ ងៅដំណាែ់កាលងៃះសីតុណហា ភាពែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្គវឺ 

19-23អងសាងស ងហើយ្ររ តិម្ណចំណីកដលសីុគវឺខ្ពស់្ំរផុ្ត ងហើយជា្ួយរានា ងៃះ ែប ត្ិតធំធាត់ែ៏ខំ្្ងផ្ងកដរ។ ្ុ៉រកៃ្  

ងៅងពលងរ្ៅខំ្្ងែនាុងរដូវងរ្ៅ ចំាោច់បតរូវចាត់វ តិធាៃការប្រឆំ្ងភាពងរ្ៅដូចជាោញ់ខ្យល់ ែំហតិតចំណីជាងដើ្។ គួរ 

ែត់សំរាល់ថា ងៅងពលសីតុណហា ភាពង�ើងខ្ពស់ងលឿៃចា្់រពី30អងសាងសង�ើងងៅ ម្ៃ់ងាយៃលឹងងែើតជំងវឺងរ្ៅខ្ួៃ  

ងហតុងៃះបតរូវប្ររុងប្រយ័តនា។

ឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ទលឹែរាងជួង :  ឲ្យោតចាៃងៅែ្្ពស់សា្ម រ្រស់ែូៃម្ៃ់ញី
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(3) ការ្រងញ្ញលែ់

ងគ្រងញ្ញលែ់ែូៃម្ៃ់ញីងៅងពលអាយុប្រកហល6-7សោ្ហ៍(្រងញ្ញលែ់្ួយចំៃួៃ្ុៃ)។ ងៃះងោយសារកត 

ម្ៃ់ញីៃលឹងកលងសូវធំធាត់តងៅងទៀត។ ការ្រងញ្ញលែ់្ួយចំៃួៃ្ុៃ ៃលឹងងធ្ើឲ្យែកៃ្ងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ង ្្ម លទូោយ 

តា្ចំៃួៃកដល្រងញ្ញលែ់។ ងបកាយ្រងញ្ញលែ់្ួយចំៃួៃ្ុៃ ងៅអាយុប្រកហល9សោ្ហ៍ ងគៃលឹង្រងញ្ញលែ់ 

ែូៃម្ៃ់ទំាងអស់។ ងោយគតិតទំាងការ្រងញ្ញលែ់្ួយចំៃួៃ្ុៃ ទ្ងៃៃ់ខ្ួៃងៅែនាុង1ក្៉បតកាងរកដល្រងញ្ញលែ់ 
 

ជាសង់្ោរគវឺ32-35គី�ូបកា្។

5 ការបគ្់របគងអោ្័យរ្រស់ម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសាច់(ចូលទំាងអស់ងចញទំាងអស់ ៃតិងការសម្្្់រង្ងរាគ)

(1) ការសម្្ត្រោ្ទ ្់រពី្រងញ្ញលែ់ៃតិង្ុៃោែ់ែូៃម្ៃ់្រញូ្លចតិញ្លឹ្

ម្ៃ់ប្រយ�វឺជាទូងៅងគងប្រើវ តិធីសា្តសក្ដលងគងៅថា ចូលទំាងអស់ងចញទំាងអស់ គវឺោែ់្រញូ្លែូៃម្ៃ់ទំាង 

អស់កដលញាស់ែនាុងន្ងៃកត្ួយងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្កត្ួយ(ចូលទំាងអស់) ងហើយចតិញ្លឹ្ៃតិង្រងញ្ញលែ់(ងចញទំាងអ
 

ស់)។

ងរាងចតិញ្លឹ្អាចៃលឹងម្ៃ្រៃ្សល់ប្រភពជំងវឺងផ្្សងៗងៅតា្ងពលងវោកដលែៃ្ង ងោយសារកតវាបតរូវោៃងប្រើ 

បោស់្្ងងហើយ្្ងងទៀតសបម្្់រការបគ្់របគងការចតិញ្លឹ្(ពីងពលោែ់្រញូ្លចតិញ្លឹ្ដល់្រងញ្ញលែ់)ែនាុង 
រយៈងពលែំណត់្ួយ។ ងរាល្ំរណងនៃការសម្្្់រង្ងរាគគវឺែម្្ត់ទំាងសសរុងៃូវ ង្ងរាគ្រងកជំងវឺ ោ៉រ៉ាសីុត្រងកជំងវឺ  

សត្ល្តិតចនបងជាងដើ្ កដល្រៃ្សល់ទុែងោយសត្ម្ៃ់កដលចតិញ្លឹ្ងលើែ្ុៃ។ ងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់កដលទំងៃរ ងបកាយពី 

្រងញ្ញលែ់ច្់រ បតរូវសម្្តោ្ែងចញឲ្យោៃឆ្្់រ។ ្ុៃោែ់ែូៃម្ៃ់្រោ្ទ ្់រចូល បតរូវកតដែសម្ភា រៈបកាលទំាង 

អស់ងចញ សម្្្់រសត្ល្តិត ោងទលឹែសព្ទំាងអស់ ៃតិងងធ្ើការសម្្្់រង្ងរាគសព្ទំាងអស់។ ្្៉យងងទៀត ត្ិៃបតលឹ្ 

កតងៅខ្ងែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់្ុ៉រងណាណ ះងទ ងៅ្ររ តិងវណជំុវ តិញងរាងែ៏បតរូវសម្្ត សម្្្់រសត្ល្តិត ោងទលឹែ ៃតិង 

សម្្្់រង្ងរាគផ្ងកដរ។

(2) ការការពារការលុែលុយនៃសត្នបព

ងគ្ំរពាែ់សំណាញ់លួស សំណាញ់ការពារ្រែ្សី ងដើ្្ីការពារ ត្ិៃឲ្យសត្ែណុ្រ ្រែ្សីនបព ចូលលុែលុយែនាុង 
ងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់។

(3) ការងប្រើបោស់វ៉ាែ់សាំង ថានា ំ្រងាក រ

ចំងពាះជំងវឺញូវកាសល(Newcastle Disease) ជំងវឺរោែទងសួតកដលឆ្ង ជំងវឺរោែ្ំរពង់ខ្យល់ដល់ទងសួត 

កដលឆ្ង ជំងវឺ្ង់បែងពញហ្ាប្ី៊រងែៀស(Bursa of Fabricius)កដលឆ្ង ជំងវឺអុតម្ៃ់ ជំងវឺម៉្រ តិែ (Marek’s disease) ជា 

ងដើ្ ការចាែ់វ៉ាែ់សាំងគវឺម្ៃប្រសតិទ្ធភាពការពារ ងហើយចំងពាះវ៉ាែ់សាំងៃតិ្ួយៗ បតរូវអៃុវត្តា្ែ្្មវ តិធីចាែ់វ៉ាែ់សាំង 

ឲ្យោៃខ្្្់រខ្ួៃ។ ចំងពាះម្ៃ់ប្រយ�វឺ ជាទូងៅងគងប្រើែ្្មវ តិធីកដលងផ្្តងលើវ៉ាែ់សាំងរស់។
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6 វ តិធីែម្្ត់ោ្ែម្ៃ់

្រច្ុ្រ្ៃនា ោ្ែម្ៃ់ភាគងបចើៃបតរូវោៃផ្្្់រងដើ្្ីងប្រើបោស់ជាជីែំ្ុ៉រស្ិ៍។ វ តិធីផ្្្់ររួ្ ម្ៃ វ តិធីគរជាគំៃរ វ តិធីែូរ 

លែខេណៈង្រើែចំហ វ តិធីែូរលែខេណៈ្រតិទជតិតជាងដើ្។ ែនាុងការែម្្ត់ោ្ែម្ៃ់ប្រយ�វឺ ភាគងបចើៃងគងប្រើងរាងផ្្្់រ 

ក្រ្រង្រើែចំហ។ ងោយសារកតលបាយនៃោ្ែម្ៃ់ប្រយ�វឺៃតិងសម្ភា រៈបកាលភាគងបចើៃម្ៃជាតតិទលឹែតតិច ប្រសតិៃង្រើ 

ងធ្ើការផ្្្់រែនាុងងរាងផ្លតិតជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ឬងរាងផ្្្់ររាងប្រអ្់រ ចំាោច់បតរូវងធ្ើការកែសប្រួលែប ត្ិតជាតតិទលឹែដំណាែ់កាល

ដំ្ូរង។ ្្៉យងងទៀត ងៅងរាងផ្្្់រក្រ្រ្រតិទជតិត ការែម្្ត់ោ្ែគវឺច្់រងលឿៃ ្ុ៉រកៃ្អាចម្ៃសារធាតុកដល្៉រះពាល់ 

ដល់ការលូតោស់កដលជាសម្ភា រៈបកាលដូចជាអាច្៍រណារជាងដើ្ ត្ិៃបតរូវោៃ្ំរក្រែបគ្់របរាៃ់ ងហតុងៃះបតរូវ 

ប្ររុងប្រយ័តនា។

7 កផ្ៃការចតិញ្លឹ្ៃតិងការវាយតន្្ស្ត្ថភាព

(1) កផ្ៃការចតិញ្លឹ្

្រច្ុ្រ្ៃនា ម្ៃ់ប្រយ�វឺភាគងបចើៃគវឺងគចតិញ្លឹ្ងោយផ្លតិតតា្ែតិច្សៃ្យជា្ួយបែរុ្ហុ៊ៃចំណីសត្ សម្គ្ 

ជំៃួញជាងដើ្។ ន្ងៃោែ់្រញូ្លែូៃម្ៃ់ ចំៃួៃែបាលោែ់្រញូ្ល អាយុ្រងញ្ញលែ់ជាងដើ្គវឺបតរូវែំណត់ងោយ
 

ែតិច្សៃ្យ ងហតុងៃះចំាោច់បតរូវសតិែសាទុែជា្ុៃពីងរាងៃតិងកាលវ តិភាគការងារ។

(2) វ តិធីសា្តសអ្ងងកតស្ត្ថភាព

សត្ម្ៃ់ធំធាត់ងលឿៃ ងហើយ ត្ិរងវោចតិញ្លឹ្ខ្ី ងហតុងៃះបតរូវ្្លឹងទ្ងៃៃ់ជាងរៀងរាល់សោ្ហ៍ៃតិងវាស់្ររ តិម្ណ 

ចំណីកដលសីុ។ ពីលទ្ធផ្លងៃះ ងគអាចគណោស្ត្ថភាពដូចជាែំងណើ ៃទ្ងៃៃ់ខ្ួៃជាងដើ្។ អាសស័យងលើអបតា 

្រងញ្ញលែ់(ផ្លងធៀ្រនៃចំៃួៃែបាលោែ់ចូលចតិញ្លឹ្ងៅៃលឹងចំៃួៃអាច្រងញ្ញលែ់) ៃតិង្ររ តិម្ណទ្ងៃៃ់្រងញ្ញ 

លែ់(្ររ តិម្ណទ្ងៃៃ់្រងញ្ញលែ់ម្ៃ់រស់ែនាុង្ួយឯែតានផ្្ទបែឡា) ផ្លចំងណញអាជីវែ្្មគវឺៃលឹងខុសរានា ខំ្្ង។
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① ងសះទ្ងៃៃ់សសាល

1 លែខេណៈពតិងសសនៃងសះប្រងភទពូជសុទ្ធ

・ ងសះប្រងភទពូជសុទ្ធគវឺជាសត្កដលប្ររុងប្រយ័តនាខំ្្ង។ វាអាចៃលឹងភ្ាែ់ងផ្្ើលរត់ងចញឬែង្ចញ្្លងោយសារកាយវ តិ

ការងលឿៃៗរ្រស់អនាែង ើ្លក្វា។ ងៅងពល្៉រះងសះ ចំាោច់បតរូវងដើរចូលពី្ុខ ងប្រើសង្្ងសសទៃ់ 

ងដើ្្ីឲ្យងសះទុែចតិត្ោៃ។

・ ងសះម្ៃងពាះងវៀៃកវងជាងសត្ដនទៃតិងងាយងែើតជំងវឺចុែរាគ(ឈវឺងពាះ) ងហតុងៃះចំាោច់បតរូវប្រយ័តនាែនាុងការបគ្់រគ្

រងចំណី។

2�ង ្្ម ះអវយវៈសំខ្ៃ់ៗរ្រស់ងសះប្រងភទពូជសុទ្ធ(ងប្រៀ្រងធៀ្រៃលឹង្ៃុស្ស)

① សែ់ខ្ង្ុខ ⑧ ជង្គង់ងបកាយ(ជង្គង់្ៃុស្ស)

② សែ់ែងសះ ⑨ កែងនដ(កែងនដ្ៃុស្ស)

③ កផ្នាែភ្ា្់រែៃតិងខនាង(្ូរែ) ⑩ សោ្ែ់ងជើង្ុខ(ែនដ្ៃុស្ស)

④ ខនាង ⑪ សោ្ែ់ងជើងងបកាយ(ែងជើង្ៃុស្ស)

⑤ គូទ ⑫ សោ្ែ់ប្រអ្់រងជើង(ឆ្លឹងភ្ា្់របម្្នដៃតិងប្រអ្់រនដ)

⑥ ែៃ្ទុយ ⑬ បែចែងជើង(បែចែបម្្នដែណ្ាល្ៃុស្ស)

⑦ ែ្្ពស់ខ្ួៃ

① ②
③ ④ ⑤

⑥

⑧

⑨

⑩
⑪

⑬

⑫

▲⑦

ងបរៅពីងៃះ5
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3 ការសំរាល់អត្សញ្ញ ណងសះ

ងគងធ្ើការសំរាល់អត្សញ្ញ ណងសះពូជសុទ្ធងោយ ស្្ុរងរា្ លែខេណៈពតិងសស(សានា ្ភ្វឺ បែងយជាងដើ្) 

្រៃ្ទះឈី្រតូចជាងដើ្។ ព័ត៌ម្ៃទំាងងៃះៃលឹងបតរូវែត់បតាែនាុងលតិខតិត្រញ្្ែ់ការចុះ្រញី្ពូជពង្ស។

(1) ស្្ុរងរា្

ស្្ុរងរា្រ្រស់ងសះពូជសុទ្ធម្ៃ8ប្រងភទដូចខ្ងងបកា្។

 ងរា្ពណ៌បរា្់រងរៅឡាែ់ភ្វឺ ងរា្ពណ៌បរា្់រងរៅឡាែ់ងងលឹត ងរា្ពណ៌ដូចក្ាៃ់ ងរា្ពណ៌ដូចក្ាៃ់ង ្្ម

 ងរា្ពណ៌ដូចក្ាៃ់ង ្្ម  ងរា្ពណ៌ង ្្ម  ងរា្ពណ៌ប្រងផ្ះ ងរា្ពណ៌ស

(2) លែខេណៈពតិងសស

・ លែខេណៈពតិងសសគវឺសំងៅសានា ្ភ្វឺងៅងលើ្ុខឬងជើង ឬបែងយងលើខ្ួៃទំាងអស់។

(3) ្រៃ្ទះឈី្រតូច

・ ្ ុៃចុះ្រញី្ពូជពង្ស ងគ្រងក្់រវាងៅែនាុងចំណុចែណ្ាលនៃែចំងហៀងខ្ងងឆ្ង។

・ ងលខ្រៃ្ទះឈី្រតូច ៃលឹងបតរូវោៃែត់បតាែនាុងលតិខតិត្រញ្្ែ់ការចុះ្រញី្ពូជពង្ស។

・ ងដើ្្ីងប្រើបោស់ងសះពូជសុទ្ធជាងសះប្រណំាង ចំាោច់បតរូវងធ្ើការ្រងក្់រ្រៃ្ទះឈី្រតូច។

4�ចំណី

・ ចំណីកដលផ្្ល់ឲ្យងសះប្រងភទពូជសុទ្ធម្ៃ ចំណីជីវជាតតិ ៃតិងចំណី ត្ិៃកែនចនា។

・ ចំណីជីវជាតតិសំខ្ៃ់ៗម្ៃដូចជាពពួែធញញជាតតិដូចជាសសរូវសាលីoat ែៃ្ទែ់សសរូវសាលីជាងដើ្ ងហើយងបរៅពីងៃះគវឺ

ចំណីោយ។

・ ចំណី ត្ិៃកែនចនាគវឺង ្្ម សងៃួតកដលោំចូលពី្ររងទសឬផ្លតិតខ្ួៃឯង។
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5�សម្ភា រៈបកាល

・ ្រៃ្ទ្់រកដលបតរូវោៃខណ្ឌ ងោយក�ែៗងៅងរាងចតិញ្លឹ្ងសះងៅថា ងបកាលងសះ ងហើយចំង្រើងជាងដើ្កដលបកាល 

ងធ្ើជាែបម្លងដែែនាុងងបកាលងសះងៅថា សម្ភា រៈបកាល។

・ សម្ភា រៈបកាលកដលងគងប្រើបោស់សំខ្ៃ់ៗគវឺម្ៃ ចំង្រើងសសរូវ ចំង្រើងសសរូវសាលី ង ្្ម ផ្លតិតខ្ួៃឯង ែង្្ទចងឈើ 

ឈូសឬអាច្៍រណារ។

・ ងៅវាលង ្្ម សបម្្់រផ្លតិត ងគងប្រើចំង្រើងសសរូវឬង ្្ម ផ្លតិតខ្ួៃឯង ្ុ៉រកៃ្ងៅវាលង ្្ម សបម្្់រចតិញ្លឹ្ ភាគងបចើៃងគ 

ងប្រើចំង្រើងសសរូវសាលីឬែង្្ទចងឈើឈូស អាច្៍រណារងដើ្្ីការពារែំុឲ្យងសះសីុសម្ភា រៈបកាល។
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② ការចតិញ្លឹ្ឃ្មុំ

1 រចោស្្ព័ៃ្ធនៃប្រអ្់រសំ្ុរែ

(1) ប្រអ្់រសំ្ុរែ ប្រអ្់រ្រៃ្

ងគចតិញ្លឹ្សត្ឃ្មុំងៅែនាុងប្រអ្់រសំ្ុរែ(រា្់រថា1ហ្ូង)។ ប្រអ្់រសំ្ុរែធ្្មតាអាចោែ់ោៃ្រៃ្ទះសំ្ុរែពី8-10្រៃ្ទះ 
 

ងហើយម្ៃឃ្មុំែ្្មែរប្រកហល2្ុវឺៃែបាលរស់ងៅ។ ងៅងពលហ្ូងរែីធំ ងគោែ់សំ្ុរែ្រៃ្កដលរា្ម ៃោត្រៃ្ពីងលើ
 

ប្រអ្់រសំ្ុរែងដើ្្ីងឆ្ើយត្រងៅៃលឹងការងែើៃង�ើងនៃចំៃួៃឃ្មុំ។

(2) ្រៃ្ទះសំ្ុរែ(នផ្្ទសំ្ុរែ)

្រណំុ្នៃរៃ្ធែនាុងសំ្ុរែឃ្មុំងៅថា្រៃ្ទះសំ្ុរែ(នផ្្ទសំ្ុរែ)។ 
 

វាគវឺជាកផ្នាែ្ូលោឋា ៃនៃសំ្ុរែរ្រស់ឃ្មុំ ងហើយងគែំណត់ 

ទំហំនៃហ្ូងងោយចំៃួៃ្រៃ្ទះសំ្ុរែកដលោែ់្រញូ្លែនាុងប្រអ្់រសំ្ុរែ 
 

ឬែ៏ងគោែ់្រញូ្លងៅែនាុងប្រអ្់រសំ្ុរែៃូវ
 

្រៃ្ទះសំ្ុរែកដលចំៃួៃគវឺសស្រងៅតា្ទំហំហ្ូង។

(3) ឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ចំណី

ឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ចំណីជាឧ្រែរណ៍សបម្្់រផ្្ល់ចំណី(ទលឹែសករជាងដើ្)ឲ្យសត្ឃ្មុំ។ ង្រើោែ់ែនាុងប្រអ្់រសំ្ុរែ ងគផ្្ល់
 

ចំណីងោយោែ់វាងៅកផ្នាែខ្ងងបរៅ្ំរផុ្តនៃ្រៃ្ទះសំ្ុរែ។

2 អាហាររ្រស់ឃ្មុំៃតិងចំណី

(1) ទលឹែដ្ៃតិងល្្ងផ្ក

អាហាររ្រស់សត្ឃ្មុំគវឺម្ៃកតទលឹែដ្ៃតិងល្្ងផ្ក ្ុ៉រងណាណ ះ។ ទលឹែដ្ផ្ក គវឺជាប្រភពថា្ពល ងហើយល្្ងផ្ក ផ្្ល់ 

ប្រអ្់រសំ្ុរែ ប្រអ្់រ្រៃ្

្រៃ្ទះសំ្ុរែ

ឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ចំណី
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សារជាតតិករៃ៉តិងប្ររូងតអីុៃជាងដើ្។ សារធាតុចាហួយឃ្មុំកដលផ្្ល់ឲ្យរាជតិៃីឃ្មុំៃតិងដងកូវឃ្មុំងទើ្រញាស់ គវឺបតរូវោៃ

្រងញ្ញងោយឃ្មុំែ្្មែរកដលសីុល្្ងផ្ក ។

(2) ការឲ្យចំណីឃ្មុំ

សត្ឃ្មុំគវឺ ត្ិៃចំាោច់ឲ្យចំណីជាប្រចំាន្ងៃងោះងទ។ ្ុ៉រកៃ្ ងៅងពល ត្ិៃអាចប្រ្ូលទលឹែដ្ោៃ ងគអាចផ្្ល់ចំណី

(ទលឹែសករជាងដើ្)ងដើ្្ីឲ្យឃ្មុំអាច្រៃ្រស់ោៃងោយខ្ួៃឯង។ ្្៉យងងទៀត ងៅងពលល្្ងផ្ក ម្ៃតតិចតួច ងគអាចផ្្ល់

អាហារ(ល្្ងផ្ក ជំៃួស)កដលលែ់ងៅទីផ្សារជាងដើ្ជំៃួសឲ្យល្្ងផ្ក ។

3 សែ្្មភាពរែអាហាររ្រស់សត្ឃ្មុំ

ែរណីសត្ឃ្មុំងៅរែទលឹែដ្ឬល្្ងផ្ក  ងគៃតិយយថាជាធ្្មតាវាងហាះជំុវ តិញ្ររ តិងវណ2km 

្ុ៉រកៃ្ង្រើរា្ម ៃផ្ក ងទងោះ 

វាៃលឹង្រៃ្ងហាះរហូតដល់10km។ សត្ឃ្មុំចូលចតិត្ផ្ក កដល្ររ តិម្ណទលឹែដ្ងបចើៃងហើយែំហា្់រជាតតិសករខ្ពស់។ ្្៉យង

ងទៀតងដើ្្ី ត្ិៃឲ្យចំណាយែមំ្្ងងោយខ្ត្រង់ ង្រើម្ៃផ្ក កដលទលឹែដ្លៃ្តិងផ្ក ទលឹែដ្ ត្ិៃសូវលង្ហើយងៅ

ចម្ងៃ យប្រកហលរានា ពីប្រអ្់រសំ្ុរែ វាៃលឹង ត្ិៃរវល់ៃលឹងផ្ក កដល ត្ិៃលង្ោះងទ។ សត្ឃ្មុំពតិចារណាជារួ្ ងលើែត្ា3គវឺ 

“គុណភាព ្ររ តិម្ណ ចម្ងៃ យ” ងហើយការសងប្ចចតិត្ថាងៅរែផ្ក ណាគវឺអាសស័យងលើសា្ថ ៃភាពរ្រស់ផ្ក កដលងៅ

ជំុវ តិញ។

្្៉យងងទៀត សត្ឃ្មុំបតរូវោៃក្រងកចែជាបែរុ្ងៅរែទលឹែដ្ផ្ក ៃតិងបែរុ្ងៅរែល្្ងផ្ក  ្ុ៉រកៃ្ែ៏ម្ៃែរណីកដលងៅ

រែទំាងពីរអាសស័យងលើសា្ថ ៃភាព។
.

ទលឹែដ្ៃតិងល្្ងផ្ក ងៅែនាុងរៃ្ធែនាុងសំ្ុរែឃ្មុំ ប្រអ្់រសំ្ុរែៃតិង្រៃ្ទះសំ្ុរែកដលឃ្មុំរស់ងៅ

4 ជំងវឺរ្រស់សត្ឃ្មុំ

(1) ជំងវឺរលួយដងកូវឃ្មុំ(ជំងវឺរលួយដងកូវឃ្មុំអាង្រ តិច ជំងវឺរលួយដងកូវឃ្មុំអវឺរ ៉្ុរ)

ងពលឆ្ងជំងវឺរលួយដងកូវឃ្មុំ វាៃលឹងងា្់រងៅែនាុងដំណាែ់កាលជាដងកូវឃ្មុំ។ ដងកូវឃ្មុំងទើ្រញាស់កដលងា្់រងោយឆ្ង

ជំងវឺរលួយដងកូវឃ្មុំអាង្រ តិច ៃលឹងរលួយងហើយស្តិតៗ ៃតិង្រងកែ្តិៃស្ុយឈួល(ជាតតិអៃ្ធតិលស្ុយ)។ រឯីដងកូវឃ្មុំងទើ្រញាស់

កដលងា្់រងោយឆ្ងជំងវឺរលួយដងកូវឃ្មុំអវឺរ ៉្ុរវ តិញ ត្ិៃស្តិតៗងោះងទ ងហើយែ្តិៃស្ុយក្រ្រជូរអាសីុត គវឺខុសពីជំងវឺរលួយ

ដងកូវឃ្មុំអាង្រ តិច។

ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ ទលឹែសូលុយស្ុយងន្ឡាៃ(Tylan)បតរូវោៃទទួលសា្គ ល់ជាថានា ំ្រងាក រជំងវឺរលួយដងកូវឃ្មុំ ្ុ៉រកៃ្ហ្ូង

កដលោៃឆ្ងជំងវឺរលួយដងកូវឃ្មុំងហើយ បតរូវកតដុត្ំរផ្្ញងចាល។

្រៃ្ទះសំ្ុរែ

ឧ្រែរណ៍ផ្្ល់ចំណី

ប្រអ្់រសំ្ុរែ
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(2) ជំងវឺវ៉ារ ៉អុា Varroa disease (ប្រជំុងរាគសញ្ញ នចវ៉ារ ៉អុា)

សា្ថ ៃភាព ត្ិៃប្របែតីងោយសារងែើតម្ៃនចវ៉ារ ៉អុាងៅថាជំងវឺវ៉ារ ៉អុា។ ងោយរងការជញ្ែ់្្ពីនចវ៉ារ ៉អុា សត្ 

ឃ្មុំ(ឃ្មុំងពញវយ័ ដងកូវឃ្មុំងទើ្រញាស់ ដងកូវឃ្មុំជតិត្រ្ូររ្ូរ) ៃលឹងចុះទៃ់ងខសាយ។ ្្៉យងងទៀត វរីសុជាងបចើៃឆ្ងតា្រយៈនច

 ងៃះ។

ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ ថានា ំៃីែូអាពីស្ាៃៃតិងថានា ំអាពីវ៉ា បតរូវោៃទទួលសា្គ ល់ជាថានា ំសម្្្់រនច។

(3) ងបរៅពីងៃះ

ងបរៅពីជំងវឺខ្ងងលើ ម្ៃដូចជា ជំងវឺណូហ្សតិម៉្Nosema disease(ឃ្មុំែ្្មែរម្ៃងរាគសញ្ញ ដូចជាងរាគងហើយហ្ូង

ឃ្មុំចុះងខសាយ) ជំងវឺដីស(ដងកូវឃ្មុំជតិត្រ្ូររ្ូរស្ា្់រងោយសារងៅជារ លឹងពណ៌សដូចដីស)។
.

