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 អនុលោមតាមផែនការជាតិអប់រំសមែប់ទាំងអស់គ្នា កែសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និង 
ដែ គូ   អភិវឌែឍ បាន និងកំពុងបែឹងបែងយា៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពធនធានមនុសែសនៅ
ក្នុង បែទែសកម្ពុជា។
 កែមកិច្ចសហបែតិបត្តិការជាមួយដែគូអភិវឌែឍជាតិ និងអន្តរជាតិ កែសួងអប់រំ  យុវជននិង
  កីឡាបានសហការជាមួយគមែងកម្មវិធី SEAL របស់ VVOB រៀបចំផលិតឯកសារបំណិនជីវិត
ផ្នែកកសិកម្មសមែប់លោកគែូ អ្នកគែូយកទៅអនុវត្តក្នុងសកម្មភាពបងែៀន  និងរៀន បែកប 
ដោយបែសិទ្ធភាព។
 ដើមែបីអនុវត្តខ្លឹមសារ និងសកម្មភាពដែលមានក្នុងឯកសារនែះឱែយទទួលបានបែសិទ្ធភាព ខ្ពស់
លោកគែូ  អ្នកគែូ គបែបី ៖
 ១- ស្វែងយល់ខ្លមឹសារ គោលបំណង និងរបៀបបែើបែស់ឯកសារនែះឱែយបានចែបាស់ លាស់។
 ២- តែៀមសមា្ភារសមែប់បងែៀនឱែយបានគែប់គែន់តាមការណែនាំក្នុងសកម្មភាពនីមួយៗ។
 ៣- សាកលែបងអនុវត្តសកម្មភាពដោយខ្លួនឯង មុននឹងយកទៅអនុវត្តក្នុងថា្នាក់រៀន។
 កែសួងសងែឃឹមថា លោកគែូ អ្នកគែូ នឹងខិតខំបែឹងបែងយកអស់កមា្លាំងកាយ កមា្លាំងចិត្ត  
និងកមា្លាំងបែជា្ញាសា្មារតី អនុវត្តបែើបែស់ឯកសារនែះឱែយអស់លទ្ធភាពសមែប់ការបងែៀន  
និងរៀន ដើមែបីរួមចំណែកបន្តលើកកម្ពស់គុណភាពវិស័យអប់រំឱែយកាន់តែបែសើរឡើង។ 
 ក្នុងនាមកែសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយា៉ាងជែលជែចំពោះ
កែមុការងារ  និងអ្នក ជំនួយការបច្ចែកទែសគមែង SEAL ដែលបានចំណាយអស់កមា្លាងំកាយចិត្ត 
និងកមា្លាំងបញ្ញាសា្មារតីក្នុងការកសាងឯកសារដ៏មានសារសំខាន់នែះ។  





អារម្ភកថា

     សៀវភៅខ្លឹមសារស្តីពី ការចិញ្ចឹមមាន់ជាលក្ខណៈគែួសារ បានកសាង និងរៀបចំឡើងដោយ 
មាន កិច្ចសហការរវាង កែសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាជាមួយ VVOB។
                                    សៀវភៅនែះចងកែងឡើង ក្នុងគោលបំណង   ជួយសមែួល ខ្លឹមសារ ដែលទាក់ទង នឹង បច្ចែក 
ទែសចិញ្ចឹមមាន់តាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ ទាំងទែឹស្តី  និងការអនុវត្តជាក់សែ្តងនៅក្នុងមែរៀន 
នីមួយៗ ឱែយមានភាពងាយសែួល ហើយចំណាយថវិកាតិចតួចសំដៅលើកកម្ពស់ គុណភាពអប់រំ  
សុខភាព និងបរិសា្ថានក្នុងបែទែសយើងឱែយកាន់តែមានភាពល្អបែសើរឡើង។

      ជាការពិត   ទោះបីសៀវភៅនែះបានចូលរួមផ្តល់ជំនួយបច្ចែកទែសពីអ្នកជំនាញកសិកម្ម  និង 
បែើបែស់សមា្ភារ ពែលវែលា  ក្នុងការសែវជែវឯកសារយា៉ាងចែើនក៏ដោយ ក៏ខ្លឹមសារឯកសារ   នែះ 
មិនទាន់ពែញលែញនៅឡើយសមែប់លោកគែូអ្នកគែូ យកទៅបងែៀននោះទែ ក៏ប៉ុន្តែឯកសារ នែះ
បានផ្តល់ជាលំនាំគមែូសមែប់លោកគែូ អ្នកគែូសែវជែវបន្ថែមក្នុងការរៀបចំដំណើរការ បងែៀន 
និងរៀនតាមសា្ថានភាពជាក់ស្តែង។ យើងខ្ញុសំងែឃឹមថានៅពែលដែល លោកគែ ូ  អ្នកគែមូានឯក សារ
នែះក្នុងដែ បែៀបដូចជាមានទីបែឹកែសាយា៉ាងចំណានមា្នាក់ចូលរួមជួយរៀបចំការបងែៀន និងការរៀន
បែកបដោយបែសិទ្ធភាពជាមិនខាន។     
     កែមុការងារយើងខ្ញុរីំករាយជានិច្ចក្នុងការរង់ចាំទទួល យោបល់ កែលម្អនៅគែប់ចំណុចទាំងអស់
នែខ្លឹមសារមែរៀនក្នុងន័យសា្ថាបនាពីសំណាក់លោកគែូ អ្នកគែូ។    
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គណៈកម្មការកសាងឯកសារបំណិនស្តីពីកសិកម្ម

ក. គណៈគែប់គែង
 ឯកឧត្តម ណាត ប៊ុនរឿន  រដ្ឋលែខាធិការកែសួងអប់រំ  យុវជន និងកីឡា

ខ. គណៈកម្មការតែួតពិនិតែយ 
 លោក លាង សែងហាក់  បែធាននាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាលនិងវិកែឹតការ
 លោក អែង គឹមលី  បែធាននាយកដ្ឋានអភិវឌែឍកម្មវិធីសិកែសា
 លោក ចាន់  សុភា  បែធាននាយកដ្ឋានបឋមសិកែសា
 លោក វា វុទ្ធី   បែធាននាយកដ្ឋានតមែង់ទិសវិជា្ជាជីវៈ