 ដងកូវឃ្មុំងទើ្រញាស់កដលឆ្ងជំងវឺរលួយដងកូវឃ្មុំអាង្រ តិច ដងកូវឃ្មុំងទើ្រញាស់កដលឆ្ងជំងវឺរលួយដងកូវឃ្មុំអវឺរ ៉្ុរ

 (ប្រភពរ្ូរភាព  បែសួងែសតិែ្្មអាង្រ តិច) (ប្រភពរ្ូរភាព  បែសួងែសតិែ្្មអាង្រ តិច)

 ដងកូវឃ្មុំងទើ្រញាស់កដលងែើតនចវ៉ារ ៉អុា ឃ្មុំងពញវយ័កដលងែើតនចវ៉ារ ៉អុាធងៃៃ់ធងៃរ
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ចូរងឆ្ើយៃលឹងសំណួរខ្ងងបកា្ ងោយគូសសញ្ញ រង្ង់〇	ប្រសតិៃង្រើជាប្រងយគបតលឹ្បតរូវ ងហើយគូសសញ្ញ កខ្ង× 

ប្រសតិៃង្រើជាប្រងយគខុស។

＜１１ងរា１１＞

1. ងៅងពលម្ៃអាកាសធាតុងរៅដ  ចំៃួៃដែដងងហាើ្រ្រស់ងរាទលឹែងោះៃលឹងងែើៃង�ើង។ …………………………… (      )

2. ងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្ងរាម្ៃរោំងខណ្ឌ ត្ិៃម្ៃែកៃ្ងងដែសបម្្់រងរាងោះងទ ្ុ៉រកៃ្ងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្

ងរារា្ម ៃរោំងខណ្ឌ ម្ៃែកៃ្ងងដែសបម្្់រងរាៃី្ួយៗ។ ………………………………………………………… (      )

3. សត្ងរាម្ៃបែពះចំៃួៃ1ដូច្ៃុស្សកដរ។ …………………………………………………………………………… (      )

4. “ការ ត្ិៃបព្សីុចំណី”រ្រស់ងរាងែើតង�ើងងោយសារងរាសីុចំណី ត្ិៃកែនចនាងបចើៃងពែ។ ……………………… (      )

5. ងៅងពលងរាទលឹែងោះម្ៃជំងវឺរោែងោះ ការបជរុះងកាសតិកាម្ៃការ្យចុះ។ ………………………………… (      )

6. ង្ងរាងបកាយងែើតែូៃៃលឹង្រៃ្្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវងភទងរៀងរាល់21ន្ងៃ។ …………………………………………… (      )

7. ងគចតិញ្លឹ្ែូៃងរាងោយោែ់ងៅែនាុងរ្រង ៃតិង ោំងែំុងអាយបតរូវពៃ្វឺបពះអាទតិត្យ។ ……………………………… (      )

＜１សត្បជរូែ＞１

1. ពូជបជរូែកដលងគចតិញ្លឹ្ងបចើៃងៅែនាុងប្រងទសជ្ុ៉រៃគវឺ ពូជបជរូែក�ៃងរស៉ ពូជបជរូែយ៉ែងសៀរធំ ៃតិង 

ពូជបជរូែហាំងសៀរ។ ………………………………………………………………………………………………………… (      )

2. ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ ការ្រងាក ត់បជរូែម្ៃកតការ្រងាក ត់ងោយធ្្មជាតតិកត្ុ៉រងណាណ ះ។ ……………………………… (      )

3. ងៅងពលបជរូែ្រងងកើតែូៃ ែប្ៃលឹងងែើតម្ៃែរណីកដលង្បជរូែលំោែែនាុងការ្រងងកើតែូៃណាស់។ ………… (      )

4. ែូៃបជរូែងៅងពលងែើត ជាទូងៅ ម្ៃទ្ងៃៃ់ប្រកហល0.5គី�ូបកា្។ ……………………………………………… (      )

5. ែូៃបជរូែទទួលែមំ្្ងទ្់រទល់ៃលឹងជំងវឺងផ្្សងៗពីទលឹែងោះដំ្ូរង។ …………………………………………………… (      )

6. ងគងអាយចំណីដល់បជរូែចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ្ដងែនាុង1ន្ងៃែនាុង្ររ តិម្ណែំណត់ចបាស់ោស់។ ………………………… (      )

7. សត្បជរូែគវឺជាសត្កដលរស់ងៅជាហ្ូង ដូងចនាះ ងៅងពលងគចតិញ្លឹ្បជរូែជាហ្ូង បជរូែទំាងអស់អាចសីុ
 

ចំណីែនាុង្ររ តិម្ណងស្មើៗរានា ោៃ។ ………………………………………………………………………………………… (      )

＜１សត្ម្ៃ់１＞

1. សុ៊តពូជៃលឹងភ្ាស់ែនាុងរយៈងពល10ន្ងៃងៅែនាុងឧ្រែរណ៍ភ្ាស់សុ៊តសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត។ ………………………………… (      )

2. សត្ម្ៃ់ផ្លតិតសុ៊តោៃងបចើៃងៅរដូវកដលងពលន្ងៃម្ៃរយៈងពលកវង។ ……………………………………… (      )

3. ងបកាយពីសត្ម្ៃ់្រៃ្ផ្លតិតសុ៊តរយៈងពល្ុ៉រោ្ម ៃន្ងៃ្ែ វាៃលឹងផ្្ែការផ្លតិត1~3ន្ងៃ ្រោ្ទ ្់រ្ែ វាៃលឹង 

្រៃ្ផ្លតិតសុ៊តរយៈងពល្ុ៉រោ្ម ៃន្ងៃជា្្មី្ដងងទៀត។ …………………………………………………………………… (      )

4. សុ៊តម្ៃ់កដលងគោែ់លែ់ជាទំៃតិញម្ៃទ្ងៃៃ់30បកា្កដលងៃះជាទ្ងៃៃ់ជា្ធ្យ្។ ………………………… (      )

5. អបតាផ្លតិតសុ៊តរ្រស់ម្ៃ់ម្ៃការងែើៃង�ើងយ៉ងឆ្្់ររហ័សងៅងពលវាម្ៃអាយុងលើសពី13~14

កខ។ …………………………………………………………………………………………………………………………… (      )

6. ងៅងពលសីតុណហា ភាពងែើៃង�ើងខ្ពស់ ្ររ តិម្ណសីុចំណីរ្រស់សត្ម្ៃ់ម្ៃការ្យចុះ។ …………………… (      )

សំណួរសាែល្ង6
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7. ងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ រួ្ ម្ៃ ងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់លែខេណៈង្រើែចំហកដលពៃ្វឺបពះអាទតិត្យអាចចំាងចូលោៃ ៃតិង 

ងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់រា្ម ៃ្រង្ួចកដលោំងពៃ្វឺ ត្ិៃងអាយចូល។ …………………………………………………………… (      )
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ចង្្ើយ

１＜ងរា＞１

1. 〇

2. × (ងហតុផ្ល :  ងរាងចតិញ្លឹ្ងរាម្ៃរោំងខណ្ឌ គវឺម្ៃែកៃ្ងងដែសបម្្់រងរាៃី្ួយៗ រឯីងរាងចតិញ្លឹ្ងរា

រា្ម ៃរោំងខណ្ឌ គវឺ ត្ិៃម្ៃែកៃ្ងងដែងោះងទ។)

3. × (ងហតុផ្ល :  សត្ងរាម្ៃបែពះចំៃួៃ4។)

4. × (ងហតុផ្ល :  ការ ត្ិៃបព្សីុចំណីគវឺងែើតង�ើងងោយសារការផ្ដល់ចំណីោយកដលផ្្ទុែធញញជាតតិែនាុង

្ររ តិម្ណងបចើៃ។)

5. × (ងហតុផ្ល :  ងៅងពលងរាទលឹែងោះម្ៃជំងវឺរោែងោះ ការបជរុះងកាសតិកាម្ៃការងែើៃង�ើង។)

6. 〇

7. × (ងហតុផ្ល :  ងគចតិញ្លឹ្ែូៃងរាងៅែនាុង្ររ តិសា្ថ ៃកដលម្ៃការផ្្ស់្រដូរខ្យល់លប្្រងសើរៃតិងម្ៃពៃ្វឺបពះ

អាទតិត្យបគ្់របរាៃ់។)

１សត្បជរូែ１

1. × (ងហតុផ្ល :  ពូជបជរូែក�ៃងរស៉ ពូជបជរូែយ៉ែងសៀរធំ ៃតិង ពូជបជរូែឌុយរែ៉។)

2. × (ងហតុផ្ល :  ងគអៃុវត្ការ្រងាក ត់ងោយធ្្មជាតតិៃតិងការ្រងកែំងណើ តសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត(AI)។)

3. 〇

4. × (ងហតុផ្ល :  ែូៃបជរូែងៅងពលងែើត ម្ៃទ្ងៃៃ់ជា្ធ្យ្1.4គី�ូបកា្។)

5. 〇

6. × (ងហតុផ្ល :  ជាងរាលការណ៍ សបម្្់របជរូែចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ ងគផ្ដល់ចំណីងោយងសរ។ី)

7. × (ងហតុផ្ល :  ែរណីងគចតិញ្លឹ្បជរូែជាហ្ូង ងគបតរូវប្ររុងប្រយ័តនា ងបពាះអាចម្ៃបជរូែកដល ត្ិៃអាចសីុចំណី 

ោៃបគ្់របរាៃ់ៃតិងម្ៃការលូតោស់ ត្ិៃោៃល។្)

１សត្ម្ៃ់１

1.× (ងហតុផ្ល :  សុ៊តពូជៃលឹងភ្ាស់ែនាុងរយៈងពល21ន្ងៃ។)

2. 〇

3. 〇

4. × (ងហតុផ្ល :  ងៅែនាុងអាជីវែ្្មសុ៊តម្ៃ់ ងគភាគងបចើៃងប្រើទំហំMS(52~58បកា្) ទំហំM(58~64បកា្)  

ៃតិង ទំហំL (64~70បកា្)។)

5. × (ងហតុផ្ល :  អបតាផ្លតិតសុ៊តម្ៃការ្យចុះយ៉ងឆ្្់ររហ័សងៅងពលម្ៃ់ម្ៃអាយុ13~14កខ 

ងហើយ្រោ្ទ ្់រ្ែ វាៃលឹងចូលដំណាែ់កាលផ្្ស់្រដូរស្ា្រ។)

6. 〇

7. 〇
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Ⅲ
ការងារបគ្់របគងសត្ចតិញ្ល្ឹ  

ជាប្រចំាន ង្ៃ
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1 សា្ថ ៃភាពនៃជំងវឺឆ្ងកាចសាហាវ

(1)  ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ ងៅឆ្នា ំ2010 ជំងវឺបែចែងជើងៃតិងម្ត់ោៃងែើតង�ើងកដលងធ្ើឲ្យសត្បជរូែៃតិងងរាជាងបចើៃ 

ែបាលបតរូវោៃងគសម្្្់រ។

(2)  ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ ងៅឆ្នា ំ2007 ជំងវឺផ្្សាយ្រែ្សីែប ត្ិតធងៃៃ់ោៃងែើតង�ើង។

(3)  ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ ចា្់រពីឆ្នា ំ2013 ការងែើតង�ើងៃូវជំងវឺរាែរសួរាតតបាតងែើតងៅងលើសត្បជរូែោៃ្រងក្រញ្ហា  

ងៅបគ្់រតំ្រៃ់។

(4)  ជំងវឺឆ្ងទំាង្ីរខ្ងងលើងៃះសុទ្ធកតជាជំងវឺឆ្ង្រងកងោយវរីសុ។

(5)  ងៅប្រងទសជតិតខ្ងរ្រស់ប្រងទសជ្ុ៉រៃែ៏ម្ៃការងែើតង�ើងៃូវជំងវឺបែចែងជើងៃតិងម្ត់ ជំងវឺផ្្សាយ្រែ្សី 

ែប ត្ិតធងៃៃ់ផ្ងកដរ។

(6)  ្ ្មីៗងៃះ លំហូរងចញចូលនៃ្ៃុស្សៃតិងវត្ថុរវាងប្រងទសោៃងែើៃង�ើង កដលងធ្ើឲ្យហាៃតិភ័យនៃការឆ្ងចូល 

ៃូវជំងវឺឆ្ងកាចសាហាវងៅែនាុងប្រងទសជ្ុ៉រៃោៃងែើៃង�ើងខ្ពស់។

2 ប្រការបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាសបម្្់រអនាែងធ្ើការងៅែសតិោឋា ៃ

(1)  ងៅងពលងចញចូលងរាងចតិញ្លឹ្សត្ បតរូវងធ្ើការសម្្្់រង្ងរាគចំងពាះកស្ែងជើងែកវងៃតិងសង្្ៀែ្ំរពាែ់ 

ការងារឲ្យោៃបគ្់របរាៃ់។

(2)  បតរូវសងងកតង ើ្លងោយប្ររុងប្រយ័តនាខ្ពស់ៃូវសា្ថ ៃភាពសត្ចតិញ្លឹ្ងហើយបតរូវរាយការណ៍ងៅម្្ស់ែសតិោឋា ៃ 

ងៅងពលយល់ថាម្ៃភាព ត្ិៃប្របែតីងែើតង�ើង។

(3)  បតរូវការពារែំុឲ្យសត្នបពដូចជា្រែ្សីនបពៃតិងែណុ្រជាងដើ្ចូលលុែលុយែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្សត្។

(4)  សត្រយុ ត្ិៃបតលឹ្កតជាភានា ែ់ងារច្្ងវរីសុឬង្ងរាគធងៃៃ់ធងៃរ្ុ៉រងណាណ ះងទ ការងែើតង�ើងនៃដងកូវរ្រស់សត្រយុែ៏ 

ទាែ់ទាញសត្្រែ្សីនបពផ្ងកដរ ងហតុងៃះការែម្្ត់សត្រយុគវឺជាងរឿងសំខ្ៃ់។

3 តំ្រៃ់ែសតិោឋា ៃ

តំ្រៃ់ែសតិោឋា ៃចំាោច់បតរូវការការបគ្់របគងែនាុងោ្ជាតំ្រៃ់បគ្់របគងអោ្័យកដល្រងាក រការលុែលុយនៃ 

ភានា ែ់ងារ្រងកជំងវឺ។

តំ្រៃ់ែសតិោឋា ៃកចែជាពីរគវឺ តំ្រៃ់សបម្្់រសត្ចតិញ្លឹ្(ងរាងចតិញ្លឹ្សត្ៃតិងែកៃ្ងហាត់បោណ) ៃតិងតំ្រៃ់សបម្្់រ 

បគ្់របគង(ធុងចំណីសត្ ឃ្ាំងចំណីសត្ ផ្្ូវ ៃតិងការ តិយល័យជាងដើ្) កដលតំ្រៃ់ទំាងពីរងៃះបតរូវកតោែ់វ តិៃ័យៃតិង 

បគ្់របគងឲ្យោៃតលឹងរ លឹងចំងពាះការងចញចូលនៃ្ៃុស្សៃតិងយៃជំៃតិះ។

(1)  ្ តិៃឲ្យងភ្ៀវកដល្ែែសតិោឋា ៃចូលងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្សត្ងោយរា្ម ៃការអៃុញ្ញ ត ងហើយងៅែនាុងែរណីក្រ្រ
 

ងៃះ ចំាោច់បតរូវផ្្ល់ដំណលឹ ងងៅម្្ស់ែសតិោឋា ៃ។

(2)  ែនាុងែរណីជូៃងភ្ៀវកដល្ែសតិោឋា ៃចូលងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្សត្ បតរូវឲ្យងភ្ៀវពាែ់ងសសា្ការពារកស្ែងជើង
 

(ងធ្ើពីផ្្ស្ទតិច)ៃតិងពាែ់សង្្ៀែ្ំរពាែ់ការងារកដលម្ៃអោ្័យ រចួងធ្ើការសម្្្់រង្ងរាគងោយអាងជាៃ់បតំាសម្្្់រ 

ង្ងរាគ រចួសលឹ្ឲ្យចូលងរាងចតិញ្លឹ្សត្។

ការបគ្់របគងអោ្័យៃតិងការបគ្់របគងសុវត្ថតិភាពរ្រស់ែសតិោឋា ៃ1
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4 អរារសម្្្់រង្ងរាគងៅបចែងចញចូលនៃតំ្រៃ់បគ្់របគងអោ្័យ

(1) ែរណីរ្យៃ្ងចញចូល

តំ្រៃ់ងៃះម្ៃអរារសម្្្់រង្ងរាគកដលរួ្ ម្ៃ “បចែសម្្្់រង្ងរាគសបម្្់ររ្យៃ្” “ឧ្រែរណ៍ោញ់ថានា ំ 

សម្្្់រង្ងរាគ” “អាងសម្្្់រង្ងរាគសបម្្់ររ្យៃ្” “តំ្រៃ់ង្សៅែំងោរ”។ល។

ចំងពាះរ្យៃ្កដលងចញចូលែសតិោឋា ៃ បតរូវសម្្្់រង្ងរាគចំងពាះែង់រ្យៃ្ងោយឧ្រែរណ៍ោញ់ថានា ំសម្្្់រ  

ង្ងរាគ អាងសម្្្់រង្ងរាគសបម្្់ររ្យៃ្ជាងដើ្។

(2) ែរណី្ៃុស្សងចញចូល

ែនាុងែរណី្ៃុស្សងចញចូលងៅែនាុងតំ្រៃ់បគ្់របគងអោ្័យ រួ្ ម្ៃតំ្រៃ់សបម្្់រសត្ចតិញ្លឹ្ៃតិងតំ្រៃ់សបម្្់រ
 

ការបគ្់របគងជាងដើ្ ងគបតរូវងធ្ើការសម្្្់រង្ងរាគងៅកផ្នាែងជើង(កស្ែងជើងែកវង)ៃតិងសង្្ៀែ្ំរពាែ់ការងារងោយងប្រើ 

“ឧ្រែរណ៍ោញ់ថានា ំសម្្្់រង្ងរាគ” “អាងជាៃ់បតំាសម្្្់រង្ងរាគ” “តំ្រៃ់ង្សៅែំងោរ”។ល។

5 ការបគ្់របគងឧ្រែរណ៍សម្្្់រង្ងរាគ អាងសម្្្់រង្ងរាគ ៃតិង តំ្រៃ់សម្្្់រង្ងរាគ

(1) បចែសម្្្់រង្ងរាគសបម្្់ររ្យៃ្

ងៅងពលរ្យៃ្ចូល្ែ ឧ្រែរណ៍ស្ទង់ៃលឹងង្រើែ ងហើយទលឹែថានា ំៃលឹងបតរូវោញ់ងចញពីខ្ងងលើ ខ្ងងបកា្ ងឆ្ង 

ៃតិងសាដ ំ ងដើ្្ីសម្្្់រង្ងរាគងពញតួរ្យៃ្រួ្ ទំាងកផ្នាែខ្ងងបកា្នៃរ្យៃ្ផ្ងកដរ។ ងគចំាោច់បតរូវអៃុវត្ការចាែ់ 

្ំរងពញថានា ំសម្្្់រង្ងរាគៃតិងការបគ្់របគង់ម៉្សីុៃោញ់ថានា ំជាប្រចំាន្ងៃ។

(2) ឧ្រែរណ៍ោញ់ថានា ំសម្្្់រង្ងរាគ

ជាឧ្រែរណ៍កដល្រញ្្ងោយនដ ងោយសបម្្់ររ្យៃ្ ឧ្រែរណ៍ងៃះអាចសម្្្់រង្ងរាគងៅ្ររ តិងវណជំុវ តិញ  

រ្យៃ្ៃតិងែង់រ្យៃ្ ងហើយសបម្្់រ្ៃុស្ស ឧ្រែរណ៍ងៃះអាចសម្្្់រង្ងរាគងៅកផ្នាែងជើង។ ងគចំាោច់បតរូវចាែ់ 

្ំរងពញថានា ំសម្្្់រង្ងរាគជាៃតិច្។

អាងជាៃ់បតំាសម្្្់រង្ងរាគ
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(3) អាងសម្្្់រង្ងរាគសបម្្់ររ្យៃ្

ងគង្រើែ្រររ្យៃ្យវឺតៗឆ្ងកាត់ែនាុងទលឹែថានា ំសម្្្់រង្ងរាគ ងធ្ើដូចងៃះ ងគអាចសម្្្់រង្ងរាគងៅែង់ឡាៃោៃ  

ភាគងបចើៃ។ ប្រសតិទ្ធតិភាពនៃទលឹែថានា ំសម្្្់រង្ងរាគៃលឹង្យចុះងៅតា្ងពលងវោ ដូងចនាះ ងគចំាោច់បតរូវផ្្ស់្រដូរទលឹែថានា ំ 

ងអាយោៃ2~3ដងែនាុង្ួយសោដ ហ៍។ ្្៉យងងទៀត ប្រសតិៃង្រើម្ៃការោយ�ំនៃភែ់ឬខសាច់ងៅែនាុងទលឹែថានា ំសម្្្់រ  
 

ង្ងរាគ ែ៏អាចងធ្ើងអាយប្រសតិទ្ធតិភាពថានា ំ្យចុះ ដូងចនាះ ងគែ៏ចំាោច់បតរូវងធ្ើការសម្្តផ្ងកដរ។

(4) អាងជាៃ់បតំាសម្្្់រង្ងរាគ

ងគងធ្ើការបតំាកស្ែងជើងែកវងរយៈងពល 15~30 វ តិោទីៃតិងែនាុងងផ្ើងកដលោែ់ទលឹែថានា ំសម្្្់រង្ងរាគ។        

ប្រសតិទ្ធភាពនៃទលឹែថានា ំសម្្្់រង្ងរាគៃលឹង្យចុះងៅតា្ងពលងវោ ដូងចនាះ ងគចំាោច់បតរូវផ្្ស់្រដូរទលឹែថានា ំ។ ការផ្្ស់  

្រដូរទលឹែថានា ំបតរូវងធ្ើង�ើងជាងរៀងរាល់ន្ងៃ ងហើយងៅងពលងឃើញម្ៃការប្រឡាែ់ខំ្្ង ងគបតរូវផ្្ស់្រដូរងៅងពលងោះ     
 

 ភ្ា្ៗ។

(5) តំ្រៃ់ង្សៅែំងោរ (តំ្រៃ់សម្្្់រង្ងរាគ)

បតរូវោចងរាយង្សៅែំងោរងៅបចែងចញចូលងដើ្្ីងធ្ើការសម្្្់រង្ងរាគងៅែង់រ្យៃ្ចំងពាះរ្យៃ្ ៃតិងងៅ 

ោតកស្ែងជើងែកវងចំងពាះ្ៃុស្ស។ ការោចងរាយែំងោរគវឺចំាោច់បតរូវអៃុវត្ជាប្រចំាន្ងៃ។

6 ចំណុចបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាែនាុងការងប្រើបោស់ថានា ំសម្្្់រង្ងរាគ

ងៅងពលងប្រើបោស់ថានា ំសម្្្់រង្ងរាគ បតរូវងរារពតា្ចំណុច្ួយចំៃួៃរួ្ ម្ៃ “បតរូវងរារពងៅតា្រង្រៀ្រៃតិង   

ែប ត្ិតងប្រើបោស់កដលោៃែំណត់រចួងសសច” “បតរូវោយថានា ំសម្្្់រង្ងរាគងៅងពលងប្រើបោស់” “បតរូវរែសាទុែថានា ំ 

សម្្្់រង្ងរាគ(ទលឹែថានា ំងដើ្)ងៅែកៃ្ងកដលងងលឹតៃតិងសងៃួត” “ ត្ិៃបតរូវោយជា្ួយថានា ំសម្្្់រង្ងរាគឬថានា ំសម្្្់រសត្ 

ល្តិតងផ្្សងងទៀតងោះងទ” “ងៅងពលងប្រើបោស់ បតរូវពាែ់ងសសា្នដ ងហើយងៅងពលោញ់ឬងរាយថានា ំបតរូវពាែ់ម៉្ស”។  

ងៅងពលងធ្ើការសម្្្់រង្ងរាគ បតរូវងសៀ្ែឯែសណាឋា ៃសបម្្់រងធ្ើការងារងៃះៃតិងប្ររុងប្រយ័តនាែំុងអាយទលឹែថានា ំសម្្្់រ 

ង្ងរាគ្៉រះពាល់បតរូវរាងកាយ ងហើយប្រសតិៃង្រើទលឹែថានា ំសម្្្់រង្ងរាគ្៉រះបតរូវខ្ួៃបោណ បតរូវងប្រើទលឹែងដើ្្ីោងសម្្ត 

ងចញងអាយអស់។

ការទុែោែ់ថានា ំសម្្្់រង្ងរាគ
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សូ្ងសៀ្ែពាែ់អាវការពារឲ្យោៃបតលឹ្បតរូវ។

  វ តិធីងសៀ្ែពាែ់អាវការពារកដលបតលឹ្បតរូវ

7 ការបគ្់របគងសុវត្ថតិភាពងរាងចតិញ្លឹ្សត្ 

(1) ងប្រងឥៃ្ធៃៈ អគ្គតិសៃី

ងៅងពលងប្រើបោស់ងប្រងឥៃ្ធៃៈ(ងប្រងកាត សាំងជាងដើ្) បតរូវពតិៃតិត្យជាៃតិច្ថារា្ម ៃងភ្ើងងៅកែ្រៃតិងប្ររុងប្រយ័តនា

ចំងពាះអគ្គតិភ័យ។

បតរូវប្ររុងប្រយ័តនាជាពតិងសសចំងពាះងភ្ើងោរៃីតិងកដែងែះជាងដើ្។ ត្ិៃបតរូវយែវា្ែជតិតជាោច់ខ្ត។

(2) ប្រព័ៃ្ធអគ្គតិសៃី

បពីងភ្ើងងៅងពលបតរូវងសើ្ អាចម្ៃហាៃតិភ័យឆ្ងចរៃ្អគ្គតិសៃី។

ងៅងពលសម្្ត បតរូវប្ររុងប្រយ័តនាែំុងធ្ើឲ្យងសើ្បពីងភ្ើង។

មួក

េ្រ�មៃដជ័រ

ែស្បកេជ�ងកែវង

គួរេ្រប�មួកែដល�នរ�ំង

េ្រប�្រ�ស់្របេភទែវ�ន�ឃ� � ប
ែដល�ក់�ប់នឹងមុខ

�វ�រ�រ

�៉ស

េស� �ក�ក់�វ�រ�រែដល�ន
�វៃដែវងនិងេ�េជ�ងែវង

បេ�� ញៃដ�វេ្រ�
ឲ្យ្រគបពីេល�េ្រ�មៃដ។

�ក់�៉សេ�េពល�ល់ឬេរៀបចំ��  ំ
និងេ�េពល�ញ់�� ំ

្រគបេជ�ងេ�ពីេល�ែស្បកេជ�ងេធ� ��រេដ�ម្បី
កុំឲ្យទឹក�� េំ្រជ�តចូលក� �ងសេម��កបំ�ក់។

ែវ�ន��រ�រ
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1 កាលវ តិភាគងពញ1ន្ងៃរ្រស់ែសតិែរផ្លតិតទលឹែងោះ

ងពលបពលឹែ ងពលន្ងៃ ងពលយ្់រ

សម្្តសនាូែោែ់ចំណី

សម្្តសនាូែោែ់ទលឹែៃតិងផ្្តិលទលឹែ

បចោច់ទលឹែងោះ

ងអាយចំណីសត្

ងោសប្រ្ូលផ្ដុំចំណីសត្

សម្្តផ្្ូវងដើរ

ងោសប្រ្ូលផ្ដុំចំណីសត្

ទុែោែ់កាែសំណល់សត្

(ងអាយចំណីសត្

សម្្តផ្្ូវងដើរ

បចោច់ទលឹែងោះ

ងអាយចំណីសត្

ងោសប្រ្ូលផ្ដុំចំណីសត្

2 ការបគ្់របគងែសតិោឋា ៃ

(1) ផ្្ូវងដើរ

វាម្ៃសារៈសំខ្ៃ់ែនាុងការសម្្តផ្្ូវងដើររ្រស់ងរាទលឹែងោះែំុងអាយម្ៃភាពរអតិល។

(2) ឃំ្ាងស្ុែចំណីសត្

・ប្ររុងប្រយ័តនាែំុងអាយសត្ស្ា្រនបពឬែណដុ រចូលែនាុងឃ្ាំងស្ុែចំណីសត្។

・សម្្តងអាយោៃស្ាតម្ៃអោ្័យជាៃតិច្។

・បតរួតពតិៃតិត្យថាងតើចំណីសត្ ត្ិៃម្ៃដុះផ្្សតិតងទឬយ៉ងណា។

(3) សនាូែោែ់ចំណី

・សម្្តសនាូែោែ់ចំណីងអាយោៃស្ាតជាៃតិច្ ្ុៃងពលងអាយចំណីសត្ងៅងពលបពលឹែ។

・នផ្្ទនៃសនាូែោែ់ចំណីគួរម្ៃលែខេណៈរងោងងស្មើ ងោយ ត្ិៃគួរម្ៃកផ្នាែផ្តឬប្រងហាងងោះងទ។

(4) ការងោសប្រ្ូលផ្ដុំចំណីសត្

ងដើ្្ីងអាយងរាទលឹែងោះងាយសសរួលែនាុងការសីុចំណី ការងោសប្រ្ូលផ្ដុំចំណីសត្ងអាយស្ថតិតងៅជតិតម្ត់រ្រស់
 

ងរាគវឺជាការសំខ្ៃ់។

ងរាចតិញ្ល្ឹ យែទលឹែងោះ2
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(5) ការសម្្តសនាូែោែ់ទលឹែៃតិងផ្្តិលទលឹែ

・ ងៅងពលបពលឹែ ងគងធ្ើការសម្្ត ងោយយែចំណីសត្កដលធ្ាែ់ងៅែនាុងសនាូែោែ់ទលឹែៃតិងផ្្តិលទលឹែងចញងអាយអស់ 
 

ងហើយោែ់ទលឹែ្្មីៗងអាយងរាទលឹែងោះជាប្រចំា ។

・ ងៅរដូវងរៅដ កដលម្ៃអាកាសធាតុងរៅដ  ងគគួរអៃុវត្ងោយឧសសាហ៍្រដូរទលឹែងៅែនាុងសនាូែោែ់ទលឹែ ងដើ្្ីងអាយងរា
 

អាចផ្លឹែទលឹែបតជាែ់ៗ ងទើ្រជាការល។្

(6) ការផ្្ស់្រដូរខ្យល់ងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្ងរា

・ ងៅរដូវកដលម្ៃអាកាសធាតុរងា ងគងធ្ើការទ្់រខ្យល់កដលចូលតា្ប្រងោះងផ្្សងៗ។

・ ងៅរដូវកដលម្ៃអាកាសធាតុងរៅដ  វាម្ៃសារៈសំខ្ៃ់ងោយងគបតរូវងធ្ើការជប្រុញចរៃ្ខ្យល់ងោយងប្រើែងាហា រ។

・ ងៅរដូវកដលម្ៃអាកាសធាតុងរៅដ  សីតុណហា ភាពងៅចុងងពាះងវៀៃធំរ្រស់ងរាងបចើៃកតងែើៃង�ើងងលើសពី39អងសា

ងស ងល្ឿៃដែដងងហាើ្រ្រស់ងរាែ៏ងែើៃង�ើង  

ងហើយការ្ររ តិងភាគចំណីរ្រស់វាៃលឹងម្ៃការ្យចុះ។

ការងារងោសប្រ្ូលផ្ដុំចំណីសត្

ផ្្តិលទលឹែ

ការផ្្ស់្រដូរខ្យល់ងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្ងរា
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(7) ែកៃ្ងងរាងដែ

・ងគរែសាែកៃ្ងងរាងដែ (ងបកាលងរា)ងអាយម្ៃអោ្័យ ៃតិង សងៃួតជាៃតិច្។

・ ងដើ្្ីផ្ដល់ផ្សុែភាពៃតិងកាត់្រៃ្ថយែំុងអាយម្ៃរ្ួរសងៅងជើងរ្រស់ងរាទលឹែងោះ ងគងប្រើសម្ភា រៈបកាលងធ្ើជា 

ែបម្លកដលម្ៃលែខេណៈទៃ់។

(8) ការែម្្ត់សត្ល្តិតពីខ្ងងបរៅ

・ ងគបតរូវចាត់វ តិធាៃការទ្់រសាក ត់ែំុងអាយសត្រយុសាសីុោអតិឬសត្រយុអីុងអោអតិជាងដើ្អាច្រៃ្ពូជៃតិងងែើៃចំៃួៃ

ោៃ។

・ ងដើ្្ីទ្់រសាក ត់សត្ល្តិតទំាងងោះ ចំាោច់បតរូវងធ្ើការសម្្តៃតិងែម្្ត់កាែសំណល់សត្  ងធ្ើការផ្្ស់្រដូរែបម្ល ៃតិង  

ងធ្ើការែម្្ត់ងចាលៃូវចំណីសត្កដលស្ុយរលួយ។

(9) ការសងងកតង ើ្លសត្ងរា

ងគសងងកតង ើ្លសត្ងរាងដើ្្ីដលឹងអំពី“ការប្រកជងរវាងងរាខំ្្ងៃតិងងរាងខសាយ”“ងរាកដល ត្ិៃម្ៃសុខភាពល”្ 

“រ្ួរសងៅងលើខ្ួៃងរា” “ការងរ ើសចំណី (ការសីុចំណីងរ ើស)” “សា្ថ ៃភាពោ្ែដូចជារាែរសូជាងដើ្”។

3 លំោ្់រលំងោយនៃការបចោច់ទលឹែងោះ

(1) ការងបតៀ្ងរៀ្រចំៃតិងងរាលការណ៍

・ ងៅ្ុៃងពលបចោច់ទលឹែងោះ ងគងធ្ើការបតរួតពតិៃតិត្យ ោងសម្្ត ៃតិង សម្្្់រង្ងរាគងៅងលើឧ្រែរណ៍ៃតិងសម្ភា រៈ

ងប្រើសបម្្់របចោច់ទលឹែងោះ។

・ ងគងធ្ើការបចោច់ទលឹែងោះរ្រស់ងរាកដលងឃើញម្ៃការបជរុះងកាសតិកាងបចើៃឬងរាកដលម្ៃជំងវឺរោែងោះងៅចុង 

ងបកាយងគ។

(2) ការបចោច់ទលឹែងោះដំ្ូរងងចាល

・ ងគងធ្ើការបចោច់ទលឹែងោះដំ្ូរងងចាល ងដើ្្ី“រែៃូវសារធាតុែែឬរ លឹងងៅែនាុងទលឹែងោះ”  ងដើ្្ី“បចោច់ងចាលៃូវ 

ទលឹែងោះកដលអាចម្ៃការងបជៀតចូលនៃង្ងរាគងៅែបាលងោះងបកាយងពលបចោច់ទលឹែងោះងលើែ្ុៃ”ៃតិងងដើ្្ី 

“បចោច់ងចាលៃូវទលឹែថានា ំសម្្្់រង្ងរាគកដលសល់ជា្់រងៅែបាលងោះងបកាយងពលបចោច់ទលឹែងោះងលើែ្ុៃ”។

ែកៃ្ងងរាងដែ
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・ ការសម្្្់រង្ងរាគងៅនដៃតិងការពាែ់ងសសា្នដបចោច់ទលឹែងោះ１ងគងបតៀ្ងរៀ្រចំធុងទលឹែសបម្្់រោងនដៃតិង 

ែកៃ្សងសបម្្់រជូតនដ។

・ ផ្្តិលបតងទលឹែងោះ : ងគងធ្ើការបចោច់ទលឹែងោះដំ្ូរងងចាលពីែបាលងោះៃី្ួយៗោែ់ចូលែនាុងផ្្តិលបតងទលឹែងោះ 

រចួងធ្ើការពតិៃតិត្យរែង ើ្លសារធាតុែែឬរ លឹងងៅែនាុងទលឹែងោះ។ ែនាុងែរណីងៃះ ប្រសតិៃង្រើងឃើញែបាលងោះប្រោែ់

ខំ្្ង ងគបតរូវងធ្ើការោងសម្្តែបាលងោះជា្ុៃសតិៃ។ ្្៉យងងទៀត ប្រសតិៃង្រើងឃើញែបាលងោះប្រោែ់ខំ្្ង  

បតរូវងធ្ើការោងសម្្តែបាលងោះជា្ុៃសតិៃ។

(3) ការបជលែ់ែបាលងោះ្ុៃងពលបចោច់ទលឹែងោះ(អៃុវត្ងៅែសតិោឋា ៃកដលែបាលងោះ ត្ិៃសូវែខ្ែ់)

[1]   ងគអៃុវត្វាជំៃួស “ការជូតសម្្តែបាលងោះ” កដលម្ៃពៃ្យល់ងៅចំណុច្រោ្ទ ្់រ ងោយងប្រើថានា ំសម្្្់រង្ងរា

គ្រោ្ទ ្់រពីបចោច់ទលឹែងោះដំ្ូរងងចាល។ 

[2]   ការបជលែ់ែបាលងោះ គវឺម្ៃៃ័យថា “បជលែ់ែនាុងទលឹែថានា ំ” ។

[3]   ងរាល្ំរណងនៃការបជលែ់ែបាលងោះគវឺសម្្្់រង្ងរាគងៅែបាលងោះៃតិងការពារនផ្្ទនៃែបាលងោះ។

[4]   ទលឹែថានា ំបជលែ់ែបាលងោះម្ៃរួ្ ្រញូ្លថានា ំសម្្្់រង្ងរាគៃតិងសារជាតតិ 

ការពារនផ្្ទនៃែបាលងោះ(ដូចជាជាតតិ     គ្ីងសរៃីជាងដើ្)។

[5]   ងបកាយបជលែ់ច្់រ ងដើ្្ីការពារ ត្ិៃឲ្យម្ៃ្រៃ្សល់ទលឹែថានា ំងៅែនាុងទលឹែងោះ  

បតរូវជូតឲ្យស្ាតងោយងប្រើបែោសែកៃ្សងកដលងប្រើ្្ងងហើយងោះងចាល។

ការបចោច់ទលឹែងោះដំ្ូរងងចាល

ផ្្តិលបតងទលឹែងោះ

ទលឹែថានា ំបជលែ់ែបាលងោះ
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(4) ការជូតសម្្តែបាលងោះ

・ ងគងធ្ើការជូតសម្្តែបាលងោះងោយងប្រើែកៃ្សងកដលបជលែ់ែនាុងទលឹែថានា ំសម្្្់រង្ងរាគ។

・ ងរាល្ំរណងនៃការជូតសម្្តគវឺងដើ្្ី“ងភ្ាចការ្រងញ្ញទលឹែងោះ”ៃតិង ងដើ្្ី“សម្្្់រង្ងរាគងៅងលើនផ្្ទនៃែបាល

ងោះ”។

・ ងគងបតៀ្ែកៃ្សងងលើសពី1សបម្្់រងរា្ួយែបាល ងហើយងៅងពលងគងប្រើរចួ ងគោែ់វាចូលងៅែនាុងធុង្ួយងផ្្សង

ងទៀត។

・ ងគែ៏អាចងប្រើែកៃ្សងបែោសកដលងប្រើ្ដងងហើយងចាល ជំៃួសងអាយែកៃ្សងបែណាត់។

(5) ការស្ងៃួតែបាលងោះ

ងបកាយពីជូតសម្្តែបាលងោះរចួ ឬងបកាយពីបជលែ់ែបាលងោះរចួ បតរូវស្ងៃួតែបាលងោះងោយជូតែបាលងោះ 

ងោយងប្រើបែោសែកៃ្សងកដលងប្រើ្្ងងហើយងោះងចាល។

ការជូតសម្្តែបាលងោះ
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(6) ការពាែ់្ំរពង់្រវឺតទលឹែងោះ ការបចោច់ទលឹែងោះ ៃតិង ការដែ្ំរពង់្រវឺតទលឹែងោះងចញ

・ ងគ្ំរពាែ់្ំរពង់្រវឺតទលឹែងោះងៅ 1~2 ោទីងបកាយងពលចា្់រងផ្្ើ្បចោច់ទលឹែងោះដំ្ូរងងចាល។

・ ងគភ្ា្់រ្ំរពង់្រវឺតៃី្ួយៗងៅៃលឹងែបាលងោះចំៃួៃ4។

・ ការបចោច់ទលឹែងោះគួរអៃុវត្ងបកា្រយៈងពល5ោទី។

・ ងគ ត្ិៃងធ្ើការបចោច់ទលឹែងោះងបចើៃបជរុលងោយ្រងខេំបចោច់ទលឹែងោះកដលងៅសល់ងអាយអស់ងោះងទ(ការបចោច់

ទលឹែងោះលែខេណៈម៉្សីុៃ) ងបពាះការងធ្ើក្រ្រងៃះងធ្ើងអាយរ្ួរសដល់ម្ត់ៃតិង្ំរពង់ងៅែនាុងែបាលងោះរ្រស់ងរា។ 

គវឺងគ ត្ិៃបតរូវបចោច់ហួសងហតុងោះងទ។

・ ងបកាយងពលបចោច់ទលឹែងោះរចួរាល់ងហើយ ងគៃលឹងដែ្ំរពង់្រវឺតទលឹែងោះចំៃួៃ4ងចញពីែបាលងោះបព្រានា  

កត្ដង។

ត្ិៃបតរូវងធ្ើការបចោច់ទលឹែងោះលែខេណៈម៉្សីុៃងោះងទ 

(ឧទាហរណ៍នៃការអៃុវត្ ត្ិៃោៃល)្

ការពាែ់្ំរពង់្រវឺតទលឹែងោះ

រង្រៀ្របចោច់ទលឹែងោះកដលបតលឹ្បតរូវ

ងគងធ្ើការ្រងាខេ ំងសុញ្ញ កាស ្រៃ្តិចងបកាយ្ែ ទលឹែងោះៃលឹងធ្ាែ់្ែ 

ងោយឯែឯងងហើយៃលឹងក្រងកចែងៅ្ំរពង់ទំាង4សស្រងពលកត្ួយ។

រ្ួរសងៅជំុវ តិញម្ត់ែបាលងោះងោយសារការ

បចោច់ទលឹែងោះងបចើៃបជរុល។
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(7) ការសម្្្់រង្ងរាគងបកាយងពលបចោច់ទលឹែងោះ

・ ការសម្្្់រង្ងរាគងបកាយងពលបចោច់ទលឹែងោះ គវឺជាការបជលែ់ងោះរ្រស់សត្ងរាងៅែនាុងទលឹែថានា ំសម្្្់រង្ងរាគ

ងៅងបកាយងពលដែ្ំរពង់្រវឺតទលឹែងោះងចញរចួរាល់។

・ ងរាល្ំរណងនៃការងធ្ើក្រ្រងៃះ គវឺងដើ្្ីទ្់រសាក ត់ការឆ្ងោែ់ងតរងីៅងលើែបាលងោះទុែរហូតដល់ងពលបចោច់

ទលឹែងោះងលើែងបកាយ។

(8) ការបគ្់របគងសីតុណហា ភាពនៃធុងរែសាទលឹែងោះងអាយបតជាែ់

・ ងៅងពល្រញូ្លទលឹែងោះែនាុងធុង្ុៃដំ្ូរង ងគបតរូវ្រញូ្លទលឹែងោះកដលោៃពីការបចោច់រចួែនាុងអំ�ុងងពល1

ងម៉្ង ងហើយបតរូវរែសាសីតុណហា ភាពងអាយងៅងបកា្ 10 អងសាងស ្រោ្ទ ្់រ្ែ ងគបតរូវបគ្់របគងសីតុណហា ភាពងអាយ

ងៅងបកា្4.4អងសាងសែនាុងអំ�ុងងពល1ងម៉្ង្រោ្ទ ្់រពីងោះ។

・ងៅងពល្រញូ្លទលឹែងោះ្រកៃ្ថ្ ងគបតរូវបគ្់របគងសីតុណហា ភាពែំុងអាយង�ើងហួសពី 10 អងសាងស។

4 ការសងងកតង ើ្លចំណង់ផ្្ូវងភទរ្រស់សត្ងរា

(1) វដ្នៃចំណង់ផ្្ូវងភទ

វដ្នៃចំណង់ផ្្ូវងភទរ្រស់ងរាទលឹែងោះគវឺម្ៃរយៈងពល21ន្ងៃ។

(2) ការសងងកតង ើ្ល

・ ងៅងពលជតិតម្ៃចំណង់ផ្្ូវងភទ សត្ងរាទលឹែងោះៃលឹងងៅជាងៅ ត្ិៃងសងៃៀ្ ងៅបតដុសងរាដនទឬ្ៃុស្ស ងហើយងព

ដ្របជលែ់ការបជលែ់ែបាលងោះងៅែនាុងទលឹែថានា ំសម្្្់រង្ងរាគ

ធុងរែសាទលឹែងោះងអាយបតជាែ់
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លយ្់រងពលកដលងរាដនទងៅងសងៃៀ្ែ៏ងោយ ែ៏វាងៅកតងដើរចុះងដើរង�ើងកដរ។

・ ្ តិរងវោជា្់ររានា នៃការម្ៃចំណង់ផ្្ូវងភទ កាលពី្ុៃងគៃតិយយថាម្ៃរយៈងពលប្រកហល12ងៅ18ងម៉្ង ្ុ៉រកៃ្ោ

ៃ្យចុះជាង្ុៃទៃ្ទលឹ្រានា ៃលឹងការងែើៃង�ើងនៃ្ររ តិម្ណទលឹែងោះរ្រស់ងរាទលឹែងោះងោយ្រច្ុ្រ្ៃនាងៃះ ងគៃតិយយ

ថា ត្ិរងវោជា្់ររានា នៃការម្ៃចំណង់ផ្្ូវងភទជាសង់្ោរគវឺម្ៃរយៈងពល7ងៅ8ងម៉្ង។

・ ងគងធ្ើការសងងកតង ើ្លសែ្្មភាព្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវងភទរ្រស់ងរា (ការ្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវងភទលែខេណៈជាៃ់ ជាងដើ្) 

ងៅងពលបពលឹែបពលលឹ្ៃតិងងពលយ្់រ។

・ ការ្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវងភទលែខេណៈជាៃ់  គវឺងៅងពលងរាងផ្្សងប្ររុងង�ើងជាៃ់ពីងលើងហើយ ងរាងៅកតស្ងៃំងសងៃៀ្ 

ត្ិៃងរ ើ្រប្ះ។ ក្រ្រងៃះងគចាត់ទុែថាជាចំណង់ផ្្ូវងភទពតិតបោែដ ។

(3) ការសងងកតង ើ្លចំណង់ផ្្ូវងភទរ្រស់សត្ងរាែនាុងែរណីចតិញ្លឹ្ងោយចង

ែនាុងែរណីចតិញ្លឹ្ងោយចង ឧទាហរណ៍ ងរាងកដលម្ៃ្ំរពាែ់រ្រងងរា ជាងដើ្

ងគសងងកតង ើ្លសា្ថ ៃភាពដូចខ្ងងបកា្។

・ងរា ត្ិៃសូវសីុចំណី

・្ររ តិម្ណទលឹែងោះ្យចុះ

・ ត្ិៃសូវងៅងសងៃៀ្

・កសសែងរាទ៍

・ម្ៃងលចងចញៃូវទលឹែរអំតិល

・ប្រោ្់រងភទម្ៃលែខេណៈងហើ្

5 ការង ើ្លក្ែូៃងរាងៅងពលងែើត(ងបតៀ្លែខេណៈ)

・ ្ ុៃែូៃងរាងែើត ងគចំាោច់បតរូវងរៀ្រចំទុែជា្ុៃៃូវបទរុងចតិញ្លឹ្ងោយ្ំរ

ងៅកដលម្ៃអោ្័យៃតិងសងៃួតងហើយបកាលងោយសម្ភា រៈបកាលោៃបគ្់របរាៃ់។

・ ងគបតរូវងបតៀ្ែកៃ្សងស្ាតសបម្្់រជូតទលឹែងភ្ាះជា្់រៃលឹងខ្ួៃែូៃងរា ឧ្រែរណ៍សបម្្់រដលឹែជញូ្ៃ ថានា ំសម្្្់រង្ងរា

គ(ទលឹែថានា ំសម្្្់រង្ងរាគអីុយូ៉ឌីៃជាងដើ្)។

ប្រោ្់រងភទង�ើងបែហ្ៃតិងងហើ្ធំ
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1 ការបតរួតពតិៃតិត្យែសតិោឋា ៃ

ជា្ូលោឋា ៃ កផ្នាែងៃះគវឺម្ៃខ្លឹ្សារដូចងៅៃលឹងកផ្នាែទី1ចំណុចទី2នៃ III  ដូងចនាះ សូ្ពតិៃតិត្យង ើ្លខ្លឹ្

សារបតង់ចំណុចងោះ។

2 ការបតរួតពតិៃតិត្យសុខភាព

(1) ចំណង់អាហារ

ប្រសតិៃង្រើងឃើញម្ៃអាការៈដូចខ្ងងបកា្ ងគអាចសង្ស័យថាសត្ែំពុងម្ៃជំងវឺកផ្នាែប្រព័ៃ្ធរោំយអាហារ 

ជំងវឺកដលងធ្ើងអាយងរៅដ ខ្ួៃ ឬ ជំងវឺងធ្មញ។

・ ត្ិៃងៅជតិតសនាូែោែ់ចំណី

・ម្ៃសល់ចំណីតតិចឬងបចើៃ

・ឃ្ាតឆ្ងៃ យពីហ្ូង

(2) ងតើកែវកភនាែសសទៃ់ងហើយស្ាហា្់រឬងទ

ង្រើម្ៃអាការដូចខ្ងងបកា្ អាចម្ៃការសង្ស័យថាងែើតម្ៃជំងវឺខ្ះ្្ ជំងវឺខ្ៃ់ងលឿង ជំងវឺផ្្ូវដងងហាើ្ 

ដំណាែ់កាលដំ្ូរង។

・	្ តិៃស្ាហា្់រ

・	ភានា សងសែ្សំ្ាងខ្ះ្្

・	ភានា សង�ើងបែហ្

・	ភានា សកប្រជាពណ៌ងលឿង

・	រោែសសទា្់រងបរៅនៃែញ្ែ់កភនាែងោយម្ៃខ្ទុះ

・	ងហៀរទលឹែកភនាែងបចើៃ ពពលឹែកភនាែ

(3) សា្ថ ៃភាពបច្ុះ

ង្រើម្ៃអាការដូចខ្ងងបកា្ អាចម្ៃការសង្ស័យថាងែើតម្ៃជំងវឺផ្្ូវដងងហាើ្ ជំងវឺកដលងធ្ើឲ្យងរ្ៅខ្ួៃ។