គ. គណៈកម្មការនិពន្ធ
 លោក លាវ ឧរា   នាយកសាលាគរុកោសលែយ និងវិកែឹតការខែត្តសៀមរាប
 លោកសែី ហ៊ុន មករា  គែូឧទ្ទែសសាលាគរុកោសលែយនិងវិកែឹតការខែត្តសៀមរាប
 កញ្ញា សែង សុភាព  គែូឧទ្ទែសសាលាគរុកោសលែយ និងវិកែឹតការខែត្តសៀមរាប
 លោក ហែង ធីរា   គែូឧទ្ទែសសាលាគរុកោសលែយ និងវិកែឹតការខែត្តសៀមរាប
 លោក សុខ សែដោ្ឋា  គែូឧទ្ទែសសាលាគរុកោសលែយ និងវិកែឹតការខែត្តសៀមរាប
 លោក ជួន ភា   គែូឧទ្ទែសមជែឈមណ្ឌលគរុកោសលែយភូមិភាគកណា្តាល
 លោក ឡែង គីមសែុង  គែូឧទ្ទែសមជែឈមណ្ឌលគរុកោសលែយភូមិភាគកណា្តាល
 លោកសែី Wanda Prins  បែធានសមែបសមែួលគមែងSEAL របស់ VVOB
 លោក កុយ មា៉ាក់គី  មនែ្តីតែួតពិនិតែយ/វាយតម្លែ និងអ្នកសមែបសមែួលគមែង   
     SEALរបស់ VVOB 
 លោក រា ច័ន្ទរតន៍  ទីបែឹកែសាផ្នែកអប់រំគមែងSEAL របស់ VVOB

ឃ. គណៈកម្មការកែលម្អនិងរៀបរៀង
 លោក ជា ផុន   អនុបែធាននាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាលនិងវិកែឹតការ
 លោកសែី អ៊ុក ចរិយា  អនុបែធាននាយកដ្ឋានតមែង់ទិសវិជា្ជាជីវៈ
 លោកសែី សៀក សុខនី  មនែ្តីនាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាលនិងវិកែឹតការ
 លោក អ៊ុក ដរា   មនែ្តីនាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាលនិងវិកែឹតការ
 លោក សូ ច័ន្ទបូរី   មនែ្តីនាយកដ្ឋានអភិវឌែឍកម្មវិធីសិកែសា
 លោកសែី ហ៊ុយ ចន្ធូ  មនែ្តីនាយកដ្ឋានអភិវឌែឍកម្មវិធីសិកែសា
 លោកសែី ថោង ច័ន្ទដវ័ណ មនែ្តីនាយកដ្ឋានបឋមសិកែសា
 លោក ណែ សចា្ចា  មនែ្តីនាយកដ្ឋានបឋមសិកែសា
 លោកសែី វ៉ែន វាន់ដែត  មនែ្តីនាយកដ្ឋានតមែង់ទិសវិជា្ជាជីវៈ

៉

៉

៉

៉

៉
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៉





សែចក្តផី្តើម

       សៀវភៅខ្លឹមសារអំពី បំណិនជីវិតកសិកម្មនែះ ផ្តល់ឱែយគរុសិសែសនូវខ្លឹមសារសង្ខែបបែកបដោយអត្ថ 
បែយោជន៍ដែលអាចយកទៅបងែៀននាពែលអនាគតបានហើយសៀវភៅនែះបែងចែកជា ៣ផ្នែករួមមាន         
ការចិញ្ចមឹមាន់(ផ្នែកទី១) ការចិញ្ចមឹតែ ី(ផ្នែកទី២) និងការដំបន្លែសរីរាង្គ (ផ្នែកទី៣)។

   សៀវភៅខ្លឹមសារ និងសៀវភៅវិធីសាសែ្ត អំពីការអប់រំបំណិនជីវិតកសិកម្មនែះរួមជាមួយសមា្ភារ 
ឧបទែសដែលការរួមបញ្ចូលទាំងនែះផ្តល់នូវគំនិតគន្លឹះសមែបូរបែប និងវិធីសាសែ្តជាចែើនដែលជួយបង្ក 
លក្ខណៈងាយសែលួ ដល់ការបងែៀនមែរៀនកសិកម្មរបស់លោកគែ ូ អ្នកគែ។ូ មែរៀនទំាងនោះផ្តោតលើ 
បំណិនអនុវត្តជាក់ស្តែងនែការចិញ្ចមឹមាន់់។    តាមរយៈ ការអនុវត្តជាក់ស្តែង និងការរៀនផ្អែកលើការពិសោធន៍ 
ដែលជាគោលវិធីចមែបង គរុសិសែសអាចរៀនអំពីរបៀបអនុវត្តវិធីសាសែ្តបងែៀនជាមួយសិសែសសាលាបឋម 
សិកែសារបស់ពួកគែនាពែលអនាគតបាន។ គែប់មែរៀនទំាងអស់សំដៅលើកកម្ពស់ការស្វែងយល់កាន់តែ 
សីុជមែអំពីបញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចមឹមាន់ជាលក្ខណៈគែសួារ និង ការអភិឌែឍន៍បំណិនដោះសែយ 
បញ្ហា ការសមែចចិត្ត ការបញ្ចះុបញ្ចលូ ការតែះិរិះពិចារណា ។ ហើយក្នងុនោះក៏មានផ្តល់ឱកាសសមែប់ 
ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាកសិកម្មដែលកំពុងកើតមានឡើង និងគំនិតជាចែើនដើមែបីអនុវត្ត 
សកម្មភាពដែលអាចនំាមកនូវការផ្លាស់ប្តរូទង្វើដើមែបីជៀសវាងរាល់ទង្វើអវិជ្ជមាន ឧទាហរណ៍ ការផ្លាស់ប្តរូទមា្លាប់ 
មកចិញ្ចមឹមាន់ដក់ក្នងុទែងុ របង ការពែយាបាល ការបងា្ការជំងឺមាន់ដោយបែើឱសថធម្មជាតិ និងការកែច្នែ            
វ   ត្ថធុាតុដើមដែលមាននៅមូលដ្ឋានសែប់មកផលិតជាស្នកូទឹក ឬស្នកូចំណី។
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គោលបំណងនែការអប់រំកសិកម្ម
  យោងទៅតាមកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តាលសមែប់គែូកមែិតបឋមសិកែសាដែលដកសែង់ចែញពីកម្មវិធី 
សិកែសាការអប់រំកសិកម្មរបស់កែសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាមានទិសដៅចង់ឱែយគរុសិសែស៖

  • ទទួលបានចំណែះដឹង បំណិនជីវិតសមែប់ទែទែង់ជីវភាពបែចាំថ្ងែ។ ឧទាហរណ៍៖ 
                           បំណិនដំបន្លែ និងការចិញ្ចមឹសត្វដើមែបីបង្កើនជីវភាពគែសួារ។
               • ទទួលបានបំណិន និងវិធីសាសែ្តបងែៀនដើមែបីយកទៅអនុវត្តជាមួយសិសែសបឋមសិកែសា
                            តាមរយៈការអនុវត្ត និងការពិសោធន៍ជាក់ស្តែង។
    • ផ្លាស់ប្តរូឥរិយាបថ ដោយយកចិត្តទុកដក់លើបញ្ហាសង្គម និងសែដ្ឋកិច្ចតាមរយៈ
               បំណិនជីវិតបំណិនដោះសែយបញ្ហា បំណិនតែះិរិះ បំណិនសមែចចិត្ត បំណិនសហការ  
                                និងការទទួលខុសតែូវ។  
គោលការណ៍ណែនាំអំពីការអប់រំកសិកម្ម
  ដើមែបីឆ្លើយតបគោលបំណងខាងលើ កែុមការងារបានបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំមួយចំនួន
ដែលគួរអនុវត្ត ក្នុងការអប់រំកសិកម្ម៖