・	ម្ៃសំងោររាវ

・	ម្ៃសំងោរពណ៌ងលឿងស～ងលឿងន្រតង

・	ឧ្រែរណ៍ឆ្ុះបច្ុះសងៃួត

(4) កាយវ តិការ ៃតិងជំងវឺឬ្រញ្ហា កដលបតរូវសង្ស័យ

・	អៃ្ទះអកៃ្ទង ងហៀរទលឹែម្ត់សងងកៀតងធ្មញ ប្រលឹងងពាះងដើ្្ីជុះ កាយដីងោយងជើង្ុខ ឈវឺចា្់រ ស្្លឹងង ើ្លងពាះ → 

ឈវឺសររីាង្គ ពុល

・ ម្ៃអាការប្រព័ៃ្ធប្រសាទឬ្រញ្ហា សា្ម រតីដូចជា សសងងះសសងងាច រងំភើ្រខុសធ្្មតា វ តិលខ្ួៃជារង្ង់ កសសែងរាទ៍ ញាែ់ 

ែ្ចោ្ែ់ ែងប ើ្ែ ត្ិៃោៃជាងដើ្ → ឆ្ងជំងវឺ អាការខ្ះជាតតិវតីា្ីៃB1

ងរាចតិញ្ល្ឹ យែសាច់3
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・	ដំងណើ រងខ្ើចៗ →１ជំងវឺបែចែងជើង

・	ជំា・ងបគច・រោែសោ្ែ់ → រចោស្្ព័ៃ្ធនៃែបម្លោតងរៀ្រចំ ត្ិៃោៃល្

・	ខនាងៃតិងគោ្ែ់ងជើងងបកាយ្រត់ខុសធ្្មតាងៅងពលជុះងោ្ឬោ្ែ →１ជំងវឺពាែ់ព័ៃ្ធង្តា្ូ៉រលីស

・	បតដុសខ្ួៃៃលឹងជញំ្្ងឬ្រងងា្គ ល →１ជំងវឺកស្ែ

・	ញ័រសា្ម ចងងកះ →１រោែខួរែបាល ពុល

・	ងរា្ ត្ិៃស្ាត ងហើ្ងជើង ងលៀៃបរា្់រកភនាែ ស្ត្ថភាពកភនាែធ្ាែ់ចុះ → អាការខ្ះជាតតិវតីា្ីៃA

(5) សា្ថ ៃភាពនៃគល់ែៃ្ទុយៃតិងែៃ្ទុយ

ប្រសតិៃង្រើងឃើញម្ៃអាការៈដូចខ្ងងបកា្ ងគសង្ស័យថាងរាែំពុងម្ៃជំងវឺរាែរសូ។

・ងរា្ងៅគល់ែៃ្ទុយបជរុះឬបតងងាល

・ម្ៃសានា ្ប្រោែ់ពណ៌ងលឿងឬងតានា តង ្្ម ងៅជា្់រៃលឹងគល់ែៃ្ទុយ

・ម្ៃសានា ្ប្រោែ់ងៅជា្់រងពញែៃ្ទុយទំាង្ូល

(6) សា្ថ ៃភាពដែដងងហាើ្

ប្រសតិៃង្រើងឃើញម្ៃអាការៈដូចខ្ងងបកា្ ងគសង្ស័យថាងរាែំពុងម្ៃជំងវឺផ្្ូវដងងហាើ្។

・ដែដងងហាើ្ងោយហាម្ត់ ដែដងងហាើ្ងោយប្រលឹង

・ងល្ឿៃនៃការដែដងងហាើ្ងែើៃង�ើង

・ដែដងងហាើ្ពីងពាះ

(7) ងៅងពលម្ៃអាការៈែ្ែ

ងគសង្ស័យថាងរាអាចៃលឹងែំពុងឈ្ែ់ (បច�ំងល្រវត្ថុចក្្ែ) ឬែំពុងម្ៃជំងវឺផ្្ូវដងងហាើ្។

(8) សីតុណហា ភាពែនាុងខ្ួៃ (សីតុណហា ភាពងៅចុងងពាះងវៀៃធំ)

ប្រសតិៃង្រើងឃើញម្ៃអាការៈងរៅដ ខ្ួៃចា្់រពី40អងសាងសង�ើងងៅឬែ៏ម្ៃអាការៈញ័រខ្ួៃ ងគសង្ស័យថាងរាែំពុង

ម្ៃជំងវឺផ្្ូវដងងហាើ្។ល។
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１１１(9) សា្ថ ៃភាពងរា្

・ងបគើ្រ លឹង ត្ិៃភ្វឺរងោង  →１អាចសង្ស័យថាខ្ះជីវជាតតិ។

・កវង ត្ិៃងស្មើរានា ល ្រញួខ្មូរ  →１អាចសង្ស័យថាម្ៃអាការឆ្ងោ៉រ៉ាសីុត។

・បជរុះងរា្  →１អាចសង្ស័យថាម្ៃជំងវឺងសើកស្ែ។

・ងៅចុងងរា្ប្រោ្់រងភទម្ៃជា្់រដំុបរា្់រតូចៗពណ៌ស  →１អាចសង្ស័យថាជំងវឺបែរួសែនាុងតប្ងងោ្
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1 ចំណុចបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាងៅងពលបជរូែង្្ំរងៅងោះែូៃ

ែបាលងោះរ្រស់បជរូែង្ក្រងកចែជា2ជួរ ងឆ្ងៃតិងសាដ ំ ងោយសរ្ុរអាចម្ៃចំៃួៃងលើសពី12។ ែបាលងោះ 

កដលស្ថតិតងៅជតិតកផ្នាែែបាលរ្រស់បជរូែង្ម្ៃផ្្ទុែទលឹែងោះងបចើៃ។ ្រោ្ទ ្់រពីងែើតែូៃោៃពីរងៅ្ីរន្ងៃ ែូៃបជរូែៃី្ួយៗ 

ៃលឹងែំណត់ែបាលងោះសបម្្់រងៅងរៀងៗខ្ួៃ(លំោ្់រលំងោយនៃែបាលងោះ) ងហើយពួែវាៃលឹងងៅពីែបាលងោះដូចរានា  

រាល់ងពល។ ការ្ំរងៅងោះៃលឹងប្របពលឹត្ងៅ1ដងែនាុង1ងម៉្ង។ រយៈងពលពតិតបោែដនៃការ្រងញ្ញទលឹែងោះគវឺ10ងៅ20 

វ តិោទី។

ងៅងពល្ំរងៅងោះ អាចម្ៃែរណីែូៃបជរូែងា្់រងោយសារបជរូែង្ងដែសងកត់ពីងលើងែើតង�ើងងបចើៃ។ ងគ ត្ិៃ 

បតរូវងធ្ើងអាយបជរូែង្ងផ្្ើលងោះងទ ងលើសពីងៃះងទៀត ងគបតរូវងធ្ើការបគ្់របគងងោយចងចំាៃូវចំណុចទំាង3ខ្ងងបកា្

ងៃះ។

・ ប្រសតិៃង្រើការបគ្់របគងសារធាតុចតិញ្លឹ្សបម្្់របជរូែង្ ត្ិៃោៃល ្ងធ្ើងអាយ្ររ តិម្ណ្រងញ្ញទលឹែងោះ្យចុះ 

ងហើយែូៃបជរូែ ត្ិៃងាយៃលឹងឃ្ាតឆ្ងៃ យពីបជរូែង្ងោះងទ។

・ ប្រសតិៃង្រើបជរូែង្ពតិោែែនាុងការផ្លឹែទលឹែ វាៃលឹងឧសសាហ៍ងបកាែឈរងហើយងដែងៅវ តិញជាញលឹែញា្់រ។

・ ប្រសតិៃង្រើការរែសាែង ដ្ ងអាយែូៃបជរូែ ត្ិៃោៃបគ្់របរាៃ់ ែូៃបជរូែៃលឹងងៅរែែង្្ពីង្បជរូែងោយ្៉រះ ៃតិងងដែ

ជា្ួយបជរូែង្ងហើយអាចបតរូវែតិៃពីងលើ។

2 អំពីការរែសាែង្្ងៅងពល្ំរងៅងោះៃតិងចតិញ្លឹ្ែូៃបជរូែ

សីតុណហា ភាពស្សស្រសបម្្់រែូៃបជរូែគវឺខ្ពស់ ងហើយស្ត្ថភាពរ្រស់វាែនាុងការសប្រួលសីតុណហា ភាពរាងកាយគវឺ 

ងៅទា្រងៅង�ើយ ងហតុងៃះចំាោច់បតរូវការការរែសាែង្្ឲ្យោៃបគ្់របរាៃ់។ ែប ត្ិតសីតុណហា ភាពស្សស្រគវឺ 

កប្រប្ររួលងៅតា្ការលូតោស់ ងហតុងៃះបតរូវវ តិៃតិច្័យថាវាស្សស្រឬអត់ងៅតា្ងពលៃតិ្ួយៗ។ សីតុណហា ភាព 

ស្សស្រងៅងពលងែើតគវឺ36អងសា 1សោ្ហ៍ងបកាយគវឺ30អងសា 2សោ្ហ៍ងបកាយគវឺ28អងសា 3សោ្ហ៍ងបកាយគវឺ26 

អងសា គវឺវាធ្ាែ់ចុះ្រៃ្តិច្្ងៗ។ ែរណីកដលែូៃបជរូែងៅចំពីងបកា្ឧ្រែរណ៍ែង្្ ងគវ តិៃតិច្័យថាវាបតជាែ់។ ផ្្ទុយងៅ 

វ តិញ ង្រើែូៃបជរូែងដែងៅឃ្ាតឆ្ងៃ យពីឧ្រែរណ៍ែង្្ ងគវ តិៃតិច្័យថាវាងរ្ៅ។ ងគងធ្ើយ៉ងណារែសាសា្ថ ៃភាពកដលែូៃ 

បជរូែស្ថតិតងៅក្រងកខ្ែស្សស្រ។

ែនាុងការងប្រើបោស់ឧ្រែរណ៍ែង្្ បតរូវម្ៃការប្ររុងប្រយ័តនា។ ភាគងបចើៃនៃងបរាះអគ្គតិភ័យងៅងរាងចតិញ្លឹ្បជរូែគវឺ  

្រណ្ាល្ែពីការធ្ាែ់ឧ្រែរណ៍ែង្្ ងភ្ើងកដលងចញពីឧ្រែរណ៍ែង្្។

អាយុងបកាយងែើត・ទ្ងៃៃ់ សីតុណហា ភាពស្សស្រ

ែូៃបជរូែ

ងបកាយងែើត  1-3ន្ងៃ
 ４- ７
 ８-30
31-45

　30-32°C
28-30
22-25
20-22

បជរូែសាច់
  15- 50kg

50-100 
20-25
18-20

បជរូែងពញវយ័ ចា្់រពី100kgង�ើង 15-18

សីតុណហា ភាពស្សស្រសបម្្់របជរូែ

សតប្ជរូែ4
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3 ចំណុចបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាងៅែនាុងការបគ្់របគងែូៃបជរូែ

ែូៃបជរូែងាយងែើតជំងវឺណាស់ ងហើយវាងបចើៃងែើតជំងវឺទាែ់ទងៃលឹងប្រព័ៃ្ធរោំយអាហារ (រាែរសូ)ៃតិងប្រព័ៃ្ធផ្្ូវដងងហាើ្  

(រោែសួត)។ ្្៉យងងទៀត អាចម្ៃែរណីកដលែូៃបជរូែធំធាត់ ត្ិៃោៃលង្ោយសារឆ្ងោ៉រ៉ាសីុតពីបជរូែង្ ដូងចនាះ  

វាម្ៃសារៈសំខ្ៃ់ណាស់ែនាុងការែម្្ត់ោ៉រ៉ាសីុតងៅងលើបជរូែ្រងាក ត់ពូជកដលៃលឹងក្ាយជាបជរូែង្ ងោយងគបតរូវចាែ់

វ៉ាែ់សាំងទំាងែូៃបជរូែៃតិងង្បជរូែ។

4 ចំណុចបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាងពលងបែៀវែូៃបជរូែ

ែូៃបជរូែង ្្ម លបតរូវងបែៀវសតិៃសលឹ្ចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ។ ងៃះគវឺងដើ្្ី្រងាក រ ត្ិៃឲ្យែ្តិៃ ត្ិៃលរ្្រស់បជរូែង ្្ម លបជាតចូល 

ងៅែនាុងសាច់បជរូែ។ ងគងបែៀវងៅែំ�ុងងពល្ុ៉រោ្ម ៃន្ងៃងបកាយងែើតរហូតដល់្ុៃផ្្ច់ទលឹែងោះ ងហើយភាគងបចើៃគវឺ
 

ងបែៀវែនាុងែំ�ុងងពល ត្ិៃងលើស1សោ្ហ៍។

5 ចំណុចបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាងៅងពលបជរូែ្រងាក ត់ពូជងែើតម្ៃចំណង់ផ្្ូវងភទ ្រងាក ត់ពូជ ៃតិងងពលងែើត

ែូៃបជរូែងបកាយផ្្ច់ទលឹែងោះោៃ្ួយរយៈ វាៃលឹងងែើតម្ៃចំណង់ផ្្ូវងភទ។ វដ្នៃការម្ៃចំណង់ផ្្ូវងភទគវឺម្ៃរយៈ
 

ងពល21ន្ងៃ ងហើយម្ៃភាពខុសរានា ងៅតា្បជរូែៃតិ្ួយៗ ្ុ៉រកៃ្វា្រៃ្ែនាុងងពល2-3ន្ងៃ។ អាការម្ៃចំណង់ផ្្ូវងភទគវឺ 
 

អាចង ើ្លងឃើញដូចជា ការង�ើងឈរងបទា្រពីងលើ ្យចុះចំណង់អាហារ ្ំរ្រះែៃ្ទុយ ប្រោ្់រងភទងហើ្ ម្ៃទលឹែ រអំតិល។  

បតរូវឆ្្់ររែឲ្យងឃើញែនាុងដំណាែ់កាលដំ្ូរងនៃការម្ៃចំណង់ផ្្ូវងភទកដលប្រោ្់រងភទង�ើងបែហ្ងហើយងោ៉ង 
 

ងហើយងពលចូលដល់ដំណាែ់កាលម្ៃចំណង់ផ្្ូវងភទ បតរូវងធ្ើការ្រងាក ត់ពូជងៅងពលស្សស្រសបម្្់រការ្រងាក ត់ពូជងោះ។ 

ងពលស្សស្រសបម្្់រ្រងាក ត់ពូជកដលអបតាងផ្ើ្ខ្ពស់្ំរផុ្តគវឺ10-25ងម៉្ងងបកាយងពលចូលដល់ដំណាែ់កាលម្ៃចំណង់ផ្្ូវងភទ។

បជរូែ្រងាក ត់ពូជងៅងពលកដលចូលដល់ដំណាែ់កាលម្ៃចំណង់ផ្្ូវងភទ វាៃលឹងងៅងសងៃៀ្ងពលកដល្ៃុស្សងធ្ើការបតរួតពតិៃតិត្យប្រតតិែ្្មត្រ

ងពលសងកត់ខនាងងោយយែនដទំាងពីរសងកត់កផ្នាែខនាងៃតិង ចងងកះ។ ្្៉យងងទៀត ងពលោែ់បជរូែង ្្ម លឲ្យងៅជតិត 

បជរូែញីកដលបព្ វាៃលឹងងៅ 

ងសងៃៀ្ ត្ិៃែងប ើ្ែងទាះ្ីរបជរូែ 

ង ្្ម លង�ើងជតិះ

ងហើយវាៃលឹង្រះបតងចៀែង�ើង។ 

បជរូែកដល ត្ិៃធ្ា្់រ្រងងកើតែូៃ 

ជួៃកាលអាចៃលឹង ត្ិៃ្រងញ្ញអាការ 

ម្ៃចំណង់ផ្្ូវងភទឲ្យងឃើញចបាស់។

ការ្ំរងៅងោះែូៃបជរូែ

(រ្ូរភាពផ្្ល់ងោយ៖ ៃីតតិ្ុរគ្គលរដឋាោលឯែរាជ្យ ្ជ្ឈ្ណ្ឌ លកែល្្សត្ចតិញ្លឹ្)

ប្រោ្់រងភទង�ើងបែហ្ៃតិងងហើ្

ែារ្ាៃចំណង់ផ្្លូវភងទ

ការ្រញ្្ែ់ការម្ៃចំណង់ផ្្ូវងភទ
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(1) ដំណាែ់កាលដំ្ូរងនៃការម្ៃចំណង់ផ្្ូវងភទ : 2.7 ន្ងៃ ងលចងចញអាការប្រោ្់រងភទង�ើងបែហ្ៃតិងងហើ្

(2) ដំណាែ់កាលម្ៃចំណង់ផ្្ូវងភទ : 2.4 ន្ងៃ  ពីងពលចា្់រងផ្្ើ្ទទួលសត្ង ្្ម លដល់្រញ្្់រ

(3) ដំណាែ់កាលចុងងបកាយនៃការម្ៃចំណង់ផ្្ូវងភទ : 1.8 ន្ងៃ ្យចុះៃូវអាការប្រោ្់រងភទង�ើងបែហ្ៃតិងងហើ្

(4) ដំណាែ់កាលផ្្ែម្ៃចំណង់ផ្្ូវងភទ : 14.1 ន្ងៃ

សត្បជរូែងោយសារែំ�ុងងពលម្ៃចំណង់ផ្្ូវងភទម្ៃរយៈងពលយូរ ងដើ្្ីឲ្យអបតាងផ្ើ្ខ្ពស់ងហើយទទួលោៃ
 

ែូៃងបចើៃតា្កតអាចែនាុងងពលងផ្ើ្្ួយងលើែ ងគងធ្ើការ្រងកែំងណើ ត2ដងែនាុងែំ�ុងម្ៃចំណង់ផ្្ូវងភទ្្ង ងទាះ្ីរ
 តា្រយៈការ្រងាក ត់ពូជធ្្មជាតតិងោយសត្ង ្្ម លឬការ្រងកែំងណើ តស្រ្ៃតិ្្មតិតែ៏ងោយ។ ការងផ្ើ្គវឺងគ្រញ្្ែ់តា្ 

រយៈការកដល ត្ិៃម្ៃចំណង់ផ្្ូវងភទ្្ងងទៀតងៅ21ន្ងៃងបកាយ ៃតិងងោយងប្រើឧ្រែរណ៍ពតិៃតិត្យការងផ្ើ្។ ងៅងពល 

ងផ្ើ្ សត្បជរូែភាគងបចើៃៃលឹងងៅងសងៃៀ្សាងៃ ត់ ងហើយចំណង់អាហារែ៏ងែើៃង�ើងកដរ។

្ុៃោែ់បជរូែចូលែកៃ្ងរែសាែង្្សបម្្់រការ្រងងកើតែូៃ បតរូវសម្្ត សម្្្់រង្ងរាគ ៃតិងស្ងៃួតទុែជា្ុៃ។ សត្ 

បជរូែងាយ្រងងកើតែូៃ ងហើយែប្ៃលឹងពតិោែងែើតណាស់។ ្្៉យងងទៀត ង្រើែូៃបជរូែ ត្ិៃដែដងងហាើ្ បតរូវងធ្ើចលោដងងហាើ្ 

ស្រ្ៃតិ្្មតិត។

6 ចំណុចបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាងៅងពលម្ៃអាកាសធាតុងរៅដ

ែូៃបជរូែ ត្ិៃសូវធៃ់ៃលឹងអាកាសធាតុបតជាែ់ងោះងទ ចំកណែឯបជរូែកដលលូតោស់ក្ាយជាបជរូែចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ 

ៃតិងបជរូែ្រងាក ត់ពូជ ត្ិៃសូវធៃ់ៃលឹងអាកាសធាតុងរៅដ ងោះង�ើយ។

្ររ តិសា្ថ ៃសបម្្់រចតិញ្លឹ្បជរូែចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃៃតិងបជរូែ្រងាក ត់ពូជ គវឺគួរម្ៃសីតុណហា ភាពប្រម្ណ20អងសាងសជាការ

ស្សស្រ។ បជរូែ្រងាក ត់ពូជៃតិងែូៃបជរូែកដលស្ថតិតែនាុងែកៃ្ងកដលខុសពីសីតុណហា ភាពស្សស្រ ឧទាហរណ៍ងៅងពល

កដលបជរូែ្រងាក ត់ញី(បជរូែង្)ទទួលឥទ្ធតិពលពីសីតុណហា ភាពខ្ពស់ងៅ្ុៃៃតិងងបកាយងពលងែើតែូៃ អាចងធ្ើងអាយែូៃបជរូែ 

ែ៏ទទួលឥទ្ធតិពល ត្ិៃលង្ោះផ្ងកដរ។

ទំោែ់ទំៃងរវាងអាការនៃប្រោ្់រងភទ្រងកងោយការម្ៃ
ចំណង់ផ្្ូវងភទៃតិងងពលស្សស្រសបម្្់រ្រងាក ត់ពូជ 
(្រងកែំងណើ ត)  (ែរណី្រងាក ត់ពូជងោយធ្្មជាតតិៃតិង្រងកែំ
ងណើ តស្រ្ៃតិ្្មតិតងោយទលឹែកា្រាវ)
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ងៅងពលម្ៃអាកាសធាតុងរៅដ  បតរូវងធ្ើការផ្្ស់្រដូរខ្យល់ងោយងប្រើបោស់ែងាហា រ ជាពតិងសសងគបតរូវ្រៃ្ផ្្ស់្រដូរខ្យល់
 

ជាៃតិច្ងៅកែ្រនផ្្ទែបម្ល គវឺងដើ្្ីងអាយខ្យល់ោញ់បតរូវខ្ួៃបជរូែផ្ងៃតិងងដើ្្ីែម្្ត់សំងណើ ្ងចញផ្ង។ ខ្យល់ោញ់ 

រ្រស់ែងាហា រគួរកតម្ៃងល្ឿៃងលើសពី 10ក្៉បត/វ តិោទី។ ងគបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាចំងពាះគៃ្ងនៃការផ្្ស់្រដូរខ្យល់គវឺបតរូវងធ្ើ 

យ៉ងណាងអាយទតិសខ្យល់ងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្បជរូែម្ៃទតិសងៅង្រ។ ែនាុងែរណីខ្យល់កដល្រងញ្ញ្ែម្ៃលែខេណៈ
 

ងរៅដ  ងហើយការ្រញូ្ៃខ្យល់ម្ៃប្រសតិទ្ធតិភាពទា្រ ងគអាច្ំរពាែ់្ំរពង់្រញូ្ៃខ្យល់កដលងប្រើឧ្រែរណ៍ងធ្ើងអាយខ្យល់
 

បតជាែ់ជាងដើ្។ រដូវងរៅដ ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃម្ៃ្ររ តិយកាសកដលម្ៃសីតុណហា ភាពៃតិងជាតតិសំងណើ ្ខ្ពស់ គវឺម្ៃល័ែខេខ័ណ្ឌ  

លំោែជាង្ររ តិយកាសនៃរដូវងរៅដ ងៅទ្ី្រអវឺរ ៉្ុរៃតិងសហរដឋាអាង្រ តិច ដូងចនាះ ្រងច្ែវ តិទ្យបគ្់របគងអាកាសធាតុងរៅដ  

កដលងប្រើបោស់ងៅប្រងទសងបរៅភាគងបចើៃ ត្ិៃអាចងប្រើបោស់ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃោៃង�ើយ។

7 ការបគ្់របគងសនាូែោែ់ចំណីៃតិងការផ្លឹែទលឹែរ្រស់សត្

ជាទូងៅ ការងអាយចំណីដល់បជរូែចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃគវឺងគអៃុវត្វ តិធីោែ់ចំណី ត្ិៃងអាយោច់។ គវឺបតរូវរែសាសា្ថ ៃភាព

ងអាយម្ៃចំណីងៅែនាុងសនាូែជាៃតិច្។ ែនាុងែរណីងប្រើឧ្រែរណ៍្រងៃ្សើ្ចំណីកដល្រកៃ្ថ្ទលឹែងៅងពលបជរូែសីុចំណី បតរូវ

ប្រយ័តនាចំងពាះចំណីសល់កដលអាចៃលឹងរលួយ។ បតរូវទ្់រសាក ត់ែំុងអាយសត្ស្ា្រកដលចង់សីុចំណីចូលោៃ ងហើយបតរូវ 

អៃុវត្វ តិធាៃការែម្្ត់សត្ែណុ្រជាប្រចំា។ បតរូវោែ់ទលឹែងអាយបជរូែអាចផ្លឹែោៃងោយងសរ។ី ែនាុងែរណីងប្រើឧ្រែរណ៍
 

្រងញ្ញទលឹែទប្ង់ខំ្ឬទប្ង់ជាែបាលងោះ បតរូវប្រយ័តនាចំងពាះសម្្ព ធទលឹែ ងបពាះអាចងធ្ើងអាយបជរូែ ត្ិៃអាចផ្លឹែទលឹែ 

ែនាុង្ររ តិម្ណចំាោច់ោៃបគ្់របរាៃ់។

8�ចំណុចបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាងៅែនាុងការរែសាទុែៃតិងងប្រើបោស់ចំណីសត្

ចំណីសត្គួររែសាទុែងៅែនាុងទីែកៃ្ងកដលបតជាែ់ល្្ម ៃតិងងងលឹតតា្កដលងធ្ើងៅោៃ ងោយងចៀសវាងការរែសា

ទុែងៅែនាុង្ររ តិសា្ថ ៃកដលម្ៃសីតុណហា ភាពៃតិងជាតតិសំងណើ ្ខ្ពស់។ ជាពតិងសស ទលឹែងោះសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតគវឺងាយខូចណាស់ 

ដូងចនាះបតរូវងប្រើបោស់អស់ងអាយោៃឆ្្់ររហ័ស។ ត្ិៃបតរូវផ្ដល់ចំណីកដលដុះផ្្សតិតងហើយងៅងអាយសត្ងោះងទ។ បតរូវ

ចាត់វ តិធាៃការទ្់រសាក ត់ការ្ំរផ្្ញចំណីកដលរែសាទុែែនាុងឃ្ាំងពីសត្ែណដុ រ សត្ស្ា្រ ៃតិងសត្ល្តិតងផ្្សងៗ។