   • ការបង្កើតសួនបន្លែ សាងសង់ទែងុមាន់ ជីកសែះចិញ្ចមឹតែនីៅសាលាគរុកោសលែយ និង
     វិកែតឹការ   គឺតែូវបានលើកទឹកចិត្តយា៉ាងខា្លាំង ពីពែះគរុសិសែសនឹងទទួលបានផល 
      បែយោជន៍ជាចែើននៅពែលដែលពួកគែអនុវត្តជាក់ស្តែងនូវអ្វីដែលបានរៀន។ 
   • ការអប់រំកសិកម្មគួរតែតែវូបានលើកទឹកចិត្តឱែយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិដូចជា
       ការដំបន្លែសរីរាង្គ ការកាត់បន្ថយការបែើបែស់ជី និងថា្នាំពុលគីមី។
   • ចំពោះការចិញ្ចឹមមាន់ និងតែីគួរតែផ្តល់ចំណីតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ រួមទាំងការ
       ទប់សា្កាត់និងការពែយាបាលជំងឺផងដែរ ហើយសកម្មភាពខាងលើនែះគួរតែលើកទឹកចិត្ត 
      ឱែយអនុវត្តយា៉ាងផុលផុសតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។



   • វិធីបងែៀនគួរតែផ្តោតលើសកម្មភាពតមែង់ទិស ការដឹកនាំដំណើរការចូលរួម និងការគិត
     ទៅលើគមែងជាគោល ដើមែបីទទួលបានទំនុកចិត្តលើខ្លនួឯង ឥរិយាបថវិជ្ជមាន និងការប្តែជា្ញា 
     ជាបុគ្គល។    

      ដំណើរការនែះគួរតែអនុវត្តតាមរយៈ គោលវិធីអន្តរវិន័យដែលមានន័យថាវាតែវូបានបញែ្ជាបនៅ
      ក្នងុមុខវិជា្ជាផែសែងៗ (វិទែយាសាសែ្ត សិកែសាសង្គម កសិកម្ម ចំណែះដឹងទូទៅ...) និងតាមរយៈកម្មវិធី
     សិកែសាបន្ថែមដើមែបីទទួលបានឱកាសរៀននូវមុខវិជា្ជាដទែទៀតដូចជាការងារគមែងកែមុបរិសា្ថាន
     គមែងបំណិនជីវិតកមែិតមូលដ្ឋាន សមែប់ការអប់រំកមែិតបឋម និងមធែយមសិកែសា។ 

   • ចំពោះកម្មវិធីសិកែសាដែលផ្អែកលើមែរៀនដូចគមែងបំណិនជីវិតកមែតិមូលដ្ឋាន ទំនាក់ទំនង
      រវាងសាលារៀន និងសហគមន៍គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះមុខវិជា្ជាបំណិនជីវិត។ សហគមន៍ 
     គឺជាធនធានដ៏មានតម្លែមួយសមែប់ ការបងែៀនអំពីបញ្ហាកសិកម្ម និងភាពពាក់ព័ន្ធនែសហគមន៍ 
     តាមរយៈគមែងនានាដែលគោលបំណងធ្វើឱែយបរិសា្ថាននៅក្នុងសហគមន៍មានភាពបែសើរ 
     ឡើងគឺជាចំណុចចមែបង។ 

- v -

និយមន័យបំណិនជីវិត1 
គឺជាបំណិនបញ្ញា បុគ្គលិកលក្ខណៈ 
អន្តរបុគ្គល និងវិជា្ជាជីវៈ ដែលអាច 
ជួយដល់ការធ្វើការសមែចចិត្ត ការធ្វើ 
ទំនាក់ទំនងបែកបដោយបែសិទ្ធភាព 
និងអាចដោះសែយនិងគែប់គែងខ្លួនឯង
បាន ហើយវាក៏ជាបំណិនដែលរួមចំណែក 
ក្នងុការលើកស្ទយួសុខមាលភាព និងជីវិត 
បែកបដោយផលិតភាព។ 

និយមន័យការអប់រំបំណិនជីវិត2 
ការអប់រំបំណិនជីវិតគឺដើមែបីផ្តល់សិទ្ធិ 
អំណាចដល់មនុសែសជំនាន់កែយដើមែបី 
ដោះសែយរាល់សា្ថានភាពបែឈមនានា។  
វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការអន្តរកម្ម 
នែសកម្មភាពបងែៀននិងរៀនដែលអាច 
ជួយអ្នករៀនទទួលបាននូវចំណែះដឹង 
ការកែលម្អឥរិយាបថ និងការអភិវឌែឍន៍ 
បំណិនដើមែបីជួយគំទែពួកគែឱែយចែះទទួល 
យកអាកបែបកិរិយាតែឹមតែូវដោយខ្លួនឯង។  

1  ដកសែង់ចែញពគោលនយោបាយសមែប់ការអភិវឌែឍកម្មវិធីសិកែសា ឆ្នាំ២០០៥-២០០៩  នែកែសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
2 ដកសែង់ចែញពីអង្គការយូនីសែហ្វ
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មែរៀនទី១ ចំណែះដឹងមូលដ្ឋែនក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់

1.1 សែចក្តីផ្តើម

1.2 ផលបែយោជន៍នែការចិញ្ចឹមមាន់ 

សមែប់បែជាកសិករខ្មែរយើង ការចិញ្ចមឹសត្វគោ កែបី ជែកូ មាន់ ទា គឺជាការងារសំខាន់មួយបនា្ទាប់ពីការធ្វើ 
សែចំការដើមែបីបង្កើនបែក់ចំណូលសមែប់គែួសារ និងបង្កភាពងាយសែួលដល់ជីវភាពបែចាំថ្ងែ។ ជាទូទៅ 
ការចិញ្ចឹមមាន់របស់បែជាកសិករសព្វថ្ងែនែះបានជួបនូវបញ្ហាជាចែើនដូចជា៖ មាន់លូតលាស់យឺត ចិញ្ចឹមមិន 
គង់ និងទទួលការរាតតែបាតខា្លាំងពីជំងឺឆ្លងជាដើម។ ដូចនែះដើមែបីឱែយគែួសារកសិករចិញ្ចឹមមាន់បានផលខ្ពស់ វា 
ទាមទារនវូដណំោះសែយបច្ចែកទែសសមសែប ដោយបែើបែសឱ់ែយមានបែសទិ្ធភាពនវូធនធានដែលមានសែប ់
តាមមូលដ្ឋាន។