9�ការបគ្់របគង្ររ តិសា្ថ ៃៃតិងអោ្័យងៅងរាងចតិញ្លឹ្បជរូែ

ការងរៀ្រចំ្ររ តិសា្ថ ៃងអាយម្ៃអោ្័យងៅងរាងចតិញ្លឹ្បជរូែ គវឺ ត្ិៃបតលឹ្កតងដើ្្ីទ្់រសាក ត់ជំងវឺៃតិងក្រែសាសុខភាព

សត្បជរូែ្ុ៉រងណាណ ះងទ ្ុ៉រកៃ្ វាែ៏ម្ៃសារៈសំខ្ៃ់សបម្្់រការក្រែសាសុខភាពរ្រស់ែសតិែរផ្ងកដរ។ ការក្រែសា្ររ តិសា្ថ ៃ 

ងអាយម្ៃអោ្័យងៅងរាងចតិញ្លឹ្បជរូែគវឺងស្មើៃលឹងការក្រែសា្ររ តិសា្ថ ៃងៅែកៃ្ងងធ្ើការរ្រស់ែសតិែរ ។ ងដើ្្ីរែសា 

អោ្័យចំណីអាហារ ែ៏ដូចជាងដើ្្ីទ្់រសាក ត់ែង្ែ់្ររ តិសា្ថ ៃងៅជំុវ តិញ ការបគ្់របគងអោ្័យងៅងរាងចតិញ្លឹ្បជរូែគវឺជា 

ការងារដ៏សំខ្ៃ់្ួយ។

ងគងធ្ើការក្រងកចែជា តំ្រៃ់សបម្្់រ្រងាក ត់ពូជ ៃតិង តំ្រៃ់សបម្្់រចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ ងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្បជរូែ ងដើ្្ីងអាយ 

ការផ្្ស់ទីងៅងពលងធ្ើការងារែនាុងងរាងម្ៃទតិសងៅកត្ួយ។ ងគសាងសង់ងរាងសបម្្់របតរួតពតិៃតិត្យជំងវឺឆ្ងចំងពាះ 

បជរូែ្រងាក ត់កដលោំចូលពីខ្ងងបរៅ។ ្្៉យងងទៀត ងគងរៀ្រចំទីតំាងទំាង្ូល ងោយោែ់ងរាងសបម្្់របជរូែចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ

ងៅទីតំាងទល់្ុខៃលឹង្ររ តិងវណខ្ងងបរៅជាងងគ ងបពាះប្រសតិៃង្រើម្ៃការងបជៀតចូលនៃង្ងរាគ្រងកជំងវឺ ែ៏អាចទ្់រសាក ត់ 

ការរាតតបាតបតលឹ្បជរូែចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃោៃ។

ជំងវឺកដលងែើតងលើសត្បជរូែ ៃលឹង្រងាហា ញជាអាការៈងផ្្សងៗ។ ងៅងពលងឃើញម្ៃអាការៈខុសប្របែតី បតរូវរាយ 

ការណ៍ដល់ងពទ្យសត្កដលប្រចំាងៅែសតិោឋា ៃចតិញ្លឹ្បជរូែងអាយោៃឆ្្់ររហ័ស ៃតិងអៃុវត្តា្ការកណោំរ្រស់ងពទ្យសត្។
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1 ការបគ្់របគងឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់

(1) ការបគ្់របគងសីតុណហា ភាព

ែូៃម្ៃ់កដលងទើ្រៃលឹងងែើតម្ៃរ្ូររាងតូច សីតុណហា ភាពែនាុងខ្ួៃែ៏ទា្រ ងហើយ ត្ិៃសូវម្ៃែមំ្្ងសប្្រងៅតា្

សីតុណហា ភាពងៅែនាុង្ររ តិសា្ថ ៃងោះងទ ដូងចនាះ ប្រសតិៃង្រើរា្ម ៃការផ្ដល់ែង ដ្ ងទងោះ ែូៃម្ៃ់ៃលឹង ត្ិៃលូតោស់ង�ើយ។ 

ងទាះជាែនាុងែរណីងប្រើបោស់ងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់(ទប្ង់ង្រើែចំហឬទប្ង់រា្ម ៃ្រង្ួច)ឬែរណីងប្រើបោស់្រងច្ែងទសចតិញ្លឹ្

ែូៃម្ៃ់(ឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ទប្ង់ជាងធនាើរ ឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ទប្ង់ឆ័បតៃតិងងលើនផ្្ទរា្រផ្្ទ ល់ដី ៃតិង 

ឧ្ររណ៍ផ្ដល់ែង ដ្ តា្នផ្្ទែបម្ល)ែ៏ងោយ ែ៏បតរូវងធ្ើការសងងកតសា្ថ ៃភាពរ្រស់ែូៃម្ៃ់តូច ងហើយបតរូវងធ្ើការ្រញុ្ះ 

សីតុណហា ភាព្រៃ្តិច្ដងៗពីសីតុណហា ភាព32~35អងសាងសងៅងពល្រញូ្លែូៃម្ៃ់ដំ្ូរង រហូតដល់ែូៃម្ៃ់អាចសំ៊ាៃលឹង 

ការរស់ងៅងបកា្សីតុណហា ភាពែនាុង្រៃ្ទ្់រដូចធ្្មតាងបកាយរយៈងពល3~4សោដ ហ៍ ្រោ្ទ ្់រពីងោះ អាច្រញ្ឈ្់រការផ្ដល់ 
ែង ដ្ ោៃ។

(2) ការបគ្់របគងជាតតិសំងណើ ្

ងគងធ្ើងអាយែូៃម្ៃ់កដលងទើ្រៃលឹងងែើតអាចសំ៊ាងៅៃលឹងជាតតិសំងណើ ្ែនាុង្រៃ្ទ្់រធ្្មតា្រៃ្តិច្ដងៗងផ្ដើ្ពី្ររ តិសា្ថ ៃ

កដលម្ៃជាតតិសំងណើ ្65%។ ងៅងពលចា្់រងផ្ដើ្្រញូ្លែូៃម្ៃ់ ងដើ្្ីរែសាជាតតិសំងណើ ្ងអាយោៃ65%ងៅងបកា្

សីតុណហា ភាព35អងសាងស ចំាោច់បតរូវងប្រើថាសទលឹែជាងដើ្ងដើ្្ី្រកៃ្ថ្ជាតតិសំងណើ ្ ងទាះជាងគងប្រើឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ 

ែូៃម្ៃ់ប្រងភទណាែ៏ងោយ។ ្ុ៉រកៃ្ ្រោ្ទ ្់រពីរយៈងពល1សោដ ហ៍ ោ្ែរ្រស់ែូៃម្ៃ់ៃលឹងងែើៃង�ើង ងហើយចំហាយ 

ទលឹែកដលងហើរងចញពីោ្ែែ៏ងែើៃង�ើងកដរ សស្រងពលងោះងគបតរូវកាត់្រៃ្ថយការ្រញូ្លទលឹែ។ ចា្់រពីប្រកហលន្ងៃទី 

10តងៅ ងគបតរូវរែសាងអាយម្ៃភាពសងៃួតវ តិញ។

(3) ការបគ្់របគងការផ្្ស់្រដូរខ្យល់

ងៅែនាុងឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ប្រងភទណាែ៏ងោយ ប្រសតិៃង្រើម្ៃសីតុណហា ភាពខ្ពស់ ងោះៃលឹងងធ្ើងអាយម្ៃ 

គម្្តរវាងសីតុណហា ភាពែនាុង្រៃ្ទ្់រ ងហើយការផ្្ស់្រដូរខ្យល់ៃលឹងងែើតង�ើងងោយធ្្មជាតតិ ្ុ៉រកៃ្ ការផ្្ស់្រដូរខ្យល់ហួស
 

ងហតុងពែៃលឹងងធ្ើងអាយសីតុណហា ភាពងៅែនាុងឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ធ្ាែ់ចុះ។ បតរូវប្ររុងប្រយ័តនាងោយងធ្ើការសងងកត

ង ើ្លសា្ថ ៃភាពរ្រស់ែូៃម្ៃ់ ងហើយបគ្់របគង់សីតុណហា ភាពងអាយោៃស្សស្រ។

2 ការបគ្់របគងឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណីៃតិងឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ទលឹែ

(1) ដំណាែ់កាលែូៃម្ៃ់តូច

ឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ទប្ង់ជាងធនាើរឬែ៏ឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ទប្ង់រា្រផ្្ទ ល់ដី(ងៅែនាុងរ្រងព័ទ្ធ) ្ួយណា 

ែ៏ងោយ ងៅងពល្រញូ្លែូៃម្ៃ់ ងដើ្្ីងអាយែូៃម្ៃ់ងាយទទួលយែចំណី ងគបតរូវោែ់ចំណីបជាយងៅែនាុងប្រអ្់រចំ

ណី(ប្រអ្់រកដលរា្រងស្មើៃតិងម្ៃកគ្ទា្រ)ងោយងធ្ើការងរាយចំណីងោះែនាុង្ររ តិម្ណតតិច្ុ៉រកៃ្ងបចើៃដង។ ងដើ្្ី្រងកការ 

ងាយសសរួលដល់ការផ្លឹែទលឹែពីឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ទលឹែ ងគងប្រើបោស់្រៃ្ទះផ្ដល់ទលឹែឬឧ្រែរណ៍ជំៃួយការផ្ដល់ទលឹែ។ ែូៃម្ៃ់ 

តូចកតងកតសីុចំណីៃតិងផ្លឹែទលឹែជាញលឹែញា្់រ ដូងចនាះ បតរូវោែ់ឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណីៃតិងឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ទលឹែងអាយងៅជតិត 

រានា ។

ការចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ (ម្ៃចតិញ្លឹ្យែសុ៊តៃតិងម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសាច់)5
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ការបគ្់របគងសីតុណហា ភាពងអាយោៃស្សស្រ(ងោយ្រញុ្ះសីតុណហា ភាពងៅកផ្នាែផ្ដល់ែង ដ្ ពីសីតុណហា ភាព32~

35អងសាងសងៅងពល្រញូ្លែូៃម្ៃ់ដំ្ូរង្រៃ្តិច្ដងៗជាងរៀងរាល់ន្ងៃ) ែូៃម្ៃ់ៃលឹងចា្់រងផ្ដើ្ងចញពីកផ្នាែផ្ដល់ែង ដ្ ងៅ

កផ្នាែកដលម្ៃសីតុណហា ភាពែនាុង្រៃ្ទ្់រ្រៃដតិច្ដងៗងៅតា្ងពលងវោ ងដើ្្ីសីុចំណីៃតិងផ្លឹែទលឹែ។ ងបកាយងពលចា្់រងផ្ដើ្ 

ងអាយចំណីចា្់រពី2ន្ងៃងៅ ងគៃលឹងងរៀ្រចំោែ់ចំណីៃតិងទលឹែផ្លឹែងៅកផ្នាែកដលម្ៃសីតុណហា ភាពែនាុង្រៃ្ទ្់រ(សំងៅងលើ 

ែកៃ្ងហាត់បោណែរណីឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ទប្ង់ជាងធនាើរ ៃតិង ្ររ តិងវណកដលឃ្ាតឆ្ងៃ យពីប្រភពែង ដ្ ងៅែនាុង 

រ្រងព័ទ្ធែរណីឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ទប្ង់រា្រផ្្ទ ល់ដី)។ ងៅងពលែូៃម្ៃ់ភាគងបចើៃចា្់រងផ្ដើ្ងចញ្ែរែចំណីងៅ 

កផ្នាែសីតុណហា ភាពែនាុង្រៃ្ទ្់រងហើយ ងគៃលឹង្រញ្ឈ្់រការងអាយចំណីៃតិងទលឹែងៅកផ្នាែផ្ដល់ែង ដ្ ។

ងៅែនាុងដំណាែ់កាលែូៃម្ៃ់តូច ងគបតរូវងរៀ្រចំងអាយម្ៃចំណីៃតិងទលឹែផ្លឹែជាប្រចំា ងហើយងអាយែូៃម្ៃ់សីុ 

ចំណីៃតិងផ្លឹែទលឹែងោយងសរ។ី ងគោែ់ចំណីែនាុងឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណីែនាុង្ររ តិម្ណប្រកហលពាែ់ែណាដ ល ងដើ្្ីែំុងអាយ
 

ែូៃម្ៃ់ងធ្ើងអាយែំព្់រងៅងពលសីុចំណី ។ ្្៉យងងទៀត ងគងប្រើឆ័បតឬរោំងក្រងកចែជាងដើ្ ងដើ្្ីែំុងអាយែូៃម្ៃ់ចូល 

ងៅែនាុងឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណី។ ងគៃលឹង្ំរងពញទលឹែសបម្្់រងអាយវាផ្លឹែជាៃតិច្ ្ុ៉រកៃ្ សបម្្់រឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ទលឹែទប្ង់ 

ជាជួងកដលផ្្ទុែទលឹែងៅងលើចាៃផ្ដល់ទលឹែ ងាយៃលឹងងធ្ើងអាយចំណីឬោ្ែធ្ាែ់ចូលោយ�ំ ដូងចនាះ ងគបតរូវងធ្ើការ 

សម្្តៃតិង្រ្ូរងចញ1ន្ងៃ្ដង។ សបម្្់រឧ្រែរណ៍្រងញ្ញទលឹែទប្ង់ជាែបាលងោះវ តិញ ែូៃម្ៃ់ៃលឹងងឃើញតំណែ់ទលឹែ 

ងៅខ្ងចុង ងហើយវាៃលឹងផ្លឹែទលឹែងោះងោយផ្្ទ ល់ ដូងចនាះងគបតរូវរែសាអោ្័យងអាយោៃស្ាតល។្ ងគបតរូវកប្រប្ររួល 

ែ្្ពស់ៃតិងែប ត្ិតទលឹែងៅែនាុងឧ្រែរណ៍្រងញ្ញទលឹែទប្ង់ជាែបាលងោះឬឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ទលឹែទប្ង់ជាជួងសស្រងៅតា្ 

ការលូតោស់រ្រស់ែូៃម្ៃ់។

：ឧបករណ៍ផ�ល់ទឹក ：្របអប់ចំណី ：បន�ះផ�ល់ទឹក

របងព័ទ�

ចេង��ងកេម�

ទីតំាងនៃឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណីៃតិងឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ទលឹែងៅែនាុងរ្រងព័ទ្ធ
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(2) ដំណាែ់កាលែូៃម្ៃ់្ធ្យ្~ែូៃម្ៃ់ធំ

[1] ការបគ្់របគងឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណី

ងៅដំណាែ់កាលងៃះ ែកៃ្ងសបម្្់រសីុចំណីៃលឹងម្ៃទំហំ ត្ិៃបគ្់របរាៃ់សបម្្់រែូៃម្ៃ់ ដូងចនាះ ងគបតរូវ 

ងធ្ើការពបងីែែកៃ្ងងៅកផ្នាែែកៃ្ងហាត់បោណែនាុងែរណីឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃទប្ង់ជាងធនាើរឬពបងីែរ្រង 

ព័ទ្ធែនាុងែរណីឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃទប្ង់រា្រផ្្ទ ល់ដី បព្ទំាងងប្រើចាៃងៅែនាុងឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណីងដើ្្ី
 

្រកៃ្ថ្ចំណីងអាយោៃបគ្់របរាៃ់។ ្រោ្ទ ្់រពីងោះ ងគ្ំរពាែ់ឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណីរាងជាទងៅងែៀៃបទរុងសបម្្់រ 

ឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃទប្ង់ជាងធនាើរ ងដើ្្ីដលឹែោំងអាយែូៃម្ៃ់ងអើតែបាលងចញពីបទរុងសីុចំណី។ សបម្្់រ 

ឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃទប្ង់រា្រផ្្ទ ល់ដីវ តិញ ្ុៃៃលឹងដែរ្រងព័ទ្ធងចញ ងគបតរូវផ្្ស់្រដូរឧ្រែរណ៍ងៅជាឧ្រែរណ៍ 

ផ្ដល់ចំណីកដលម្ៃរាងជាឡាវ ងហើយងៅងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់កដលម្ៃឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណីជាជួរ ងគបតរូវផ្្ស់្រដូរពី 

ការងអាយចំណីងោយនដងៅជាការងអាយចំណីងោយស្័យប្រវត្តិ្រៃ្តិច្ដងៗ។ ការងអាយចំណីងោយស្័យ 

ប្រវត្តិគវឺងប្រើបោស់ឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណីកដលម្ៃ្ំរពាែ់្ំរពង់ផ្ដល់ចំណី ងោយងគៃលឹងោែ់ចំណីងៅែនាុងឧ្រែរណ៍ 

ផ្ដល់ចំណីរាងជាទែនាុងែរណីងប្រើឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ទប្ង់ជាងធនាើរ ងហើយងៅែនាុងឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណីរាងជា
 

ចាៃែនាុងែរណីងគងប្រើឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ទប្ង់រា្រផ្្ទ ល់ដី។

ងគសងងកតង ើ្លសា្ថ ៃភាពលូតោស់ៃតិងការសីុចំណីរ្រស់ែូៃម្ៃ់ ងហើយងគៃលឹងសប្រួលែ្្ពស់នៃឧ្រែរណ៍ 

ផ្ដល់ចំណីៃតិង្ររ តិម្ណចំណីងៅែនាុងទឬឡាវ។ ការោែ់ចំណីងអាយម្ៃលែខេណៈងស្មើសាច់ែនាុង្ររ តិម្ណងស្មើ
 

រានា ងៅែនាុងចាៃនៃឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណីងោយស្័យប្រវត្តិគវឺសំខ្ៃ់ណាស់ ងដើ្្ីអាចងអាយែូៃម្ៃ់សីុចំណីោៃ 

ងាយសសរួល។ សបម្្់រឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ទប្ង់ជាងធនាើរ ែូៃម្ៃ់ៃលឹង ត្ិៃចូលងៅខ្ងែនាុងឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ 

ចំណី(ទ)ងោះងទ ្ុ៉រកៃ្សបម្្់រឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ទប្ង់រា្រផ្្ទ ល់ដីវ តិញ ងគបតរូវងប្រើឆ័បតឬរោំងក្រងកចែឬ 

កខ្សងខ្ៀៃជាងដើ្ ងដើ្្ីការពារែំុងអាយែូៃម្ៃ់ចូលងៅែនាុងឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណី។

[2] ការបគ្់របគងឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ទលឹែ

ងៅងពលងគពបងីែែកៃ្ងហាត់បោណឬដែរ្រងព័ទ្ធសបម្្់រែូៃម្ៃ់ងចញ ងគបតរូវ្រងងកើៃចំៃួៃឧ្រែរណ៍ 

ផ្ដល់ទលឹែងៅតា្ងោះកដរ ងហើយងរៀ្រចំទីតំាងនៃឧ្រែរណ៍ទំាងងោះងអាយម្ៃតុល្យភាពរានា ល។្ ទំាង 

ឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ទប្ង់ជាងធនាើរទំាងទប្ង់រា្រផ្្ទ ល់ដី ងគបតរូវពតិចារណា្រងងកើៃចំៃួៃឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ទលឹែ 

ទប្ង់ែបាលងោះ ងហើយោែ់ែបាលងោះងអាយងៅែ្្ពស់ខ្ពស់ជាងកភនាែរ្រស់ែូៃម្ៃ់្រៃ្តិច បព្ទំាង 

សប្រួលសម្្ព ធទលឹែងដើ្្ីងអាយែូៃម្ៃ់ងាយសសរួលផ្លឹែទលឹែ។ សបម្្់រឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ទប្ង់រា្រ 

ផ្្ទ ល់ដី ងគបតរូវោែ់ទីតំាងនៃចាៃរ្រស់ឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ទលឹែរាងជាជួងងអាយស្ថតិតងៅែ្្ពស់ងស្មើៃលឹងបទរូងរ្រស់ 

ែូៃម្ៃ់។ សបម្្់រពូជម្ៃ់ប្រយ�វឺ ងគបតរូវែំណត់ែ្្ពស់ងោះសស្រងៅតា្ែូៃម្ៃ់ញីជាពតិងសស។ 

ការផ្លឹែទលឹែរ្រស់ែូៃម្ៃ់ៃលឹងងែើៃង�ើង ដូងចនាះ ការបគ្់របគង់្ររ តិកាខេ រផ្ដល់ទលឹែ(ឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ទលឹែ ្ំរពង់ផ្ដល់ទលឹែ 

ធុង្រប្រុង។ល។)គវឺម្ៃសារៈសំខ្ៃ់ណាស់ ងោយបតរូវអៃុវត្ការោងសម្្តងអាយោៃងទៀងទាត់។

3 វ តិធីសា្តសក្ាត់ចំពុះ(កាត់ចុងចំពុះ)

ែនាុងែំ�ុងងពលចតិញ្លឹ្ ការចលឹែគូទរានា ែនាុងចំងណា្ែូៃម្ៃ់បតរូវោៃង ើ្លងឃើញជាងរឿយៗ។ ែូៃម្ៃ់ងៅែំ�ុង
 ងពលវាងៅតូច បតលឹ្រ្ួរសបតង់្ររ តិងវណកែ្រែៃ្ទុយគវឺ ត្ិៃ្រញ្ហា ងោះងទ ្ុ៉រកៃ្ងពលដល់ងពល្ុៃផ្លតិតសុ៊តងលើែដំ្ូរង 

ភាគងបចើៃគវឺចលឹែធ្ាយដល់ងពាះងវៀៃងហើយងលើសពីងៃះគវឺងធ្ើឲ្យទទួលរងងបរាះថានា ែ់កដលសា្ម ៃ ត្ិៃដល់ែនាុងងពលខ្ី។  

ជាទូងៅងគ្រងាក រងបរាះថានា ែ់ក្រ្រងៃះងោយងធ្ើការកាត់ចំពុះ(កាត់ចុងចំពុះ)។

ងគកាត់ចំពុះងោយងប្រើឧ្រែរណ៍កាត់ចំពុះងោយដុតកាត់កផ្នាែខ្ងងលើៃតិងងបកា្នៃចំពុះ ងោយចំងពាះម្ៃ់ចតិញ្លឹ្ 
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យែសុ៊ត ភាគងបចើៃងគកាត់ងៅអាយុ3-10ន្ងៃ។ ចំងពាះពូជម្ៃ់ប្រយ�វឺ ងគកាត់ងៅអាយុ1ន្ងៃឬកាៃ់កតឆ្្់រកាៃ់កតល ្ 

្ុ៉រកៃ្ែ៏ម្ៃែរណីកដលងគអៃុវត្ងៅែកៃ្ងភ្ាស់ផ្ងកដរ។

ការកាត់ចំពុះៃលឹង្រងាក រទុែជា្ុៃ ត្ិៃឲ្យងែើតម្ៃទម្្្់រអាបែែ់ ងហើយទៃ្ទលឹ្រានា ងៃះ ែ៏ងធ្ើឲ្យ្យចុះៃូវការែំព្់រ 

បជរុះចំណីងពលសីុផ្ងកដរ។ ្រោ្ទ ្់រពីក្ាយជាម្ៃ់ងពញវយ័ ការោត់្រង់សុ៊តងោយសារការចលឹែសុ៊តៃលឹង្យចុះ។

4 ការ្្លឹងទ្ងៃៃ់

ទ្ងៃៃ់គវឺជាសៃ្ទស្សៃ៍វាយតន្្ដ៏ម្ៃប្រសតិទ្ធតិភាព្ួយសបម្្់រការងធ្ើងអាយការលូតោស់រ្រស់ែូៃម្ៃ់ចតិញ្លឹ្

យែសុ៊តៃតិងលទ្ធភាពផ្លតិតសុ៊តរ្រស់វាងៅងពលងបកាយអាចទទួលោៃលទ្ធផ្លលប្្រងសើរបគ្់របរាៃ់ ងោយងគ 

អៃុវត្ការពតិៃតិត្យទ្ងៃៃ់ងរៀងរាល់1~2សោដ ហ៍្ដងចំងពាះែូៃម្ៃ់កដលងគងបជើសងរ ើសងោយងសរ ី្ តិៃម្ៃការចំណំាទុែ។ 

្្៉យងងទៀត ការពតិៃតិត្យទ្ងៃៃ់ក្រ្រងៃះែ៏ម្ៃសារៈសំខ្ៃ់សបម្្់រការបគ្់របគងការងែើៃទ្ងៃៃ់រ្រស់ែូៃម្ៃ់យែសាច់ 

ងៅែនាុងគងបម្ង្រងញ្ញលែ់សបម្្់រពូជម្ៃ់ប្រយ�វឺផ្ងកដរ។

ងបកាយងពលម្ៃ់ចា្់រងផ្ដើ្ផ្លតិតសុ៊ត ែ៏ងគងៅកតងធ្ើការ្្លឹងទ្ងៃៃ់ងរៀងរាល់4សោដ ហ៍្ដងកដរ ងហើយវាជាការចំា

ោច់ែនាុងការពតិៃតិត្យងអាយដលឹងអំពីការកប្រប្ររួលទ្ងៃៃ់រ្រស់ម្ៃ់ងដើ្្ីងអាយដលឹងថាសារធាតុចតិញ្លឹ្កដលផ្ដល់ងអាយម្ៃ់

ម្ៃ្ររ តិម្ណបគ្់របរាៃ់ ៃតិង ត្ិៃម្ៃលែខេណៈងបចើៃបជរុល។ សបម្្់រការ្្លឹងទ្ងៃៃ់រ្រស់ម្ៃ់ងពញវយ័ ងគគួរងធ្ើការ្្លឹង

ម្ៃ់ៃី្ួយៗសបម្្់រម្ៃ់ប្រងភទដូចរានា ។

5�ចំណុចបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាងៅែនាុងការោំចូល រែសាទុែ ៃតិង ងប្រើបោស់ចំណីសត្

(1) ការោំចូលចំណីសត្

ងគបតរូវងធ្ើការសម្្តធុងោែ់ចំណីឬឃំ្ាងស្ុែចំណី្ុៃងពល្រញូ្ៃចំណីសត្ចូល ងហើយរ្យៃ្ដលឹែជញូ្ៃចំណី
 

សត្ចូលែ៏បតរូវទទួលការសម្្្់រង្ងរាគងៅបចែទ្ារចូលែសតិោឋា ៃងអាយោៃបតលឹ្បតរូវផ្ងកដរ។ ចំណុចកដលចំាោច់ 