       ការចិញ្ចឹមមាន់លក្ខណៈគែួសារគឺ៖ 
  - ងាយសែួលចិញ្ចឹមមិនរីសចំណី
  - មានលទ្ធភាពបន្តពូជចែើន (ផ្ដល់កូនពី ១០  ទៅ ១៥កែបាលពែលពងម្ដងៗ)
  - ងាយសែួលចំពោះអ្នកមិនមានការងារកែផ្ទះមើលថែដូចជាជនពិការ ឬសែ្តីមែផ្ទះ កុមារ ។
  - ងាយសែួលគែប់គែង ថែទាំ ចំណាយដើមទុនតិច និងបែើចំណីធម្មជាតិ
  - លាមកមាន់សំបូរសារធាតុចិញ្ចឹម ដែលអាចបែើជាជីធម្មជាតិបានយា៉ាងល្អ
  - បែើឱសថបុរាណ (មាន់ខ្មា)
  - ផ្តល់សាច់ និងស៊ុតដែលជាបែភពចំណីអាហារ និងបង្កើនបែក់ចំណូលក្នុងគែួសារ
  - ទទួលផលក្នុងរយៈពែល៥-៨ ខែ
  - ចំណាយដើមទុនតិច បើបែៀបធៀបទៅនឹងការចិញ្ចឹមសត្វដទែទៀតដូចជាជែូកជាដើម។

1.3 ពូជមាន់សំខាន់ៗដែលមានក្នុងបែទែសកម្ពុជា

ក. ពូជក្នុងសែុក

រូបភាពទី១ ពូជមាន់កណ្តូង

រូបភាពទី៤ ពូជមាន់ស្គួយ

រូបភាពទី២ ពូជមាន់សំពៅ

រូបភាពទី៥ ពូជមាន់សំឡី

រូបភាពទី៣ ពូជមាន់កែញាស

រូបភាពទី៦ ពូជមាន់ចែ
1



2

រូបភាពទី៧ អាយ អែស អែ អាយខូន ពណ៌ត្នាត

ពូជនាំចូល ពូជក្នុងសែុក

ចំណុចល្អ
      - ធំលឿន
      - ផ្តល់ស៊ុតបានចែើន

ចំណុចល្អ
       - ធន់នឹងលក្ខខណ្ឌបរិសា្ថាន ធន់នឹងជំងឺ
       - មិនរីសចំណី
       - កែបភា្ញាស់កូនដោយខ្លួនឯង

ចំណុចមិនល្អ
      - មិនធន់នឹងលក្ខខណ្ឌបរិសា្ថាន ងាយទទួលជំងឺ
      - រីសចំណី
      - មិនសមសែបសមែប់ការចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគែួសារ
      - ចំណាយទុនខ្ពស់ក្នុងការចិញ្ចឹម និងតែូវការថែទាំទៅ
        តាមបច្ចែកទែសជានិច្ច

ចំណុចមិនល្អ
       - ខ្លួនតូច
       - ការលូតលាស់យឺត
       - ផ្តល់ស៊ុតតិច (៦០គែប់/ឆ្នាំ)

ខ. ពូជកែសែុក

ក. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការជែើសរីសពូជមាន់ដើមែបីយកមកចិញ្ចឹម

គ. ការបែៀបធៀបភាពខុសគ្នារវាងពូជមាន់នាំចូលនិងមាន់ក្នុងសែុក

       ពូជមាន់ដែលយកចូលពីបែទែសកែមាន២បែភែទគឺ ពូជចិញ្ចមឹយកសាច់(ភ្លមុីត រូ៉តអាយលិន បា៉ាភីមា៉ារុ៉ក  
អូសែ្តាលប) និងចិញ្ចមឹយកសុ៊ត (អុីសាបែនឡឺគន)។

       - សា្គាល់បែវត្តិចែបាស់លាស់ គឺទិញមាន់ពីកន្លែងដែលគ្មានជំងឺ (ជៀសវាងការជាន់ឈាមគ្នា)
       - មែមាន់មានពងចែើន (លើសពី១០គែប់/ការបន្តពូជម្តង) ចែះភា្ញាស់ និងថែទាំកូនបានល្អ
       - រូបរាងធំ ខ្ពស់ សងា្ហារ គូទឬគុម្ពកន្ទុយទូលាយ និងសុខភាពល្អ  
       - ជាមាន់ពែញវ័យជំទង់អាយុចាប់ពី ៥-៦ ខែ
       - សុខភាពល្អ រហ័សរហួន ភ្នែកភ្លឺ សិរពណ៌កែហម កែបាលងើបឡើងលើ
       - សែបែកភ្លឺ គ្មានរបួសពិការ ដូចជា ចំពុះវៀច ជើងខ្វែ ភ្នែកមមី...)

1.4 ការជែើសរីសពូជមាន់

       ការជែើសរីសពូជមាន់មានសារៈសំខាន់ ដូចជា៖ ពូជល្អលូតលាស់លឿន ធន់នឹងជំងឺ ពែញនិយមលើទីផែសារ 
អាចលក់ក្នុងតម្លែខ្ពស់ និងអាចរកែសាទុកពូជចិញ្ចឹមបន្តទៅថ្ងែខាងមុខ។



ខ. របៀបជែើសរីសបាសមែប់ធ្វើពូជ

គ. របៀបជែើសរីសមែពូជ 

ឃ. ការជែើសរីសយកពងល្អទុកពូជ

        - សា្គាល់បែវត្តិចែបាស់លាស់           
           -      បាដែលមានរូបរាងធំល្អ រឹងមាំ  មិនដែលកើតជំងឺឆ្លង
       - មានភាពរហ័សរហួនពូកែជាន់មែ
       - មានអាយុចនោ្លាះពី៩ខែទៅ ៣ឆ្នាំ
       - គួរមានទម្ងន់២គីឡូកែមឡើងទៅ
       - បាមួយកែបាលអាចជាន់មែបានពី១០ទៅ១២កែបាល
       - ជមែុះចោលនូវបាចាស់ដែលមានអាយុលើសពី៣ឆ្នាំ

       - ងាយសែួលរកទិញក្នុងមូលដ្ឋាន
       - តមែូវការទីផែសារជែើសរីសកូនសារទី២ ឬទី៣

       - មែដែលមានរូបរាងធំល្អ រឹងមាំ  មិនដែលកើតជំងឺឆ្លង
       - គួរមានទម្ងន់១,៥ គីឡូកែមឡើងទៅ
       - មានអាយុ ពី៧ខែទៅ ៣ឆ្នាំ
       - ផ្តល់ពងយា៉ាងតិចពី៤-៥ដងក្នុង១ឆ្នាំ
       - ពងមួយសារៗបានពី ១0គែប់ឡើងទៅ
       - ជើងពណ៌លឿង
       - កែបពងម្តងៗកូនញាស់យា៉ាងតិច៨កែបាល
       - ពូកែចិញ្ចឹមកូនដែលរួចពីងាប់ សល់យា៉ាងតិច ៦កែបាល
       - មិនកាច មិនចឹកកូនខ្លួនឯង ឬកូនរបស់មែដទែទៀត
       - គួរជមែុះចោលនូវមែចាស់ ឬមែដែលមិនមានលក្ខណៈល្អដូចរៀបរាប់ខាងលើចោល

       - យកពីមែដែលមានរូបរាងធំធាត់ រឹងមាំ មិនឆ្លងជំងឺ
       - ពងមាន់នៅលើកទី ២ឬ៣ (សំបុកទី២ ឬទី៣)
       - សំបកពងរលោង (មិនគែើម) និងមិនខូចទែង់ទែយ 
       - មានទម្ងន់ធ្ងន់បែៀបធៀបពងផែសែងទៀត (១៥០កែម ទៅ ១៦០កែម)