បតរូវពតិៃតិត្យងលើចំណីសត្ងោះគវឺ រ្ូររាងខ្ងងបរៅ ពណ៌ ែ្តិៃៃតិងគុណភាពរ្រស់ចំណីសត្ ត្ិៃបតរូវម្ៃលែខេណៈខុស 

ប្របែតីងោះងទ ងហើយ ត្ិៃបតរូវម្ៃវត្ថុក្រ្ែងផ្្សងងទៀតោយ�ំងោះង�ើយ ្្៉យងងទៀត បតរូវម្ៃការភ្ា្់រ្ែជា្ួយៃូវ 

ឯែសារស្ីអំពីលទ្ធផ្លពតិៃតិត្យោែ់ងតរសីាល់្ូ៉ងៃឡាពីបែរុ្ហុ៊ៃផ្លតិតចំណីសត្កដលោៃអៃុវត្ការពតិៃតិត្យងោះជា 

ងទៀងទាត់។ ងបរៅពីងោះ ការបគ្់របគងៃូវព័ត៌ម្ៃសដីអំពីសារធាតុ្រកៃ្ថ្ឬថានា ំ្រកៃ្ថ្ងៅែនាុងចំណីសត្ៃតិងរយៈងពលផុ្ត 

ែំណត់នៃការ្រងញ្ញទំៃតិញងអាយោៃចបាស់ោស់ែ៏ជាការសំខ្ៃ់ផ្ងកដរ។

រ្ូរភាពកាត់ចំពុះ(កាត់ចុងចំពុះ)
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(2) ការរែសាទុែចំណីសត្

ងគបតរូវែំណត់គងបម្ងនៃការទតិញចំណីសត្ចូលងអាយោៃចបាស់ោស់ទុែជា្ុៃ ងោយប្ររុងប្រយ័តនា ត្ិៃបតរូវ

ងអាយការស្ុែទុែចំណីងៅែនាុងឃ្ាំងម្ៃរយៈងពលយូរងោះងទ។

ចំណុចចំាោច់្ួយចំៃួៃទាែ់ទងៃលឹងចំណី រួ្ ម្ៃ ត្ិៃបតរូវងធ្ើងអាយចំណីសត្ខូចខ្តងោយសារការដុះផ្្សតិត

ជាងដើ្ងោះងទ ងហើយបតរូវរែសាែំុងអាយសារធាតុងៅែនាុងចំណីសត្(ប្ររូងតអីុៃតិងខ្្ញ់ជាងដើ្)ម្ៃការកប្រប្ររួលគុណភាព 

 (ខូចគុណភាព) ៃតិង បតរូវរែសាសារធាតុ(ថានា ំ)្រកៃ្ថ្ដូចជាសារធាតុវតីា្ីៃជាងដើ្ងៅែនាុងទីែកៃ្ងកដលបតជាែ់ល្្ម ៃតិង

ងងលឹត។ ្្៉យងងទៀត ងគ ត្ិៃបតរូវងអាយងឃើញម្ៃសត្ែណដុ រឬអាច្៍ែណដុ រជាងដើ្ងៅែនាុងឃំ្ាងស្ុែចំណីសត្ងោះងទ។

(3) ការងប្រើបោស់ចំណីសត្

ងគបតរូវងរៀ្រចំគងបម្ងសបម្្់រការផ្ដល់ចំណីដល់សត្ងអាយោៃស្សស្រ ងហើយែនាុងែរណីងធ្ើការោយសារធាតុ 

្រកៃ្ថ្ែនាុងចំណីសត្ងៅែសតិោឋា ៃ ងគបតរូវអៃុវត្ការោយងោះងអាយម្ៃលែខេណៈសព្សាច់លង្ៅែនាុងចំណីសត្
 

ៃតិង បតរូវផ្ដល់ចំណីងៅតា្ែប ត្ិតងប្រើបោស់ៃតិងរង្រៀ្រងប្រើបោស់កដលោៃែំណត់រចួងសសច។ ជាពតិងសស ងៅងបកាយ 

ងពល្រញូ្លែូៃម្ៃ់ែនាុងឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ ងគបតរូវអៃុវត្ការ្្លឹងទ្ងៃៃ់រ្រស់ែូៃម្ៃ់ងរៀងរាល់1សោដ ហ៍្ដង ងដើ្្ីអាច
 

ផ្ដល់ចំណីបគ្់រប្រងភទបគ្់របរាៃ់ងៅតា្គងបម្ងនៃការផ្ដល់ចំណី(ប្រព័ៃ្ធចំណី)សស្រងៅៃលឹងការលូតោស់ៃតិង 

ដំណាែ់កាលផ្លតិតសុ៊តរ្រស់ម្ៃ់។ ្្៉យងងទៀត ងគបតរូវងរារពងៅតា្រយៈងពលផុ្តែំណត់្រងញ្ញទំៃតិញនៃសារធាតុ 

្រកៃ្ថ្ែនាុងចំណីសត្ងអាយោៃ្៉ត់ចត់ ងបពាះវាៃលឹងម្ៃឥទ្ធតិពលងោយផ្្ទ ល់ងលើគុណភាពផ្លតិតផ្លរ្រស់ម្ៃ់(សុ៊ត

ៃតិងសាច់) បព្ទំាងបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាចំងពាះគុណភាពរ្រស់ចំណីសត្ (រ្ូររាងខ្ងងបរៅ ពណ៌ ែ្តិៃ ការដុះផ្្សតិត ការកប្រ 

ប្ររួលគុណភាព ជាងដើ្) កដលសុទ្ធសលឹងជាែត្ាចំាោច់ងៅែនាុងការងរៀ្រចំផ្ដល់ចំណីដល់សត្ម្ៃ់។

ងគចំាោច់បតរូវរែសាទុែ្រញី្ែត់បតាការបគ្់របគងការផ្ដល់ចំណីសត្ យ៉ងងហាចណាស់រយៈងពល2ឆ្នា ំ។

6�ការបគ្់របគងងៅងពលម្ៃអាកាសធាតុងរៅដ

ងៅរដូវងរៅដ  ងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់យែសុ៊តលែខេណៈង្រើែចំហកដលម្ៃសីតុណហា ភាព្ររ តិយកាសខ្ងងបរៅ32~

33អងសាងស ែ៏អាចម្ៃម្ៃ់ងា្់រងោយសារែង ដ្ ផ្ងកដរ។ ដំ្ូរលឬជញំ្្ងនៃងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ៃលឹងង�ើងែង ដ្ ងោយ

សារ្៉រះបតរូវពៃ្វឺបពះអាទតិត្យ ងហើយវាែ៏ទទួលពៃ្វឺផ្្តពីដីកដលបតរូវន្ងៃងរៅដ ផ្ងកដរ ងធ្ើងអាយងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ម្ៃ 

ែង ដ្ ងលើសពីសីតុណហា ភាព្ររ តិយកាសខ្ងងបរៅចា្់រពី5អងសាងសង�ើងងៅ ងហើយងៅជំុវ តិញខ្ួៃម្ៃ់ែ៏ម្ៃសីតុណហា ភាព 

កាៃ់កតខ្ពស់។ ដូងចនាះ ងគចំាោច់បតរូវចាត់វ តិធាៃការទ្់រទល់ៃលឹងែង ដ្ ។ ងៅងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់លែខេណៈង្រើែចំហ ងគបតរូវ 

ងធ្ើងអាយការផ្្ស់្រដូរខ្យល់ងៅែនាុងងរាងប្របពលឹត្ងៅោៃលប្្រងសើរ ងហើយប្រសតិៃង្រើម្ៃការហ្់រខ្យល់ ងគបតរូវ្រងញ្ញ
 

ខ្យល់ងោយងប្រើម៉្សីុៃ្រញូ្ៃខ្យល់ែនាុងងល្ឿៃប្រម្ណ0.5~0.8ក្៉បត/វ តិោទី។ ្្៉យងងទៀត ងគែ៏អាចងធ្ើការោំងដើ្ងឈើ
 

ងដើ្្ីងអាយម្ៃ្្្់រ ែំុងអាយងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់្៉រះបតរូវពៃ្វឺបពះអាទតិត្យងោយផ្្ទ ល់។ ការោញ់ទលឹែងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ 

ែ៏ម្ៃប្រសតិទ្ធតិភាពងធ្ើងអាយសីតុណហា ភាពងៅែនាុងងរាង្យចុះោៃផ្ងកដរ។ ប្រសតិៃង្រើសីតុណហា ភាព្ររ តិយកាសងៅែនាុ

ងងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ងែើៃង�ើង ងោះទលឹែផ្លឹែរ្រស់ម្ៃ់ែ៏ម្ៃសីតុណហា ភាពងែើៃង�ើងផ្ងកដរ ងធ្ើងអាយម្ៃ់ងចៀសវាង 

ការផ្លឹែទលឹែ ដូងចនាះ ងគបតរូវផ្ដល់ទលឹែកដលបតជាែ់ជាៃតិច្តា្កដលអាចងធ្ើងៅោៃ។

ងៅងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់កដលរា្ម ៃ្រង្ួច ងគងប្រើវ តិធីផ្្ស់្រដូរខ្យល់ ងធ្ើយ៉ងណាងអាយសីតុណហា ភាពងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្

ម្ៃ់ម្ៃែប ត្ិតទា្រជាងសីតុណហា ភាព្ររ តិយកាសខ្ងងបរៅ ៃតិង ម្ៃលែខេណៈងស្មើរានា បគ្់រែកៃ្ងងៅែនាុងងរាងតា្កដល

អាចងធ្ើងៅោៃ។ ជាទូងៅ ងគ្រងងកើៃ្ររ តិម្ណផ្្ស់្រដូរខ្យល់ងដើ្្ីងធ្ើងអាយសីតុណហា ភាពកដលម្ៃ់ទទួលដលឹងម្ៃ 
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ែប ត្ិតទា្រ។ ទំាងងៃះែ៏ទទួលឥទ្ធតិពលពីគុណភាពទ្់រែង ដ្ រ្រស់ដំ្ូរលឬជញំ្្ងនៃងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ផ្ងកដរ ដូងចនាះ  

ប្រសតិៃង្រើដំ្ូរលឬជញំ្្ងម្ៃគុណភាពអាចទ្់រែង ដ្ ោៃល ្ងោះងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ែ៏ ត្ិៃងាយៃលឹងទទួលឥទ្ធតិពលពី

សីតុណហា ភាព្ររ តិយកាសខ្ងងបរៅងោះកដរ។

ចំងពាះពូជម្ៃ់ប្រយ�វឺ វ តិធាៃការទ្់រទល់ែង្្ងៅរដូវងរ្ៅគវឺជាការបគ្់របគងដ៏សំខ្ៃ់្ំរផុ្ត។ ងៅែនាុងងោះ ការ 

ផ្្ស់្រ្ូរចរៃ្ខ្យល់គវឺងប្រៀ្រដូចជាកខ្សសុវត្ថតិភាពការពារអាយុជីវ តិតរ្រស់ែូៃម្ៃ់។ ងហតុងៃះងហើយ ែនាុងែំ�ុងងពល
 

ងរ្ៅខំ្្ង ងគងប្រើវ តិធីោញ់ខ្យល់ងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ផ្្ទ ល់ងោយតភ្ា្់រ្ំរពង់្រញូ្ៃខ្យល់ពីែងាហា រោញ់ខ្យល់។ ្្៉យង
 

ងទៀតងៅងពលន្ងៃកដលែង្្ង�ើងខ្ពស់្ំរផុ្ត ងគោញ់ទលឹែ្រញុ្ះែង្្ែនាុងងរាងងោយែង្្កដលរហួំតទលឹែងោះ។ ការ
 

ងរ្ៅស្ា្់រងោយសារែង្្ខំ្្ង គវឺងាយៃលឹងងែើតង�ើងចំងពាះម្ៃ់កដលធំធាត់ជតិតដល់ងពល្រងញ្ញលែ់ោៃ។ ងៅ 

ងពលងោះ ជំុវ តិញខ្ួៃសត្ម្ៃ់គវឺងរ្ៅជាងសីតុណហា ភាព្ររ តិយកាសខ្ងែនាុងដល់ងៅជតិត5អងសាងស។ ការងរ្ៅស្ា្់រគវឺ
 

ងែើតង�ើងភ្ា្ៗ ងហតុងៃះងៅន្ងៃកដលសីតុណហា ភាពខ្ពស់ ចំាោច់បតរូវចាត់វ តិធាៃការទ្់រទល់។

7�ការបគ្់របគងងៅងពលម្ៃអាកាសធាតុបតជាែ់

ងៅងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់លែខេណៈង្រើែចំហ ងគចំាោច់បតរូវចាត់វ តិធាៃការទ្់រទល់ៃលឹងភាពបតជាែ់ងោយងប្រើវាងំៃៃជា

ងដើ្ងដើ្្ីែំុងអាយខ្យល់បតជាែ់្រែ់ចូល្ែ។ ្ុ៉រកៃ្ ត្ិៃបតរូវ្រតិទជតិតឈលឹងងធ្ើងអាយការផ្្ស់្រដូរខ្យល់ប្របពលឹត្ងៅ ត្ិៃោៃ 

លង្ោះងទ។ ចំកណែឯងៅងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់កដលរា្ម ៃ្រង្ួចវ តិញ ងគបតរូវ្រៃ្ថយ្ររ តិម្ណផ្្ស់្រដូរខ្យល់ ្ុ៉រកៃ្ែ៏បតរូវប្ររុង
 

ប្រយ័តនាែំុងអាយដល់ែប ត្ិតងធ្ើងអាយការផ្្ស់្រដូរខ្យល់ប្របពលឹត្ងៅ ត្ិៃោៃលង្ោះកដរ។

8 ការបគ្់របគងសុខភាពរ្រស់សត្ម្ៃ់

វាម្ៃសារៈសំខ្ៃ់ណាស់កដលងគបតរូវសងងកតង ើ្លថាងតើម្ៃ់កដលងគែំពុងចតិញ្លឹ្ម្ៃអាការៈដូចជា ម្ៃសានា ្ 

ប្រោែ់ងៅគូទ ងជើងងខសាយ សង្្ងដែដងងហាើ្ម្ៃភាពខុសប្របែតី ដំងណើ រងដើរខុសធ្្មតា ៃតិង អាការៈងរាគងផ្្សងៗ 

ងទៀតកដរឬងទ។ ងគចំាោច់បតរូវយែចតិត្ទុែោែ់ងលើចំណុច្ួយចំៃួៃដូចជា ការបគ្់របគងសីតុណហា ភាព ជាតតិសំងណើ ្

ៃតិងការផ្្ស់្រដូរខ្យល់ងអាយោៃបតលឹ្បតរូវសស្រងៅតា្អាយុចតិញ្លឹ្រ្រស់ប្រងភទម្ៃ់ៃី្ួយៗ  ការបគ្់របគងការផ្្ស់ 

្រដូរខ្យល់ងអាយោៃបតលឹ្បតរូវសស្រងៅតា្អាយុចតិញ្លឹ្ៃតិងសីតុណហា ភាព្ររ តិយកាស(សីតុណហា ភាពែនាុង្រៃ្ទ្់រ) ៃតិង ការ
 

បគ្់របគង់នផ្្ទដីសបម្្់រចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ងអាយោៃបតលឹ្បតរូវសស្រងៅតា្អាយុចតិញ្លឹ្។

អនាែបគ្់របគងបតរូវសងងកតង ើ្លែនាុង្រៃ្ទ្់រចតិញ្លឹ្ជាងរៀងរាល់ន្ងៃ ងដើ្្ីពតិៃតិត្យង ើ្លកបែងម្ៃម្ៃ់កដលម្ៃអាការៈ

ខុសប្របែតីឬម្ៃ់ងា្់រ ៃតិងងធ្ើការវាស់សីតុណហា ភាព ជាតតិសំងណើ ្ ការផ្្ស់្រដូរខ្យល់នៃ្ររ តិយកាស បព្ទំាងពតិៃតិត្យ

ថាងតើការផ្ដល់ចំណីៃតិងទលឹែផ្លឹែម្ៃលែខេណៈស្សស្រកដរឬងទ។

9 ចា្់រពីការប្រ្ូលសុ៊តរហូតដល់ការ្រងញ្ញទំៃតិញ

ម្ៃ់ងស្ទើរកតទំាងអស់ៃលឹងងធ្ើការផ្លតិតសុ៊តងៅងពលបពលឹែ។ ែសតិោឋា ៃចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ៃតិងផ្លតិតសុ៊ត ងទាះជាម្ៃទំហំ 

ឬប្រងភទណាែ៏ងោយ	ែ៏បតរូវងធ្ើការងារតា្លំោ្់រលំងោយដូចរានា កដរគវឺ	ប្រ្ូលសុ៊ត→ក្រងកចែសុ៊ត→បតរួតពតិៃតិត្យ 

សុ៊ត→ោងសម្្តសុ៊ត→្រងញ្ញទំៃតិញ	្ុ៉រកៃ្ងគក្រងកចងជាការងារងធ្ើងោយនដ	ៃតិង	ការងារងធ្ើងោយម៉្សីុៃ 

ប្រសតិៃង្រើែសតិោឋា ៃងោះម្ៃ្ំរពាែ់ម៉្សីុៃងផ្្សងៗដូចជាម៉្សីុៃប្រ្ូលសុ៊តស្័យប្រវត្តិ ម៉្សីុៃក្រងកចែសុ៊តស្័យប្រវត្តិ  

ៃតិង ម៉្សីុៃោងសម្្តសុ៊ត ។ល។

ការប្រ្ូលសុ៊តងអាយោៃឆ្្់ររហ័សគវឺជាការសំខ្ៃ់ ងដើ្្ីែំុងអាយសុ៊ត្៉រះរានា  ឬម្ៃ់ងធ្ើងអាយខូចសុ៊ត(ងោយ

សារទម្្្់រសីុសុ៊តរ្រស់ម្ៃ់្ួយចំៃួៃ)ឬងធ្ើងអាយប្រោែ់សុ៊ត(ងោយសារការប្រោែ់ងៅគូទម្ៃ់្ួយចំៃួៃ) ។ 

ជាទូងៅ ងគងរ ើសយែសុ៊តកដល ត្ិៃលង្ោយសារម្ៃរ្ួរសឬខុសទប្ង់ធ្្មតាជាងដើ្ងចញ រចួប្រ្ូលសុ៊តទុែោែ់



130

ងៅងលើថាសងរៀ្រសុ៊ត ងហើយ្រងញ្ញងៅតា្រ្យៃ្ដលឹែទំៃតិញ។ ែ៏ម្ៃែរណីកដលែសតិែរងធ្ើការោងសម្្តសុ៊ត 

ក្រងកចងសុ៊ត(ក្រងកចែងៅតា្ទ្ងៃៃ់ែំណត់) ខ្្់រឬបចែសុ៊តចូលែនាុងប្រអ្់រ ងដើ្្ី្រញូ្ៃងៅតា្ងគហោឋា ៃឬងធ្ើការ

លែ់ងោយផ្្ទ ល់ ជាងដើ្។ ការភ្ា្់រការងារប្រ្ូលសុ៊តពីែសតិោឋា ៃចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ៃតិងផ្លតិតសុ៊ត ងៅៃលឹង្ជ្ឈ្ណ្ឌ លGP

(អរារកដលងធ្ើការងារប្រ្ូលសុ៊ត ក្រងកចែសុ៊ត ោងសម្្តសុ៊ត ៃតិង ខ្្់រសុ៊ត ) ងៅថា ប្រព័ៃ្ធែនាុងកខ្ស (In-line 

system)។

ងៅ្ុៃងពល្រងញ្ញទំៃតិញ បតរូវរែសាទុែសុ៊តងៅែនាុងែកៃ្ងកដលងៅឃ្ាតឆ្ងៃ យពីងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ ងហើយងធ្ើការ 

បគ្់របគងសីតុណហា ភាពងៅែនាុងែកៃ្ងរែសាទុែសុ៊តងោះ ងោយងប្រៀ្រងធៀ្រជា្ួយសីតុណហា ភាពនៃ្ររ តិយកាសខ្ងងបរៅ 

ងដើ្្ីសប្្រសប្រួលសីតុណហា ភាពងៅខ្ងែនាុងែំុងអាយសុ៊តក្រែងញើស។ រយៈងពលរែសាទុែបតរូវងធ្ើងអាយម្ៃរយៈ 

ងពលខ្ីតា្កដលអាចងធ្ើងៅោៃ។

ែសតិែរបតរូវោងសម្្តៃតិងសម្្្់រង្ងរាគងៅបម្្នដជាងដើ្្ុៃៃលឹងចា្់រងផ្ដើ្ងធ្ើការងារ។ ងគបតរូវងប្រើែក្ចញ្ង 

ប្រ្ូលសុ៊ត ឬ ថាសងរៀ្រសុ៊ត ឬ ប្រអ្់រោែ់សុ៊តកដលបតរូវោៃោងសម្្តៃតិងសម្្្់រង្ងរាគរចួរាល់។ ងគចំាោច់ 

បតរូវអៃុវត្ការងបតៀ្ជា្ុៃងអាយោៃបតលឹ្បតរូវ ងោយបតរូវពតិៃតិត្យង ើ្លថាងតើឧ្រែរណ៍ឬម៉្សីុៃប្រ្ូលសុ៊តម្ៃដំងណើ រ 

ការប្របែតីកដរឬទ។ ្្៉យងងទៀត ងគបតរូវងធ្ើការបតរួតពតិៃតិត្យ ោងសម្្តៃតិងសម្្្់រង្ងរាគចំងពាះឧ្រែរណ៍ឬម៉្សីុៃ 

ប្រ្ូលសុ៊ត។ ែនាុងែរណីប្រ្ូលសុ៊តងោយងប្រើនដ  ងដើ្្ីរែសាភាពងៅសសស់រ្រស់សុ៊ត ងគបតរូវក្រងកចែការប្រ្ូលសុ៊ត 

ងអាយោៃងបចើៃដងែនាុង1ន្ងៃតា្កដលអាចងធ្ើងៅោៃ។

��ការ្រងញ្ញលែ់ម្ៃ់ខ្ីចតិញ្លឹ្យែសាច់(ពូជប្រយ�វឺ)

រយៈងពល្ុៃ្រងញ្ញលែ់7ន្ងៃ ងគឲ្យចំណីកដលរា្ម ៃជាតតិថានា ំ(ចំណីកដលរា្ម ៃសារជាតតិប្រឆំ្ងោែ់ងតរ)ី។ ង្រើផ្្ល់ 

សារជាតតិប្រឆំ្ងោែ់ងតរែីនាុងងពលចតិញ្លឹ្ បតរូវងធ្ើឲ្យបោែដថាវាហួសរយៈងពលែំហតិតការ្រងញ្ញលែ់។ ចំងពាះពៃ្វឺ  

បតរូវ្ំរភ្វឺងភ្ើង្ុៃ្រងញ្ញលែ់ពី7ន្ងៃងៅ24ងម៉្ង។ ្រញ្ឈ្់រការផ្្ល់ចំណី(ផ្្ែចំណី)ចា្់រពី12ងម៉្ង្ុៃងពលកដល 

ែំណត់ងធ្ើចំណាត់សម្្្់រយែសាច់។ ងគចា្់រងផ្្ើ្ចា្់រសត្ម្ៃ់ឲ្យសស្រៃលឹងងពលងវោ្រងញ្ញលែ់ ងហើយសស្រ 

ងពលៃលឹងការពតិៃតិត្យង ើ្លថាម្ៃសល់ចំណីឬអត់ ងគសបមំ្ងដែងចញៃូវម្ៃ់កដលធំធាត់ ត្ិៃលៃ្តិងម្ៃ់កដលរ្ូររាង 

ប្រឡាែ់ ត្ិៃស្ាត ងោយ្រងញ្ញលែ់ម្ៃ់កដលម្ៃសុខភាពលៃ្តិងម្ៃរ្ូររាងស្ាត។

� ការក្រែសាការពារៃតិងការបគ្់របគងអោ្័យងៅែសតិោឋា ៃៃតិងសម្ភា រៈ្ររ តិកាខេ រងផ្្សងៗ

ែសតិោឋា ៃរួ្ ម្ៃ ងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ អរាររែសាទុែចំណីសត្ អរាររែសាទុែជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ អរាររែសាទុែកាែសំណល់  

ៃតិងអរារពាែ់ព័ៃ្ធងផ្្សងៗ គវឺបតរូវសាងសង់ង�ើងងអាយស្ថតិតងៅទីតំាងកដលអាចងធ្ើងអាយងគអៃុវត្ការចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ប្រែ្រ 

ងោយភាពម្ៃអោ្័យបតលឹ្បតរូវ។ វាម្ៃសារៈសំខ្ៃ់ណាស់កដលងគបតរូវងធ្ើការបគ្់របគងជាប្រចំាន្ងៃ ងដើ្្ីែំុងអាយ

អរារម្ៃការខូចខ្តឬ ត្ិៃអាចដំងណើ រការោៃ ឬែ៏ោត់្រង់អោ្័យងោយសារធូលីឬសានា ្ប្រោែ់ងផ្្សងៗ។



131

① ងសះទ្ងៃៃ់សសាល

1 ការបគ្់របគងសុខភាព

(1) សីតុណហា ភាពែនាុងខ្ួៃ (សីតុណហា ភាពងៅចុងងពាះងវៀៃធំ)

ែង្្ជា្ធ្យ្គវឺ 37.5-38.4 អងសាងស។ ចា្់រពី 38.5អងសាងសង�ើងងៅគវឺបតរូវចាត់ទុែថាងរ្ៅខ្ួៃ។

(2) ពតិៃតិត្យង ើ្លងជើង

ងជើងគវឺងាយៃលឹងងហើ្ងោយសារឆ្ងង្ងរាគពីរ្ួរស ងហើយែ៏អាច្រងកឲ្យ្៉រះពាល់ងៅដល់ការហ្លឹែហាត់ផ្ងកដរ។ 

្ុៃៃតិងងបកាយបពកលងឬហ្លឹែហាត់ បតរូវពតិៃតិត្យង ើ្លឲ្យោៃល ្ងហើយង្រើម្ៃរ្ួរស ចំាោច់បតរូវព្យោលឲ្យោៃឆ្្់រ  

រហ័ស។ 

2 ការ្ំរពាែ់បែចែងជើងងសះ

・	ងៅងពលការហ្លឹែហាត់វ តិវឌ្ឍៃ៍ងៅ្ុខ ការែែតិតបែចែងជើងៃលឹងកាៃ់កតខំ្្ងងៅៗ ងហតុងៃះងគ្ំរពាែ់កដែបែចែ 

ងជើងងសះងដើ្្ីការពារបែចែងជើង។

・	・ជាទូងៅងគផ្្ស់្រ្ូរកដែបែចែងជើងងសះជាងរៀងរាល់ 3សោ្ហ៍ងៅ1កខ្្ង។

3 ការបគ្់របគងវាលង ្្ម បពកលងងសះ

(1) ការជប្ះសម្្ត

វាលង ្្ម បពកលងងសះបតរូវងធ្ើការជប្ះសម្្តឲ្យង ្្ម ខ្ីៗជាងទៀងទាត់។

សត្ងសះចូលចតិត្ង ្្ម ខ្ីៗ ងធ្ើឲ្យវាសីុោៃងបចើៃ ងហើយែ៏ជួយដល់ការែម្្ត់ង ្្ម ផ្ងកដរ។

(2) ការបគ្់របគងអោ្័យ

បតរូវប្រ្ូលោ្ែងសះែនាុងវាលង ្្ម បពកលងងសះ ងដើ្្ី្រងាក រការរាលោលឆ្ងោ៉រ៉ាសីុត។

4 ចំណុចសំខ្ៃ់ែនាុងការបគ្់របគងការចតិញ្លឹ្

(1) ការបគ្់របគងវាលង ្្ម សបម្្់រផ្លតិត

・	ជាទូងៅងគងធ្ើការបគ្់របគងការបពកលងចំងពាះទំាងង្ងសះៃតិងែូៃងសះ។ ហុែនែដូកដលជាតំ្រៃ់ផ្លតិតច្្ង ងៅ 

រដូវរងាសីតុណហា ភាពធ្ាែ់ទា្រងហើយម្ៃបពតិលគរងបចើៃ ងហតុងៃះ ភាគងបចើៃងៅរដូវរងាងគអៃុវត្ការបពកលងងពលន្ងៃ 

កដលបពកលងកតងពលន្ងៃងហើយងពលងម៉្ងងផ្្សងគវឺចតិញ្លឹ្ែនាុងងរាង ងហើយចំងពាះរដូវងបរៅពីរដូវរងា ងគអៃុវត្ការ  

បពកលងងពលន្ងៃៃតិងយ្់រឬបពកលងងពលយ្់រ កដលចតិញ្លឹ្ែនាុងងរាងកតែនាុងចងោ្ះងពលែំណត់្ួយងហើយងពលងវោ
 

ងបរៅពីងៃះគវឺបពកលង។

ការបគ្់របគងអោ្័យងៅែសតិោឋា ៃ6
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・ងៅងពលចតិញ្លឹ្ែនាុងងរាង ងគផ្្ល់ចំណីជីវជាតតិ ងហើយសបម្្់រង្ងសះកដលែំពុង្ំរងៅែូៃឬងផ្ើ្រចួ 

ងគ្រងងកើៃ្ររ តិម្ណចំណី។

・ចំងពាះការបពកលងគវឺងគបពកលងជាបែរុ្ កតចំងពាះែូៃងសះកដលងទើ្រផ្្ច់ងោះ ងគបពកលងងោយក្រងកចែញី

ង ្្ម លោច់ពីរានា ។

 ការបពកលងងពលន្ងៃ ការបពកលងងពលយ្់រ

(2) ការបគ្់របគងវាលង ្្ម សបម្្់រចតិញ្លឹ្

・ងគ្រងងកើៃ្ររ តិម្ណចំណីកដលផ្្ល់ឲ្យងៅតា្ែប ត្ិតនៃការហ្លឹែហាត់្រៃសាកំារជតិះ។

・ងសះកដលការហ្លឹែហាត់្រៃសាកំារជតិះវ តិវឌ្ឍៃ៍ងៅ្ុខ ងគ្ំរពាែ់កដែបែចែងជើងងៅងជើងវា ងហតុងៃះងដើ្្ីែំុឲ្យវា

ប្រកលងរានា ោំឲ្យម្ៃរ្ួរស ជាទូងៅងគ ត្ិៃបពកលងជាបែរុ្ងោះងទគវឺបពកលង្ួយែបាលៗកតឯងែនាុងទីោៃតូច្ួយ

(ែូៃោៃបពកលងងសះ)។
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② ការចតិញ្លឹ្ឃ្មុំ

1 លំោ្់រលំងោយការងារែនាុង1ឆ្នា ំ(ឧទាហរណ៍)

រដូវ កខ ខ្លឹ្សារការងារ

រដូវរងា

１ ពតិៃតិត្យទលឹែឃ្មុំែនាុងរៃ្ធស្្ុែឃ្មុំ បគ្់របគងសីតុណហា ភាពែនាុងប្រអ្់រស្្ុែឃ្មុំ

２
ពតិៃតិត្យទលឹែឃ្មុំែនាុងរៃ្ធស្្ុែឃ្មុំ សម្្្់រង្ងរាគៃតិងជួសជុលឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ឃ្មុំ ពតិៃតិត្យង ើ្លសត្ឃ្មុំែនាុងប្រអ្់រស្្ុែ 

 ផ្្ល់ចំណីៃតិងថានា ំ

រដូវផ្ក រែី

３ ្រកៃ្ថ្្រៃ្ទះក្ារស្្ុែែនាុងប្រអ្់រស្្ុែ ពតិៃតិត្យសត្ឃ្មុំែនាុងប្រអ្់រស្្ុែ

４ ្រកៃ្ថ្្រៃ្ទះក្ារស្្ុែែនាុងប្រអ្់រស្្ុែ ពតិៃតិត្យសត្ឃ្មុំែនាុងប្រអ្់រស្្ុែ

５ ប្រ្ូលផ្លទលឹែឃ្មុំ

រដូវងរ្ៅ

６ ប្រ្ូលផ្លទលឹែឃ្មុំ

７ បគ្់របគងសីតុណហា ភាពែនាុងប្រអ្់រស្្ុែ ផ្្ល់ចំណីៃតិងថានា ំ

８
បគ្់របគងសីតុណហា ភាពែនាុងប្រអ្់រស្្ុែ ផ្្ល់ចំណីៃតិងថានា ំ ្រៃ្ថយ្រៃ្ទះក្ារស្្ុែែនាុងប្រអ្់រស្្ុែ ែម្្ត់សត្

 ឪម៉្ល់

រដូវស្លឹែងឈើបជរុះ

９ ផ្្ល់ចំណី ្រៃ្ថយ្រៃ្ទះក្ារស្្ុែែនាុងប្រអ្់រស្្ុែ ែម្្ត់សត្ឪម៉្ល់

10 ផ្្ល់ចំណីៃតិងថានា ំ រែសាទុែ្រៃ្ទះក្ារស្្ុែ ែម្្ត់សត្ឪម៉្ល់

11 ផ្្ល់ចំណី

រដូវរងា 12 បគ្់របគងសីតុណហា ភាពែនាុងប្រអ្់រស្្ុែ

* សត្ឪម៉្ល់ = សបតរូវរ្រស់សត្ឃ្មុំ

2 សង្្ៀែ្ំរពាែ់

ងៅងពលពតិៃតិត្យសត្ឃ្មុំែនាុងប្រអ្់រស្្ុែ ឬងពលងធ្ើការប្រ្ូលផ្លទលឹែឃ្មុំជាងដើ្ បតរូវអៃុវត្ការងារងោយពាែ់  

បែណាត់ោំង្ុខ(ការពារ្ុខ) ងសសា្នដ ៃតិងសង្្ៀែ្ំរពាែ់ភ្វឺកដល ត្ិៃអាចង ើ្លងឃើញកស្ែ។

3 ឧ្រែរណ៍ចតិញ្លឹ្ឃ្មុំ

(1) ឧ្រែរណ៍ដុតកផ្្សង

ងគងប្រើវាងដើ្្ី្រងហាុយកផ្្សងោែ់សត្ឃ្មុំងដើ្្ីការ្រៃ្ថយការវាយប្រហាររ្រស់វា។ ងគងប្រើងោយដុតបែណាត់ 

បែោស ស្លឹែងឈើបជរុះជាងដើ្។

(2) ឧ្រែរណ៍ឈូសងែៀរ

វាជាប្រោ្់រឈូសចូែងធ្ើពីងោហៈ ងគងប្រើងដើ្្ីឈូសផ្្ច់ងៅងពល្រៃ្ទះក្ារស្្ុែស្តិតជា្់រៃលឹងប្រអ្់រ 

ស្្ុែ។
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(3) បចាសងោសឃ្មុំ

ងគងប្រើវាងៅងពលងោសទម្្ែ់សត្ឃ្មុំពី្រៃ្ទះក្ារស្្ុែឬប្រអ្់រស្្ុែ។

ទតិដឋាភាពនៃការងារចតិញ្លឹ្ឃ្មុំ

4 ឧ្រែរណ៍សបម្្់រផ្លតិតទលឹែឃ្មុំ

(1) កំា្រតិតងចៀរឃ្មុំ

វាជាកំា្រតិតងប្រើងៅងពលប្រ្ូលផ្លទលឹែឃ្មុំសបម្្់រងចៀរងស្ើងៗផ្្ទ ំងស្្ុែឃ្មុំ(បែ្ួៃឃ្មុំ)កដលជាកផ្នាែកដលទលឹែ

ឃ្មុំផ្្ុំរានា ងបចើៃងៅែនាុង្រៃ្ទះក្ារស្្ុែ។ ងគងប្រើវាងោយបតំាទលឹែងរ្ៅឲ្យងរ្ៅ្រងណ្ើ រ ងហើយែ៏ម្ៃប្រងភទអគ្គតិសៃីផ្ង   

កដរ។

(2) ម៉្សីុៃ្រង្តិល

ជាម៉្សីុៃទាញយែទលឹែឃ្មុំងោយែមំ្្ងចាែផ្្តិតងោយោែ់ចូលងហើយ្រង្តិល្រៃ្ទះក្ារស្្ុែកដលទលឹែឃ្មុំផ្្ុំរានា

ងោយោៃកាត់ងចៀរផ្្ទ ំងស្្ុែឃ្មុំរចួ។

(3) ឧ្រែរណ៍ងបចាះទលឹែឃ្មុំ

ងប្រើងដើ្្ីងបចាះកាែសំណល់ពីស្្ុែចបម្ញ់យែទលឹែឃ្មុំងៅងពលងផ្្ទរទលឹែឃ្មុំពីម៉្សីុៃ្រង្តិលងៅឧ្រែរណ៍ផ្្ទុែ

ទលឹែឃ្មុំ។

(4) ឧ្រែរណ៍វាស់ែប ត្ិតជាតតិសករ

ងប្រើសបម្្់រវាស់ែប ត្ិតែំហា្់រជាតតិសករែនាុងទលឹែឃ្មុំ។

ឧ្រែរណ៍ដុតកផ្្សង ងសសា្នដ

បែណាត់ោំង្ុខ

ឧ្រែរណ៍ឈូសងែៀរ

បែណាត់ោំង្ុខបចាសងោសឃ្មុំ



135

 ម៉្សីុៃ្រង្តិល ឧ្រែរណ៍ងបចាះទលឹែឃ្មុំ

 កំា្រតិតងចៀរឃ្មុំ ឧ្រែរណ៍វាស់ែប ត្ិតជាតតិសករ

5 ការងារប្រ្ូលផ្លទលឹែឃ្មុំ

 ជំហាៃងដើ្្ីោៃទលឹែឃ្មុំ

ោែ់ចូលែនាុងម៉្សីុៃ្រង្តិល

ងហើយ្រង្តិលជារង្ង់ងោះ

ៃលឹងងចញទលឹែឃ្មុំពីខ្ងងបកា្្ែ។
ដែ្រៃ្ទះក្ារស្្ុែងចញ។

្ួយ្រៃ្ទះម្ៃសត្ឃ្មុំ

ដល់ងៅ2000 ែបាល។

ងបចាះងោយសំណាញ់ងោះ

ៃលឹងោៃទលឹែឃ្មុំសុទ្ធកដលស្ាត!

ងធ្ើឲ្យសត្ឃ្មុំងៅងសងៃៀ្

ងោយកផ្្សងរ្រស់ឧ្រែរណ៍ដុតកផ្្សង

កាត់យែផ្្ទ ំងស្្ុែឃ្មុំ។
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6 ការងប្រើបោស់សត្ឃ្មុំសបម្្់រែសតិែ្្ម

សត្ឃ្មុំងបែ្រផ្ក ងដើ្្ីទទួលោៃចំណី ងហើយទៃ្ទលឹ្រានា ងៃះ វាែ៏្ំរងពញតួោទីជញូ្ៃល្្ងផ្ក ពីផ្ក ្ួយងៅផ្ក
 

្ួយងទៀតផ្ងកដរ។ ងហតុងៃះងហើយ សត្ឃ្មុំបតរូវោៃងគងប្រើបោស់ងៅទីតំាងផ្លតិតែ្្មែសតិែ្្មកដលផ្្ល់កផ្្ដូចជា 

្តសង្្ររ ីបតសែ់សសរូវ ឪ�លឹែ កផ្្ងឆើរជីាងដើ្។

 សត្ឃ្មុំកដល្រញូ្ៃល្្ងផ្ក ្តសង្្ររ ី ប្រអ្់រស្្ុែកដលងគោែ់ងៅែនាុងចម្ក រ្តសង្្ររ ី
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ងៅែនាុងការងធ្ើការងារងៅែសតិោឋា ៃងរៀងរាល់ន្ងៃ អ្ីកដលសំខ្ៃ់ងោះគវឺការងធ្ើការងារ្រងណដើ រ ៃតិង ងរៀៃពីអនាែបគ្់រ 

បគងទាែ់ទងៃលឹងចំណុចខ្ងងបកា្្រងណដើ រ ងោយអនាែៃលឹងងរៀៃងចះៃូវរង្រៀ្រងធ្ើការងារងអាយោៃបតលឹ្បតរូវៃតិងរង្រៀ្រ 

សងងកតង ើ្លសត្ចតិញ្លឹ្ោៃងទៀតផ្ង។

1 សត្ងរា

・រង្រៀ្រនៃការចូលងៅជតិត ការទាញ ការចងភ្ា្់រសត្ងរា

・រង្រៀ្រសងងកតងដើ្្ីក្រងកចែងរាកដលម្ៃសុខភាពលៃ្តិងងរាកដល ត្ិៃម្ៃសុខភាពល្

・ការសងងកតង ើ្លសា្ថ ៃភាពនៃបែចែងជើងងរាៃតិងរង្រៀ្រកាត់បែចែងជើងងរា

・ ការកសង្យល់អំពីង ្្ម ះៃតិង្ុខងារនៃអរារៃី្ួយៗ (ែកៃ្ងផ្្ទុែជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ ែកៃ្ងផ្្្់រចំណី 

ងរាងចតិញ្លឹ្ងរារា្ម ៃរោំងខណ្ឌ  ងរាងចតិញ្លឹ្ងរាម្ៃរោំងខណ្ឌ  អរារបចោច់ទលឹែងោះ ។ល។)

・ការកសង្យល់អំពីង ្្ម ះៃតិង្ុខងារនៃសម្ភា រៈៃតិងឧ្រែរណ៍កដលងប្រើបោស់ចំងពាះងរាទលឹែងោះ

・ការបគ្់របគងអោ្័យងៅងពលបចោច់ទលឹែងោះ ៃតិង រង្រៀ្រ្ំរពាែ់ៃតិងងោះឧ្រែរណ៍បចោច់ទលឹែងោះងចញ

・ការសងងកតង ើ្លសភាពនៃោ្ែសត្ (រង្រៀ្រសងងកតងដើ្្ីក្រងកចែោ្ែធ្្មតាៃតិងោ្ែទៃ់ឬរាែ)

・ការកសង្យល់អំពីប្រងភទៃតិងង ្្ម ះនៃចំណីសត្ (ភាពខុសរានា រវាងចំណី ត្ិៃកែនចនាៃតិងចំណីជីវជាតតិ)

・ភាពខុសរានា នៃ ការផ្ដល់ចំណី ត្ិៃកែនចនាៃតិងចំណីជីវជាតតិោច់ងោយក�ែពីរានា  ៃតិង ការផ្ដល់ចំណីោយរានា (TMR)

・ លំោ្់រលំងោយនៃការងអាយចំណី ត្ិៃកែនចនាៃតិងចំណីជីវជាតតិែរណីផ្ដល់ចំណីទំាងពីរងៃះោច់ងោយក�ែពីរានា

ចំងពាះងរាទលឹែងោះ

・ចំណុចសំខ្ៃ់ៗងៅែនាុងការបគ្់របគងសនាូែោែ់ចំណីៃតិងសនាូែោែ់ទលឹែជាប្រចំាន្ងៃ

・ការសងងកតង ើ្លអាការៈនៃការ្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវងភទ

・រង្រៀ្រងបែៀវសត្

・រង្រៀ្រកាត់កសនាង

・រង្រៀ្រផ្ដល់ទលឹែងោះដល់ែូៃងរា

・ការសងងកតងដើ្្ីក្រងកចែទលឹែងោះដំ្ូរងៃតិងទលឹែងោះធ្្មតា

・ការកសង្យល់អំពីរង្រៀ្រងធ្ើអាងជាៃ់បតំាសម្្្់រង្ងរាគៃតិងរង្រៀ្រឆ្ងកាត់

2 ការចតិញ្លឹ្បជរូែ

・រង្រៀ្រដលឹែោំបជរូែ

・រង្រៀ្រសងងកតងដើ្្ីក្រងកចែបជរូែកដលម្ៃសុខភាពលៃ្តិងបជរូែកដល ត្ិៃម្ៃសុខភាពល្

・ការកសង្យល់អំពីប្រងភទៃតិងង ្្ម ះនៃចំណីសត្

・រង្រៀ្រចតិញ្លឹ្ែូៃបជរូែកដលងទើ្រៃលឹងងែើត

・ការសងងកតង ើ្លសភាពនៃោ្ែសត្ (រង្រៀ្រសងងកតងដើ្្ីក្រងកចែោ្ែធ្្មតាៃតិងោ្ែទៃ់ឬរាែ)

・រង្រៀ្រងបែៀវសត្

・ការសងងកតងដើ្្ីក្រងកចែបជរូែ្រងាក ត់ពូជៃតិងបជរូែចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ

ចំណុចសំខ្ៃ់ ងៗៅែនាងុការងារបគ្់របគងៃតិងការសងងកតង ើ្លសត្ចតិញ្ល្ឹ

 (សបម្្់រការប្រ�ងជំោញអៃុវតៃ៍្)7
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・ការសងងកតង ើ្លៃតិងកសង្យល់អំពីការងរៀ្រជួរនៃែបាលងោះកដលម្ៃលែខេណៈប្របែតី

・ការកសង្យល់អំពីដំណាែ់កាល្រងញ្ញលែ់ៃតិងទំហំរ្រស់សត្បជរូែ

・ពូជបជរូែ

・ការសងងកតង ើ្លសាច់ជា្់រឆ្លឹងរ្រស់សត្បជរូែ

・ការកសង្យល់អំពីរង្រៀ្រងធ្ើអាងជាៃ់បតំាសម្្្់រង្ងរាគៃតិងរង្រៀ្រឆ្ងកាត់

3 ការចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ (ម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសុ៊ត)

・ការសងងកតង ើ្លសភាពនៃោ្ែសត្

・ការក្រងកចែសុ៊តែង្ែ់

・ការតងប្ៀ្រសុ៊តពូជងៅងលើទប្សុ៊តងៅែនាុងឧ្រែរណ៍ភ្ាស់សុ៊ត

・ការសងងកតងដើ្្ីសម្្គ ល់សុ៊តកដលម្ៃការ្រងកែំងណើ ត

・រង្រៀ្រសងងកតងដើ្្ីក្រងកចែែូៃម្ៃ់កដលម្ៃសុខភាពលៃ្តិងែូៃម្ៃ់កដល ត្ិៃម្ៃសុខភាពល្

・ដំណាែ់កាលលូតោស់រ្រស់ែូៃម្ៃ់

・ការសងងកតង ើ្លសីតុណហា ភាពងៅែនាុង្រៃ្ទ្់របគ្់របគងែូៃម្ៃ់ ៃតិង សា្ថ ៃភាពប្រ្ូលផ្ដុំៃតិងក្រែហ្ូងរ្រស់ែូៃម្ៃ់

・ការសងងកតងដើ្្ីក្រងកចែឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ទលឹែៃតិងឧ្រែរណ៍ផ្ដល់ចំណី ៃតិង ការសម្្តឧ្រែរណ៍ទំាងងោះ

・រង្រៀ្រចាែ់វ៉ាែ់សាំង

・រង្រៀ្រកាត់ចុងចំពុះ

・ ការពតិៃតិត្យង ើ្លសា្ថ ៃភាពនៃសារធាតុចតិញ្លឹ្ៃតិងសា្ថ ៃភាពសុខភាពនៃម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសុ៊ត(វ តិធីពតិៃតិត្យងោយ 

សងងកតង ើ្លសាច់ដំុបទរូង)

・ការសងងកតង ើ្លសា្ថ ៃភាពផ្លតិតសុ៊តរ្រស់ម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសុ៊ត

・រង្រៀ្រងប្រើបោស់ថាសងរៀ្រសុ៊ត

・ការកសង្យល់អំពីប្រងភទនៃម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសុ៊តៃតិងពណ៌រ្រស់សុ៊ត

・ការវ តិៃតិច្័យងលើគុណភាពសុ៊តតា្រយៈឧ្រែរណ៍្ំរក្រែសុ៊ត

・ការកសង្យល់អំពីចំណីសបម្្់រែូៃម្ៃ់តូច ែូៃម្ៃ់្ធ្យ្ ៃតិង ម្ៃ់ងពញវយ័

・ការកសង្យល់អំពីរង្រៀ្រងធ្ើអាងជាៃ់បតំាសម្្្់រង្ងរាគៃតិងរង្រៀ្រឆ្ងកាត់
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4 ការបគ្់របគងអោ្័យ

1.  ការកសង្យល់អំពីសង្្ៀែ្ំរពាែ់ងៅងពលចូលងរាងចតិញ្លឹ្សត្ (្ួែ ងសសា្នដ សង្្ៀែ្ំរពាែ់ងធ្ើការងារ ែកៃ្សង 

កស្ែងជើងែកវង)

2.  សបម្្់រអនាែកដល្ែពីខ្ងងបរៅែសតិោឋា ៃ បតរូវងអាយងគពាែ់កស្ែងជើងែកវងងធ្ើអំពីផ្្ស្ទតិច។

3.  ចំណុចកដលបតរូវពតិៃតិត្យ (ការងបជៀតចូលនៃសត្តូចៗដូចជាសត្ស្ា្រនបពឬែណដុ រជាងដើ្ ងតើចំណីផ្្្់រម្ៃដុះផ្្សតិត 

កដរឬងទ ងតើម្ៃអនាែកដល ត្ិៃសា្គ ល់្ុខងដើរចូលែនាុងែសតិោឋា ៃកដរឬងទ )

4.  រង្រៀ្រងសៀ្ែពាែ់អាវការពារងអាយោៃបតលឹ្បតរូវ

5.  រង្រៀ្រពបងាវទលឹែថានា ំសម្្្់រង្ងរាគ។

មួក

េ�សមៃដជ័រ

ែស្បកេជើងកែវង

គួរេ្របើមួកែដលមានរបំាង

ម៉ាស

េ្របើ្របាស់្របេភទែវន៉តឃ�ុប

ែដលពក់ជាប់េននឹងមុខ

ពក់ម៉ាសេនេពលេធ�ើកវល់ឬេរៀបចំថា� ំ

និងេនេពលបាញ់ថា� ំកសិកម�

អវករពរ

េស��កពក់អវករពរែដល

មានអវៃដែវងនិងេខេជើងែវង

បេ�� ញៃដអវេ្រកេអយ

្រគបពីេលើេ�សមៃដ។

្រគបេជើងេខពីេលើែស្បកេជើងេធ�ើករ 

េដើម្បីកំុេអយទឹកថា� ំេ្រជ�តចូលក�ុង

សេម��កបំពក់។

ែវន៉តករពរ
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ចូរងឆ្ើយសំណួរខ្ងងបកា្ ងោយគូសសញ្ញ រង្ង់	〇 ប្រសតិៃង្រើជាប្រងយគបតលឹ្បតរូវ ងហើយគូសសញ្ញ កខ្ង×ប្រសតិៃ

ង្រើជាប្រងយគខុស។

＜１សត្ងរា１＞

1. ងគចំាោច់បតរូវសម្្តសនាូែោែ់ទលឹែៃតិងផ្្តិលទលឹែងអាយោៃស្ាតជាៃតិច្។ ………………………………………… (     )

2. ងរាទលឹែងោះអាចងអើតែបាលងចញងដើ្្ីសីុចំណី ដូងចនាះ ត្ិៃចំាោច់ងោសប្រ្ូលផ្ដុំចំណីងៅែនាុងសនាូែោែ់

ចំណីងោះងទ។ ……………………………………………………………………………………………………………… (     )

3. ងទាះជាងៅងបកា្អាកាសធាតុងរៅដ នៃរដូវងរៅដ ែ៏ងោយ ែ៏ងរាទលឹែងោះ ត្ិៃកដលម្ៃសីតុណហា ភាពែនាុងខ្ួៃ

ងលើសពី39អងសាងសងោះងទ។ …………………………………………………………………………………………… (     )

4. ងៅងពលងរាម្ៃជំងវឺរាែរសូ គូទរ្រស់វាៃលឹងជា្់រសានា ្ប្រឡាែ់ងពញែៃ្ទុយ។ ………………………………… (     )

5. ងគ ត្ិៃបតរូវងធ្ើការបចោច់ទលឹែងោះងបចើៃបជរុល (ការបចោច់ទលឹែងោះលែខេណៈម៉្សីុៃ)ងោះងទ។ ……………… (     )

6. ងៅងពលបចោច់ទលឹែងោះច្់ររចួរាល់ងហើយ ងគងធ្ើការងោះ្ំរពង់្រវឺតទលឹែងោះ្ដង្ួយ។ ……………………… (     )