រូបភាពទី៨ ទែុងសមែប់បងា្កាត់ពូជមាន់
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ង. ការជែើសរីសកូនមាន់

      - កូនថោ្លាស សំឡែងសែួយ  ដើររហ័សរហួន រោមតែសុស ហើយស្ងួត
       - លាមកមិនជាប់គូទ
       - ចំពុះពណ៌លឿងបិទជិត ជើងពណ៌លឿង 
       - មុខកែហមថា្លា ភ្នែកភ្លឺ

ច. ការថែរកែសាកូនមាន់

      - កូនមាន់ទើបញាស់មកតែវូបង្អត់ចំណីរយៈពែល១២ម៉ាង ពែះក្នងុខ្លនួវាមានអាហារបមែងុរួចសែចហើយ។ 
        បើផ្តល់ចំណីវាភា្លាម កូនមាន់អាចសា្លាប់។
      - ពែលផ្តល់ចំណីតែវូផ្តល់ចំណីណាងាយសែលួរំលាយ និងមានជីវជាតិគែប់គែន់សមែប់ការលូតលាស់ (ម៉ត់ 
        ឬគែប់ល្អិតៗដូចជាកន្ទក់ ចុងអង្ករ)
      - តែវូផ្តល់ចំណីចមែះុដល់កូនមាន់ដែលគួរមានជាតិបែតូែអុីន ជាតិសាច់ បន្លែបែតង និងអំបិលបន្តចិ (បរិមាណ 
        កន្ទក់តែូវស្មើនឹងបរិមាណបន្លែ)។              
      - មិនតែូវបំបែកកូនមាន់ចែញពីមែភា្លាមៗ (ទុកនៅជាមួយមែពី៣-៧ថ្ងែសិន)
      - មិនទុកឱែយកូនមាន់តែូវទឹក និងកម្ដៅថ្ងែខា្លាំងពែក
      - ទែងុកូនមាន់តែវូមានពន្លចឺែញចូលគែប់គែន់ និងតែវូរកែសាសីតុណ្ហាភាពដែលខ្ពស់បំផុតនៅតែមឹ ៣៥អងែសាសែ 
         និងទាបបំផុតតែឹម២៦អងែសាសែ
      - មិនតែូវទុកកូនមាន់ឱែយតែូវខែយល់នៅពែលយប់
      - ផ្តល់កម្ដៅឱែយបានតែឹមតែូវ

ក. ការលូតលាស់របស់ស៊ុត

      ជាទូទៅស៊ុតមាន់ញាស់នៅថ្ងែទី២១ (លើសឬខ្វះ ៣ថ្ងែ) គិតចាប់ពីមែមាន់ចាប់ផ្តើមកែប
  - ការលូតលាស់របស់កូនមាន់នៅក្នងុសុ៊ត បែពែតឹ្តឡើងតាមរយៈកំដៅដែលផ្តល់តាមរយៈមែកែប (ភា្ញាស់ 
         តាមធម្មជាតិ)ឬតាមរយៈបែើមា៉ាសុីន (ភា្ញាស់ដោយសិបែបនិម្មិត)។ តាមរយៈការឆ្លុះមើលស៊ុត គែអាច 
    បែងចែកការវិវត្តនែការបង្កកំណើតរបស់សុ៊តដូចខាងកែម៖
             - ថ្ងែទី ៤៖ មានគែប់ខ្មាមួយបុ៉នគែប់សណ្តែកដែលអាចមើលឃើញបា ន បើមិនឃើញទែ មានន័យថា       
              ស៊ុតនោះខូច
  - ថ្ងែទី៧៖ សរសែឈាមតែវូបានគែឃើញសាយចែញពីចំណុចខ្មា ហើយថង់ខែយល់ស្លែកជាងផ្នែកផែសែងៗ 
    ទៀត។ បែសិនបើគែប់ខ្មានោះចល័ត ស៊ុតនោះខូច
  - ថ្ងែទី៩៖ ឃើញសរសែឈាមចែើន ថង់ខែយល់ឃើញចែបាស់ ហើយវែងខ្មាអាចចល័ត។
  - ថ្ងែទី១២៖ កូនមាន់មានទំហំប៉ុនបែក់កាក់ ពែលមានចលនាគែអាចឃើញសរសែឈាមចែបាស់
  - ថ្ងែទី១៧៖ ១ភាគ៣នែស៊ុតទទែ ផ្នែកនៅសល់ពែញដោយដុំខ្មា គែអាចឃើញចំពុះកូនមាន់។
  - ថ្ងែទី២០៖ កូនមាន់មានរូបរាងពែញលែញ ហើយលែងតែឡប់បាន។
  - ថ្ងែទី២១៖ ញាស់
  - ដូចនែះពែលកែបតែូវរកែសាសីតុណ្ហាភាពឱែយនៅចនោ្លាះពី៣០ ទៅ៣៧អងែសាសែ ប៉ុន្តែបើសីតុណ្ហាភាព 
   លើសពី៤២អងែសាសែ បណា្តាលឱែយសរសែឈាមខូច កូនមាន់តែូវងាប់។ គួរបង្វិលពងរៀងរាល់ 
    ៤ម៉ាងម្តងដើមែបីឱែយសីតុណ្ហាភាពទាំងផ្នែកខាងលើ និងផ្នែកខាងកែមបានស្មើគ្នា។

1.5 ការលូតលាស់របស់សត្វមាន់



5រូបភាពទី៩ ដំណាក់កាលលូតលាស់របស់ស៊ុតមាន់ Copyright   © CEDAC2011
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ខ. ការលូតលាស់របស់មាន់

      ជាទូទៅការលូតលាស់របស់មាន់តែូវបានបែងចែកចែញជា៥ដំណាក់កាលសំខាន់ៗដូចជា ដំណាក់កាល 
ស៊ុតដំណាក់កាលកនូមាន ់ដណំាកក់ាលជទំង ់ដណំាកក់ាលមែនងិបា នងិដណំាកក់ាលចាសជ់រា។ ការគែបគ់ែង  
និងការថែទាំមាន់តែូវបែបែួលទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗ

រូបភាពទី១០ដំណាក់កាលលូតលាស់របស់មាន ់Copyright   © CEDAC 2011

1.6 ការដឹកជញ្ជូន និងបងា្ខាំងមាន់

       - គួរទិញមាន់ដែលពែញវ័យមកចិញ្ចឹមល្អជាងទិញកូនមាន់មកចិញ្ចឹម         
       - ក្នុងពែលដឹកជញ្ជូនសូមដក់មាន់ក្នុងទែុងតែមួយ កុំចែើនពែកអាចបណា្តាលឱែយជាន់គ្នាងាប់
       - ជៀសវាងការចងមាន់ពែយួរជើង
       - ទែុងមាន់តែូវមានខែយល់ចែញចូលគែប់គែន់ល្មម
   - កែយពីដឹកមកដល់១ម៉ាងតែូវផ្តល់ទឹកឱែយមាន់ផឹកដោយលាយជាមួយមែសៅវីតាមីន(ចមែុះ) ឬស្ករ 
          ដើមែបីឱែយវាមានកមា្លាំងឡើងវិញ និងរយៈពែល២ម៉ាងកែយ តែូវផ្តល់ចំណីឱែយវាសុីជាធម្មតា
       - ពែលដឹកមកដល់តែវូបងា្ខាងំទុកដោយឡែក ១៤ថ្ងែយា៉ាងតិច មុនពែលែងឱែយចូលទៅក្នងុហ្វងូមាន់ឯទៀត។
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មែរៀនទី២ ការរៀបចំទែុង

2.1 មូលហែតុនែការចិញ្ចឹមមាន់ដោយដក់ទែុង និងរបង

      ការចិញ្ចឹមមាន់ដោយដក់ទែុង និងមានរបងដើមែបី៖
          - ការពារមាន់ពីសត្វសាហាវសីុ និងពីការបាត់បង់
      - ជៀសវាងបំផ្លាញផលដំណាំផែសែងៗទៀត
      - ជាជមែកសមែប់ការពារខែយល់ ភ្លៀង កម្ដៅពែះអាទិតែយ              
      - ងាយសែួលថែទាំ ដូចជាផ្តល់ចំណី ទឹកបានកាន់តែល្អបែសើរ
      - ងាយសែួលថែទាំ ការចាក់ថា្នាំការពារ ការពែយាបាល ការការពារជំងឺ ការតាមដនសុខភាពមាន់បែចាំថែ្ង
      - ងាយសែលួគែប់គែងមាន់៖ការបំបែកកូនពីមែ និងមាន់ធំ ការបំបែកមាន់ពងពីមាន់ផែសែងៗទៀត ការបន្តពូជ 
         របស់មាន់
      - ធានាការពារបរិសា្ថាន និងសុខភាពមនុសែសក្នុងការឆ្លងជំងឺពីមាន់ដូចជាជំងឺ៖ ផ្តោសាយបកែសី
      - ងាយសែួលចាប់ធ្វើម្ហូប និងចាប់លក់
      - ងាយសែួលធ្វើអនាម័យ
      - ការពារកុំឱែយឆ្លងជំងឺ់ពីសត្វដទែ

រូបភាពទី១១ ទែុងមាន់មានរបងព័ទ្ធជុំវិញ

2.2 ការសាងសង់ទែុងមាន់ជាលក្ខណៈគែួសារ

   ការសង់ទែុងមាន់គឺអាសែ័យលើចំនួនមាន់ដែលយើងចិញ្ចឹម តែតែូវអនុវត្តតាមដង់សុីតែមាន់ក្នុង១ម២។
ឧទាហរណ៍៖ទែុងមាន់សមែប់ដែក ២ម x ៣ម កម្ពស់ ២,៥ ឬ៣ម ទា្វារទែុង ០,៦ម x ១ម និងមានរបង 
ឬសំណាញ់ព័ទ្ធទំហំ ៣០០ម២ ដើមែបីឱែយមានទីធា្លាសមែប់មាន់ដើរលែងរកចំណី។ ទំហំនែះអាចចិញ្ចឹមមាន់មែ
ចំនួន ១០ និងកូនជំទង់ ៤០កែបាល។
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       គួរបែើបែស់ធនធានដែលមានក្នុងភូមិ សែុក ដូចជាឫសែសី កូនឈើ ចំបើង ស្លឹកត្នាត ឬសែបូវស្ងួត។ សមែប់ 
កែលទីធា្លាទែងុដើមែបីឱែយវាសែបូយកសំណើម ឬទុកឱែយស្មាដុះក្នបុរិវែណមាន់ដើរសមែប់បង្កើតចំណីបន្ថែមមាន 
ដង្កវូ សត្វល្អតិជាដើម។

ក. លក្ខខណ្ឌនៅពែលរៀបចំសាងសង់ទែុងមាន់

ខ. ការរៀបចំបរិសា្ថានក្នុងទែុងមាន់

គ. ការរៀបចំបរិសា្ថានជុំវិញទែុងមាន់

       - សង់លើដីទួលមិនលិចទឹក និងមិនជាំទឹក
       - សង់នៅជិតផ្ទះដើមែបីសុវត្ថិភាព និងងាយសែួលតាមដន
       - រៀបចំបណោ្តាយពន្លឺថ្ងែ
       - មានជញ្ជាំងដែលអាចឱែយខែយល់ចែញចូលបានល្អ
       - តែូវមានរបាំងសមែប់បិទបាំងនៅពែលមានខែយល់ឬភ្លៀងធា្លាក់ខា្លាំង
       - តែូវមានម្លប់គែប់គែន់ដូចជាម្លប់ឈើនៅក្នុងបរិវែណទែុងមាន់
       - តែូវមានទីធា្លាឱែយមាន់ដើរនៅខាងកែទែុង
       - តែូវមានកន្លែងសមែប់ដក់ស្នូកទឹក និងស្នូកចំណីឱែយមាន់
          - កែទែុងអាចកែលជាចំបើង អងា្កាម ឬស្លឹកឈើស្ងួត (ដើមែបីឱែយវាសែូបយកជាតិសើមពីកាកសំណល់
         ទឹកមាត់មាន់ និងផ្តល់ជាដង្កូវ សត្វល្អិត សមែប់ជាអាហារធម្មជាតិដល់មាន់)
       - កុំចិញ្ចឹមមាន់កែមផ្ទះ ពែះវាមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពរបស់មនុសែស។

       - ធ្វើធ្នើរសមែប់ឱែយមាន់ដែក
       - ធ្វើធ្នើរសមែប់សំបុកឱែយមាន់ពង និងឱែយបានគែប់ចំនួនមាន់
   - គែអាចធ្វើសំបុកអំពីល្អ ី កញ្ជើ បង្គ ី ឬកែសកែដស ដែលមានទំហំ ៣០ x ៤០ស.មហើយដក់ចំបើង ស្លកឹ 
            ចែក ឬការុង។ មែយា៉ាងទៀត ដើមែបីកំុឱែយមានសែមើល គែដក់ស្លកឹថា្នាជំក់ឬកម្ទែចកម្ទថីា្នាជំក់ក្នងុសំបុកពងនីមួយៗ។
       - ក្នុងទែុងតែូវមានស្នូកទឹក និងស្នូកចំណី។ ឯកែទែុងក៏តែូវមានផងដែរដើមែបីងាយសែួលដល់មាន់រកទឹក 
         ផឹក និងចំណី។
                                   - មនុនងឹដកម់ានទ់ៅក្នងុទែងុ តែវូធ្វើការសមា្លាបម់ែរោគដោយបាចកបំោរសលើផ្ទែទែងុទាងំមលូ ហើយទកុ 
          ចោល ពី១ទៅ២អាទិតែយ។
       - ទំហំទែុងគឺ ១ម៉ែតែការែ សមែប់មាន់៣កែបាល។

    - រៀបចំជមែកធម្មជាតិសមែប់ពែលថ្ងែ បែសិនបើមិនមានម្លប់ឈើទែគែអាចដំ ដូចជាល្ហងុ កន្ធថំែត រុក្ខ 
          ជាតិហូបផ្លែ។
       - ទីធា្លា ជុំវិញទែុងតែូវមានពន្លឺគែប់គែន់ តែតែូវមានតុលែយភាពរវាងម្លប់និងពន្លឺ
       - គួរធ្វើរបងព័ទ្ធជំុវិញទីធា្លារកចំណី នៅតាមរបងអាចដំរុក្ខជាតិណាដែលងាយដុះ ហើយអាចផ្តល់ចំណីឱែយមាន់ 
          សីុ(កន្ធថំែត ល្ហងុខ្វង...)
       - រៀបចំកន្លែងឱែយមាន់កកាយរកសត្វល្អិតសីុបន្ថែម
       - កាប់ជែួយកំប៉ុស្តដើមែបីឱែយកើតសត្វល្អិត
       - ឧសែសាហ៍បោសសមា្អាតលាមកចែញពីកមែលទែុងឱែយសា្អាត
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2.3 លក្ខណៈរបស់ទែុងមាន់

      ទែុងបណោ្តាយថ្ងែ

ក. លក្ខណៈទែុងទូទៅ

ខ. ការសង់ទែុងមាន់នៅលើទីខ្ពស់

រូបភាពទី១២ ទែុងមាន់បណោ្តាយពន្លឺថ្ងែ

រូបភាពទី១៣ទែុងមាន់នៅលើទីទួល រូបភាពទី១៤ ទែុងមាន់នៅលើទីទួល

      - អាចដក់មាន់ជំទង់(អាយុ១ខែកន្លះ ឬមានទម្ងន់២,៥ខាំ)១០កែបាល/ម២

      - អាចដក់មាន់ធំ ២-៣កែបាល/ម២

                   -  អត្ថបែយោជន៍ការពារមាន់ពីការទទួលរងផ្ទាល់ពីពន្លឺពែះអាទិតែយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់វា  
        (ពែលថ្ងែតែង់ ឬពែលភ្លៀង) និងផ្តល់ជមែក

      - ពែញនិយមសមែប់ការចិញ្ចឹមមាន់លក្ខណៈគែួសារ
      - សមសែបសមែប់គែួសារមានទីធា្លាតូច
      - ងាយសែួលសាងសង់ ចំណាយតិច
      - លើកទួល (លើកដីធម្មតា ឬចាក់សាបសុីម៉ង់)ដើមែបីការពារទឹកភ្លៀង ឬជាំទឹក មិនកខ្វក់ក្នុងទែុង។
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      ទែុងខ្ពស់ពីដី

       - សមសែបសមែប់គែប់ភូមិសាសែ្តជាពិសែស ដីលិចទឹកឬជាំទឹក
       - សមសែបសមែប់ការចិញ្ចឹមទែង់ទែយធំ (ឧទាហរណ៍៖ ចិញ្ចឹមមាន់សាច់)
       - ងាយសែួលធ្វើអនាម័យ ប៉ុន្តែចំណាយចែើនជាងទែុងផែសែងទៀតបន្តិច។

រូបភាពទី១៥ ទែុងមាន់សង់ផុតពីដី

គ. ទែុងពីរផ្នែក

       - សមែប់ការចិញ្ចឹមខា្នាតតូច និងមធែយម
       - ងាយសែួលធ្វើអនាម័យ
       - សមសែបសមែប់តំបន់ដែលមិនលិចទឹក ឬជាំទឹកនៅរដូវវសែសា
       - មានបន្ទប់ខ័ណ្ឌចែកមាន់ផែសែងៗគ្នាទៅតាមបែភែទផលិតកម្ម។
       - ងាយសែួលក្នុងការបែងចែកទែុងសមែប់មែកំពុងពង និងមែកំពុងកែប។

រូបភាពទី១៦ ទែុងមាន់មានពីរផ្នែក
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ឃ. ទែុងសមែប់ដក់ និងកែុងកូនមាន់

ង. ទែុងសមែប់មាន់ពង

       - ងាយសែួលបមា្លាស់ទី
       - ដក់កូនមាន់ដែលទើបនឹងញាស់បាន ១០ថ្ងែ ចំនួន ១៤កែបាល/ម២

       - កម្ពស់០,៥-០,៨ ម 
       - ងាយសែួលក្នុងការចាក់ថា្នាំការពារ
       - ការពារកូនមាន់ពីគែះថា្នាក់ ឬជំងឺឆ្លងផែសែងៗ និងអាចបែើដើមែបីកែុងមាន់ឈឺឱែយដច់ពីគ្នាផងដែរ។
       - ងាយសែួលធ្វើអនាម័យ 
       - ងាយសែួលផ្តល់កម្ដៅដល់កូនមាន់

       - អាចដក់មែមាន់តែ១កែបាល/ម២

       - បាតសំបុកតែូវកែលសំណាញ់ដើមែបីងាយសែួលបង្វិលពង
       - តែូវមានធ្នើរសមែប់មាន់ដែក
       - រៀបចំជណ្តើរឱែយមាន់ងាយសែួលឡើងដែក ឬកែបពង 
       - សំបុកអាចធ្វើពីសមា្ភារចាស់ៗដូចជា កែសកែដស ល្អី កនែ្តក ជាល ឬសមា្ភារផែសែងៗទៀត

រូបភាពទី១៧ ទែុងសមែប់កែុងកូនមាន់ទើបញាស់ 
      និងមែមាន់

រូបភាពទី១៨ ទែុងសមែប់កែុងមាន់បណោ្តាះអាសន្ន

រូបភាពទី១៩ ធ្នើសមែប់មាន់ដែក និងពង រូបភាពទី២០ សំបុកមាន់ពង
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ច. ការសង់ទែុងមាន់បែបអាជីវកម្ម

       - ចំណាយដើមទុនចែើន ទាមទារនូវបច្ចែកទែសតែឹមតែូវ ឧបករណ៍ទំនើប
       - គែប់គែង និងថែទាំការលូតលាស់មាន់បានល្អជាង
       - មានបែព័ន្ធគែប់គែងកំដៅសមែប់មាន់
       - មានបែព័ន្ធសមា្លាប់មែរោគ ដើមែបីជៀសវាងការផ្ទុះជំងឺឆ្លងផែសែងៗ
       - តែូវការទីធា្លាធំ ឬឆ្ងាយពីផ្ទះ

រូបភាពទី២១ ទែុងសមែប់ចិញ្ចឹមមាន់បែបឧសែសាហកម្មខា្នាតធំ
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មែរៀនទី៣ ចំណីមាន់