7. ងៅងពលងរាទលឹែងោះម្ៃចំណង់ផ្្ូវងភទ វាម្ៃសភាពងៅ ត្ិៃងសងៃៀ្។ ………………………………………… (     )

＜１សត្បជរូែ＞１

1. ងៅងពល្ំរងៅងោះែូៃបជរូែ ប្រសតិៃង្រើងគរែសាែង ដ្ ងអាយែូៃបជរូែ ត្ិៃោៃបគ្់របរាៃ់ងទងោះ អាចងធ្ើ

ងអាយម្ៃឧ្រទ្ទវងហតុែតិៃែូៃបជរូែងា្់រងាយៃលឹងងែើតង�ើង។ …………………………………………………… (     )

2. ែូៃបជរូែ ត្ិៃសូវធៃ់ៃលឹងអាកាសធាតុបតជាែ់ងទ ្ុ៉រកៃ្ បជរូែកដលធំធាត់ងហើយក្ររជា ត្ិៃសូវធៃ់ៃលឹង 

អាកាសធាតុងរៅដ ងៅវ តិញ។ ………………………………………………………………………………………………… (     )

3. ប្រសតិៃង្រើម្ៃអាងជាៃ់បតំាសម្្្់រង្ងរាគងហើយ ងគ ត្ិៃចំាោច់ងធ្ើការោងសម្្តកស្ែងជើងែកវង

ងោះងទ។ ……………………………………………………………………………………………………………………… (     )

4. ទលឹែងោះសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតសបម្្់រែូៃបជរូែម្ៃកត1ប្រងភទ្ុ៉រងណាណ ះ។ …………………………………………………… (     )

5. ងដើ្្ីទ្់រសាក ត់ែ្តិៃស្ុយពីងរាងចតិញ្លឹ្បជរូែ ងគ ត្ិៃបតរូវសៃ្សំទុែកាែសំណល់សត្ងៅែនាុងងរាងចតិញ្លឹ្បជរូែ

ងោះងទ។ ……………………………………………………………………………………………………………………… (     )

１＜សត្ម្ៃ់＞１

1. ប្រសតិៃង្រើប្រទះងឃើញសាែសពសត្ស្ា្រងា្់រងៅកែ្រងរាងចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ ងគបតរូវប្រញា្់រយែងៅងោះ

ងចាលែនាុងធុងសបម្្ភ្ា្។ ……………………………………………………………………………………………… (     )

2. ការចតិញ្លឹ្ម្ៃ់ងបចើៃែបាល អាចងធ្ើងអាយការផ្្ស់្រដូរខ្យល់ប្របពលឹត្ងៅ ត្ិៃោៃល ្ដូងចនាះ ងគបតរូវប្ររុង 

ប្រយ័តនាចំងពាះជំងវឺផ្្ូវដងងហាើ្។ ……………………………………………………………………………………………… (     )

3. ងៅអាកាសធាតុងរៅដ ែនាុងរដូវងរៅដ  ងគបតរូវងអាយម្ៃ់ផ្លឹែទលឹែងរៅដ ។ …………………………………………………… (     )

4. ងៅដំណាែ់កាលែូៃម្ៃ់្ធ្យ្ អាចម្ៃការចលឹែរានា រវាងែូៃម្ៃ់ងធ្ើងអាយម្ៃរ្ួរស។ …………………… (     )

5. ងគអាចងអាយម្ៃ់ចតិញ្លឹ្យែសាច់ (ពូជប្រយ�វឺ)សីុចំណីោយកដលម្ៃផ្្ទុែសារធាតុប្រឆំ្ងង្ងរាគ

ោៃរហូតដល់្ួយន្ងៃ្ុៃងពល្រងញ្ញលែ់។ ………………………………………………………………………… (     )

សំណួរសាែល្ង8
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ចង្្ើយ

１１＜សត្ងរា＞１

1. 〇

2. ×(ងហតុផ្ល : ងគងធ្ើការងោសប្រ្ូលផ្ដុំចំណីងអាយ្ែងៅែកៃ្ងកដលងរាងាយសសរួលសីុ។ )

3. ×(ងហតុផ្ល :  ងៅងពល្ររ តិយកាសម្ៃសីតុណហា ភាពប្រកហល30អងសាងស ងៅចុងងពាះងវៀៃធំរ្រស់

ងរាអាចម្ៃសីតុណហា ភាព40អងសាងស។ )

4. 〇

5. 〇

6. ×(ងហតុផ្ល : ្ំរពង់្រវឺតទលឹែងោះម្ៃចំៃួៃ4 ដូងចនាះងគបតរូវដែងចញពីែបាលងោះបព្រានា ។ )

7. 〇

１＜１សត្បជរូែ＞１

1. 〇

2. 〇

3. ×(ងហតុផ្ល :  ្រោ្ទ ្់រពីោងជប្រុះងចាលៃូវសានា ្ប្រឡាែ់ដូចជាភែ់ជាងដើ្កដលងៅជា្់រៃលឹងកស្ែងជើង 

ែកវងងហើយ ងទើ្រងគងធ្ើការសម្្្់រង្ងរាគងោយបតំាកស្ែងជើង។ )

4. ×(ងហតុផ្ល :  ងគងបជើសងរ ើសងប្រើៃតិងផ្ដល់ទលឹែងោះសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតសស្រងៅតា្ការលូតោស់រ្រស់ 

ែូៃបជរូែ។ )

5. 〇

１１＜សត្ម្ៃ់１＞１

1. ×(ងហតុផ្ល :  ងដើ្្ីសំុងអាយម្ៃការប្ររុងប្រយ័តនាចំងពាះវរីសុផ្ដ សាយ្រែ្សីកដលម្ៃលទ្ធភាព្រងកជំងវឺ

ខ្ពស់ ងគចំាោច់បតរូវងធ្ើការជូៃដំណលឹ ងដល់ម្្ស់ែសតិោឋា ៃ ៃតិងទាែ់ទងងៅ្ជ្ឈ្ណ្ឌ ល

ក្រែសាសុខុម្លភាពសត្ចតិញ្លឹ្។ )

2. 〇

3. ×(ងហតុផ្ល : ងៅអាកាសធាតុងរៅដ ែនាុងរដូវងរៅដ  ងគបតរូវងអាយម្ៃ់ផ្លឹែទលឹែបតជាែ់។ )

4. 〇

5. ×(ងហតុផ្ល :  ងគ ត្ិៃបតរូវផ្ដល់ចំណីកដលម្ៃផ្្ទុែសារធាតុប្រឆំ្ងង្ងរាគចំងពាះម្ៃ់ែនាុងរយៈងពល7ន្ងៃ

្ុៃការសម្្្់រងោះងទ ។ )
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＜ឯែសារងយង＞វាែ្យសព្ទទាែ់ទងៃលឹងការចតិញ្លឹ្សត្កដលអនាែៃលឹងជួ្រប្រទះញលឹែញា្់រងៅែនាុងការងារប្រចំាន្ងៃ

＜សត្ងរា＞
ចំណី …………………………………… សំងៅងលើចំណីសត្។

ការងអាយចំណី ………………………ការផ្ដល់ចំណីដល់សត្ចតិញ្លឹ្។

ការងរ ើសចំណី …………………………ការកដលសត្ចតិញ្លឹ្សីុកតចំណីកដលវាចូលចតិត្ ងហើយ្រៃ្សល់ទុែចំណីកដលវា 
ត្ិៃចូលចតិត្ងៅែនាុងសនាូែោែ់ចំណី ែ៏អាចងៅោៃថា ការសីុចំណីងរ ើស។

ោែ់ងតរSីtaphylococcus aureus …ោែ់ងតរកីដលងៅងពលងែើៃចំៃួៃងបចើៃងៅែនាុងែបាលងោះ អាច្រណាដ លងអាយ
ងែើតជំងវឺរោែងោះកដលពតិោែជាសះងស្ើយ។

្ររ តិម្ណនៃការ្ររ តិងភាគចំណីសងៃួត …ចំណីសងៃួតគវឺជាចំណីកដល ត្ិៃម្ៃផ្្ទុែជាតតិទលឹែ ងហើយ្ររ តិម្ណនៃការ្ររ តិងភាគចំណីសងៃួត 
សំងៅងលើ្ររ តិម្ណនៃចំណីសងៃួត(គតិតជាគី�ូបកា្)កដលសត្ចតិញ្លឹ្សីុែនាុង1ន្ងៃ។

ការបតរួតពតិៃតិត្យហ្ូងងរា …………… ប្រព័ៃ្ធនៃការបតរួតពតិៃតិត្យសា្ថ ៃភាពនៃ្ររ តិម្ណទលឹែងោះ គុណភាពទលឹែងោះ ការ្រងាក ត់ពូជ 
ជាងដើ្ នៃងរាទលឹែងោះរ្រស់ែសតិែរ កដលងធ្ើង�ើង្ដងែនាុង្ួយកខ។

ការ ត្ិៃបព្សីុចំណី …………………សា្ថ ៃភាពកដលការសីុចំណីរ្រស់ងរាម្ៃ្ររ តិម្ណធ្ាែ់ចុះខំ្្ង។

ចំៃួៃន្ងៃទំងៃរងពាះ …………………ចំៃួៃន្ងៃគតិតចា្់រពីងបកាយងពលសត្ងែើតែូៃរចួរហូតដល់ងពលម្ៃនផ្្ទងពាះ្រោ្ទ ្់រ។

ដំណាែ់កាលជតិតងែើត ……………… សំងៅងលើរយៈងពលចុងងបកាយនៃការផ្្ែការបចោច់ទលឹែងោះរ្រស់ងរាទលឹែងោះ។ 
គវឺជារយៈងពល3សោដ ហ៍្ុៃងពលងែើតែូៃ។ ងគអាចងៅថា ដំណាែ់កាល្ុៃងែើត។

ជំងវឺបែចែងជើងៃតិងម្ត់ ……………ជំងវឺឆ្ងកដលម្ៃលទ្ធភាពឆ្ងខំ្្ងៃតិងងលឿៃ ងោយម្ៃងរាគសញ្ញ ដូចជាងែើត 
ពងទលឹែងៅងលើកស្ែងៅបច្ុះ ម្ត់ ៃតិង បែចែងជើង ជាងដើ្ កដលងែើតង�ើង 
ងោយសារវរីសុPicornaviridae Aphthovirus។  
វាបតរូវោៃចាត់ចូលជាជំងវឺឆ្ងកដលកចងែនាុងចបា្់រ។

សម្ភា រៈបកាល …………………………វត្ថុធាតុកដលងប្រើងដើ្្ីផ្ដល់ផ្សុែភាពដល់សត្ចតិញ្លឹ្ ៃតិង ងដើ្្ីជប្រុញការ
ផ្លតិតជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ពីកាែសំណល់សត្ ងោយងគងបចើៃងប្រើែង្្ទចរណារ អងាក ្ ឬ 
ចំង្រើងសសរូវសាលី។ ការ្រងញ្ញសម្ភា រៈបកាលងៅងបរៅងរាងចតិញ្លឹ្សត្ ងៅថា 
ការ្រងញ្ញកាែសំណល់បកាល។

ទលឹែងោះដំ្ូរង …………………………ទលឹែងោះកដល្រងញ្ញែនាុងរយៈងពល្ុ៉រោ្ម ៃន្ងៃ្រោ្ទ ្់រពីសត្ងែើតែូៃរចួ។

ការ្រងកែំងណើ តសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត …………ការចាែ់ទលឹែកា្ងៅែនាុងប្រោ្់រ្រៃ្ពូជរ្រស់សត្ញីងធ្ើង�ើងងោយ្ៃុស្ស 
ងដើ្្ីងអាយសត្ញីម្ៃនផ្្ទងពាះ។

ង្តសស្ …………………………………សា្ថ ៃភាពកដលសត្ចតិញ្លឹ្ទទួលរងសម្្ព ធកផ្នាែសា្ម រតី។

ជំងវឺបែពះទី្ួរៃ្រដូរទីតំាង …………… ជំងវឺកដលបែពះទី្ួរៃផ្្ស់្រដូរែកៃ្ងពីទីតំាងធ្្មតាងៅខ្ងងឆ្ងឬខ្ងសាដ ំ ងធ្ើងអាយ
ការសីុចំណីរ្រស់សត្ម្ៃការធ្ាែ់ចុះ ងហើយ្ររ តិម្ណទលឹែងោះែ៏្យចុះផ្ងកដរ។

ជំងវឺរោែបែចែងជើងសត្ …………ជំងវឺកដលបែចែងជើងងរាង�ើងបែហ្ៃតិងម្ៃអាការៈឈវឺចា្់រខំ្្ង ោំងអាយពតិោែ 
ងធ្ើចលោ។

ការងផ្្ទរអំប្ី៊រយុ៉ង ………………………ការចាែ់អំប្ី៊រយុ៉ង(សុ៊ត្រងកែំងណើ ត)ងៅែនាុងប្រោ្់រ្រៃ្ពូជរ្រស់សត្ញីងធ្ើង�ើង
ងោយ្ៃុស្ស ងដើ្្ីងអាយសត្ញីម្ៃនផ្្ទងពាះ។

ចំណង់ផ្្ូវងភទ ………………………សា្ថ ៃភាពកដលសត្ញីបព្ងអាយសត្ង ្្ម លពាែ់។ ងគអៃុវត្ការ្រងកែំងណើ ត
សតិ្រ្ៃតិ្្មតិតងៅងពលសត្ញី្រងាហា ញចំណង់ផ្្ូវងភទងៃះ។

ការខ្្ែ់ចំណី្ែទំពា ………………សែ្្មភាពកដលសត្ងរាខ្្ែ់អាហារងចញពីបែពះទី្ួយ (Rumen) ងដើ្្ីទំពារចួ 
ងល្រងៅវ តិញ្ដងងទៀត។
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ែែរែនាុងទលឹែងោះ ……………………ែែរកដលម្ៃទំហំងផ្្សងៗអាចធំអាចតូច ងឃើញម្ៃងៅែនាុងទលឹែងោះរ្រស់ងរា
កដលម្ៃជំងវឺរោែងោះ។

ការ្រងងកើតែូៃ …………………………ការងែើតនៃែូៃងរា។

គម្្តនៃការ្រងងកើតែូៃ …………… រយៈងពលគតិតចា្់រពីន្ងៃងែើតែូៃ្ដងរហូតដល់ន្ងៃងែើតែូៃ្ដងងទៀតចំងពាះងរាកដល 
ងែើតែូៃចា្់រពី2ដងង�ើងងៅ។

ការចតិញ្លឹ្ងោយ្ំរងៅ ………………រយៈងពលងពលនៃការផ្ដល់ចំណីរាវដល់ែូៃសត្ចា្់រពីងពលងែើតភ្ា្រហូតដល់
ងពលផ្ដ ច់ងោះ។

សា្ថ ៃភាពរាងកាយ ………………… តួងលខ្រងាហា ញអំពីជាតតិខ្្ញ់កដលម្ៃងៅងបកា្កស្ែ កដលងគងប្រើងធ្ើជា្ូលោឋា ៃ 
បគលឹះសបម្្់រវ តិៃតិច្័យថាសត្ចតិញ្លឹ្ែំពុងធាត់បជរុលឬស្្គ បជរុល។ តួងលខងៃះកាៃ់ 
កតខ្ពស់ ម្ៃៃ័យថា សត្ផ្្ទុែជាតតិខ្្ញ់កាៃ់កតងបចើៃ។

ែសតិោឋា ៃខ្នា តធំ ………………………ែសតិោឋា ៃលែខេណៈជាសហបរាសកដលម្ៃខ្នា តធំសង្្ើ្។

TDN …………………………………… ្ររ តិម្ណសរ្ុរនៃសារធាតុចតិញ្លឹ្ងៅែនាុងចំណីកដលៃលឹងបតរូវរោំយងៅែនាុងបែពះ 
ងោយង្រើតួងលខងៃះកាៃ់កតខ្ពស់ ម្ៃៃ័យថា ចំណីងោះម្ៃផ្្ទុែថា្ពលកាៃ់
កតងបចើៃ។

＜សត្បជរូែ＞

ការផ្ដល់ចំណីងសើ្ …………………វ តិធីផ្ដល់ចំណីងោយោយចំណីជា្ួយទលឹែងដើ្្ីោៃជាចំណីបជាយ។

ចំណី …………………………………… សំងៅងលើចំណីសត្។

ការងអាយចំណី ………………………ការផ្ដល់ចំណីដល់សត្ចតិញ្លឹ្។

ការចា្់រងផ្ដើ្ងអាយចំណី ……………ការងអាយចំណីងលើែដំ្ូរង្រោ្ទ ្់រពីែូៃសត្ងែើត ងោយងប្រើទលឹែងោះសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត ។

ងរាងចតិញ្លឹ្បជរូែបកាលែង្្ទចរណារ …ងរាងចតិញ្លឹ្បជរូែកដល ត្ិៃក្រងកចែោ្ែៃតិងទលឹែងោ្សត្ ងហើយៃតិងសម្ភា រៈបកាល 
ងោះងទ។

ការ ត្ិៃបព្សីុចំណី …………………សា្ថ ៃភាពកដលការសីុចំណីរ្រស់បជរូែម្ៃ្ររ តិម្ណធ្ាែ់ចុះខំ្្ង។

បជរូែ្រងាក ត់្ីរសាសៃ៍ ………………វ តិធីផ្លតិតបជរូែកដលងែើតពីការ្រងាក ត់ពូជបជរូែចំៃួៃ3 ឬ ការ្រងាក ត់3ជំោៃ់។ គវឺជា 
បជរូែកដលងគយែែូៃបជរូែ(បជរូែញី)ោៃពីការ្រងាក ត់បជរូែ2ពូជងៅ្រងាក ត់្រៃ្ជា្ួយ 
បជរូែង ្្ម លពូជទី3ងផ្្សងងទៀត។

សម្ភា រៈបកាល …………………………វត្ថុធាតុកដលងប្រើងដើ្្ីផ្ដល់ផ្សុែភាពដល់សត្ចតិញ្លឹ្ ៃតិង ងដើ្្ីជប្រុញការ
ផ្លតិតជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ពីកាែសំណល់សត្ ងោយងគងបចើៃងប្រើែង្្ទចរណារ អងាក ្ ឬ 
ចំង្រើងសសរូវសាលី។ ការ្រងញ្ញសម្ភា រៈបកាលងៅងបរៅងរាងចតិញ្លឹ្សត្ ងៅថា 
ការ្រងញ្ញកាែសំណល់បកាល។

ទលឹែងោះដំ្ូរង …………………………ទលឹែងោះកដល្រងញ្ញែនាុងរយៈងពល្ុ៉រោ្ម ៃន្ងៃ្រោ្ទ ្់រពីសត្ងែើតែូៃរចួ។

ទលឹែងោះសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត …………………ចំណីកដលងគផ្ដល់ងអាយែូៃបជរូែែនាុងដំណាែ់កាលចតិញ្លឹ្ងោយ្ំរងៅ រួ្ ម្ៃ 
ទលឹែងោះសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតAកដលងគផ្ដល់ងអាយរហូតដល់ែូៃបជរូែម្ៃទ្ងៃៃ់10គី�ូបកា្ 
ៃតិង ទលឹែងោះសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតBកដលងគផ្ដល់ងអាយ្រោ្ទ ្់រពីងោះរហូតដល់ែូៃបជរូែម្ៃ 
ទ្ងៃៃ់30គី�ូបកា្។

PRRS ………………………………… ្រណដុំ ងរាគសញ្ញ នៃជំងវឺទាែ់ទងៃលឹងប្រព័ៃ្ធ្រៃ្ពូជៃតិងប្រព័ៃ្ធផ្្ូវដងងហាើ្រ្រស់សត្បជរូែ

PED …………………………………… ជំងវឺរាែរសូរាតតបាតងែើតងៅងលើសត្បជរូែ



144

បជរូែSPF ………………………………បជរូែកដល ត្ិៃម្ៃផ្្ទុែង្ងរាគ្រងកជំងវឺ្ួយចំៃួៃ។ បជរូែ្រងាក ត់ពូជកដលៃលឹងក្ាយ
ជាបជរូែSPF គវឺជាបជរូែកដលបតរូវោៃវះកាត់ងចញពីស្ូៃរ្រស់បជរូែង្ងោយផ្្ទ ល់ 
ៃតិងបតរូវោៃចតិញ្លឹ្ងោយវ តិធីសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត។

(សម្្គ ល់) ការងៅបជរូែចតិញ្លឹ្្ំរ្៉រៃ …បជរូែ្រងាក ត់ពូជ បជរូែង្ បជរូែពូជ ែនាុងភាសាជ្ុ៉រៃម្ៃពីររង្រៀ្រសបម្្់រពាែ្យ 
ៃី្ួយៗ។

＜សត្ម្ៃ់＞

ការចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់ ……………………ការចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់កដលងទើ្រកតញាស់។

ចំណី …………………………………… សំងៅងលើចំណីសត្។

ការងអាយចំណី ………………………ការផ្ដល់ចំណីដល់សត្ចតិញ្លឹ្។

ការសីុចំណី ……………………………សា្ថ ៃភាពនៃការសីុចំណីងបចើៃឬតតិច។

ការរាយចំណីងអាយងស្មើ ……………ការកែតប្រូវភាពលង្្ៀងនៃចំណីងៅែនាុងសនាូែោែ់ចំណី។ 

ការចា្់រងផ្ដើ្ងអាយចំណី ……………ការងអាយចំណីងលើែដំ្ូរង្រោ្ទ ្់រពីែូៃសត្ងែើត ងោយងប្រើទលឹែងោះសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត ។

ការផ្្ស់្រដូរស្ា្រ ……………………ការបជរុះស្ា្រចាស់ៃតិងជំៃួសងោយការដុះស្ា្រ្្មី។ ងគងឃើញងែើតម្ៃចា្់រពីចុង
រដូវងរៅដ ដល់រដូវស្លឹែងឈើបជរុះ។ សបម្្់រម្ៃ់ផ្លតិតសុ៊តគវឺងបចើៃកតផ្្ែការផ្លតិត
សុ៊ត។

ការវាយប្រហាររានា ឯង ………………ម្ៃ់កដលងគចតិញ្លឹ្ជាហ្ូង ងោយសារឥទ្ធតិពលពី្ររ តិសា្ថ ៃ ត្ិៃលឬ្សារធាតុចតិញ្លឹ្ 
ត្ិៃបគ្់របរាៃ់ ងធ្ើងអាយម្ៃ់ែនាុងហ្ូងចលឹែរានា ងៅវ តិញងៅ្ែ។ ងពលខ្ះអាចងធ្ើងអាយ

 
ម្ៃម្ៃ់ងា្់រងោយសារការចលឹែរានា ងៃះ។

ការផ្ដល់ែង ដ្  …………………………ការរែសាែង ដ្ ែនាុង្រៃ្ទ្់រកដលងគចតិញ្លឹ្ែូៃម្ៃ់។

បែរួស …………………………………… ្្មតូចៗកដលម្ៃ់ងប្រើែនាុងការជួយែតិៃ្ំរក្រែធញញជាតតិកដលម្ៃងៅែនាុងបែពះ
 

(បែពះសាច់ដំុ)រ្រស់ម្ៃ់។

ម្ៃ់ែនាុង្រងប ើ្្របម្ស់ ………………អាចងៅោៃថាម្ៃ់សបម្្់រងធ្ើអាជីវែ្្ម។ ជាពូជម្ៃ់កដលម្ៃលទ្ធភាពផ្លតិត
សុ៊តឬផ្លតិតសាច់ខ្ពស់ កដលបតរូវោៃងគងប្រើបោស់ជាទូងៅងបចើៃ។

ម្ៃ់តំ្រៃ់ ………………………………ពូជម្ៃ់កដលស្ថតិតងៅែនាុងតំ្រៃ់ណា្ួយ ខុសពីពូជម្ៃ់ប្រយ�វឺកដលជាប្រងភទ
ម្ៃ់ែនាុង្រងប ើ្្របម្ស់ ងោយម្ៃ់តំ្រៃ់ជាម្ៃ់កដលងគងប្រើងដើ្្ីផ្លតិតសាច់ម្ៃ់
កដលម្ៃគុណភាពខ្ពស់។

ការកាត់ចំពុះ …………………………ការដុតៃតិងកាត់ចំពុះងលើៃតិងងបកា្រ្រស់ម្ៃ់អស់ពាែ់ែណាដ ល។ ងគងធ្ើការងារ
ងៃះចំងពាះែូៃម្ៃ់្ធ្យ្ង�ើងងៅ ងដើ្្ីទ្់រសាក ត់ការចលឹែគូទឬស្ា្រជាងដើ្ងៅ
ែនាុងហ្ូងម្ៃ់។ ែ៏អាចងៅថាការកាត់ចុងចំពុះផ្ងកដរ។

លំោ្់រងៅែនាុងហ្ូង …………………សែ្្មភាពនៃម្ៃ់កដលរស់ងៅជាហ្ូងងោយម្ៃ់ងធ្ើការវាយប្រហាររានា ដូចជាងប្រើ
ចំពុះចលឹែឬែ៏ហែ់ង�ើងខ្ពស់ងដើ្្ីធាែ់ម្ៃ់ងផ្្សងងទៀត។ ងៃះគវឺជាសែ្្មភាពក្រ្រ 
ធ្្មជាតតិែនាុងចំងណា្សត្ម្ៃ់ងដើ្្ីែំណត់លំោ្់រលំងោយនៃភាពខំ្្ងរ្រស់ 
ម្ៃ់ៃី្ួយៗ ងោយងធ្ើក្រ្រងៃះគវឺអាចរែសាភាពងរៀ្ររយងៅែនាុងការរស់ងៅជាហ្ូង 
រ្រស់ម្ៃ់។

ការចតិញ្លឹ្លែខេណៈកណៃ …………ការរែសាម្ៃ់ងបចើៃហួសពីចំៃួៃកដលទីែកៃ្ងកដលម្ៃនផ្្ទបែឡាែំណត់្ួយគួរ 
ផ្្ទុែ ងធ្ើងអាយម្ៃឥទ្ធតិពល ត្ិៃលដ្ល់សា្ថ ៃភាពសុខភាពរ្រស់សត្ម្ៃ់។
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