3.1 បែភែទចំណី

  បែភែទចំណីអាហារដែលមាន់តែវូការមានទំាងអស់ ៤កែមុសំខាន់ៗដូចខាងកែមរួមមាន អាហារសាងសង់  
អាហារថាមពល អាហារការពារ និងអាហារជាតិរ៉ែ។ កង្វះខាតសមាសភាគចំណីអាហារណាមួយខាងលើនែះគឺធ្វើ 
ឱែយមានជំងឺ ការបែបែួលខុសបែកែតីនូវមុខងារផែសែងៗរបស់សរីរាង្គ លូតលាស់យឺត។

      តមែូវការចំណីជាទូទៅ៖
 - ចំណីដែលល្អតែូវផែសំពីសមាសភាគ ២-៣មុខដូចជា រុក្ខជាតិ គែប់ធញ្ញជាតិ និងសត្វល្អិត
 - ផ្តល់យូរៗម្តងនូវសារធាតុសំយោគដែលចាំបាច់ទៅក្នុងចំណីដូចជា ពែីមុិច និងអំបិល
 - ផ្តល់រុក្ខជាតិបែតងបន្ថែមញឹកញាប់ដូចជា សំណល់បន្លែបែតង
 - ផ្តល់ចំណី និងទឹកក្នុងបរិមាណសមល្មមដែលអាចសុីនិងផឹកអស់ក្នុង១ថ្ងែ
 - លាងស្នូករៀងរាល់ពែឹក  ឧសែសាហ៍ផ្លាស់ប្តូរចំណី និងទឹកក្នុងស្នូកឱែយបានរៀងរាល់ថ្ងែ
 - តមែូវការចំណីគឺទៅតាមអាយុ និងបែភែទផលិតកម្ម (ស៊ុត សាច់)

កែុមអាហារ សារៈសំខាន់ កង្វះ បែភព

អាហារសាងសង់ 
(ជាតិសាច់  
និងបែូតែអីុន)

- ជំរុញការលូតលាស់និងការបន្តពូជ
- បង្កើតឆ្អឹង សាច់ ស៊ុត រោម
- ទែទែង់សុខភាព

- កែិនកែធំ
- ការបន្តពូជថយចុះ
- ឆប់កើតជំងឺ

អាហារសាងសង់មានបែភព 
ពីរុក្ខជាតិ និងសត្វដូចជាមែសៅ 
ឬតែី កែៀម កំពិស ជន្លែន 
សត្វល្អិត គែប់ធញ្ញជាតិ  
សណ្តែកសៀង 
សណ្តែកបាយ សណ្តែកដី  
ល្ង ចកបាយទា តែកួន ផ្ទី។

អាហារថាមពល - ទែទែង់សុខភាព រាងកាយ
- ជួយរំលាយអាហារ
- ផ្តល់កំដៅដល់រាងកាយសត្វ
- សែូបយកសារធាតុអាហារ
- ជួយដល់ការបន្តពូជ និង បែព័ន្ធ
  សរសែបែសាទ
- ជំរុញការលូតលាស់

- ឈឺចែើន
- ទទួលផលតិច
- កែិនកែធំ

អាហារថាមពលមានបែភព
មកពី រុក្ខជាតិ និងសត្វដូចជា 
មើម ដំឡូងមី ដំឡូងជា្វា  
មើមតែវ កន្ទក់ ខា្លាញ់សត្វ 
បែងរុក្ខជាតិ កាកដូង អង្ករ 
ពោត ស្ករត្នាត បាយសែ

អាហារការពារ
(ជាតិវីតាមីន)

- សំយោគសារធាតុចិញ្ចឹមពីចំណ ី
  អាហារ
- ទែទែង់សុខភាព
- ជំរុញការលូតលាស់
- ទប់សា្កាត់មែរោគ
- ជួយរំលាយអាហារ

- ខូចមុខងារ 
  សរីរាង្គ
- សុខភាពសត្វ 
  ថយចុះ
- មិនសូវលូតលាស់

មានក្នុងរុក្ខជាតិបែតង 
និងរុក្ខជាតិ ពណ៌លឿង 
ដូចជាការុត ផ្លែឈើទុំ ល្ពៅទុំ 
គែប់ធញ្ញជាតិ

អាហារជាតិរ៉ែ - ជួយដល់ការលូតលាស់ ឆ្អឹង
- លូតលាស់ល្អ
- ការពារជំងឺ

- កែិន ស្លែកសា្លាំង
- ការកកើតស៊ុតមិន
  ល្អបង្កកំណើតទាប
- ជំងឺពុកឆ្អងឹទន់ជើង

រុក្ខជាតិបែតង បន្លែ 
គែប់ធញ្ញជាតិ មែសៅតែី 
សំបកខែយង លៀស គែំ ងាវ 
កា្តោម អំបិល ខ្ចា
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3.2 ការផលិតចំណីតាមបែបធម្មជាតិ

       តែវូរៀបចំកន្លែងមាន់កាយ (កំបុ៉ស្តមាន់)ដូចខាងកែម៖
  - កែមម្លប់ឈើ 
  - ធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញរណ្តាកម្ពស់ ៣តឹក កុំឱែយមាន់កកាយសំរាមចែញពីរណ្តា
  - បែមូលស្លកឹឈើ អងា្កាមឬសារធាតុផែសែងៗដក់ក្នងុសុ៊ម (លើកលែងលាមកសត្វ) ឧសែសាហ៍សែច 
     ទឹក ឱែយសើមគួរបន្ថែមដីខ្លះទើបឆប់រលួយ។ ពែលរលួយបែើជាជីដក់ដំណាំ រួចបន្ថែមស្លឹកឈើនិង 
     កាកសំណល់ថ្មមីកវិញ។

បែភពចំណី បែភែទចំណី

ចំណីក្នុងទឹក តែកួន ចកបាយទា កំបោ្លាក កំពឹស តែីល្អិតៗ។

ទីផែសារ ពោត សែូវ សណ្តែក ចុងអង្ករ កន្ទក់។

នៅកែបែរផ្ទះ ស្លឹកមន កន្ធំថែត ស្លឹកដំឡូងជា្វា ស្លឹកបាស ស្លឹកមែំ ជន្លែន កណ្តៀរ ដង្កូវ កាកសំណល ់
ផ្ទះបាយ បាយកក (មិនជូរផ្អូម)

រូបភាពទី២២ "ក" រូបភាពទី២២ "ខ" 

រូបភាពទី២២ "គ" រូបភាពទី២២ "ឃ"

តារាងបែភពចំណីមាន់
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រូបភាពទី២២៖ បែភែទស្លឹកបន្លែនិងរុក្ខជាតិសមែប់ផលិតចំណីមាន់ធម្មជាតិ

រូបភាពទី២២ "ឆ" 

រូបភាពទី២២ "ង" 

រូបភាពទី២២ "ជ" 

រូបភាពទី២២ "ច" 

រូបភាពទី២២ "ឈ" 

Copyright   © CEDAC 2011
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ក. ចំណីធម្មតា

        សារៈសំខាន់នែការផលិតចំណីមាន់ដោយខ្លួនឯងគឺ ចំណាយតិចជាងការទិញចំណីពីទីផែសារ បែើបែស់ 
វត្ថុធាតុដើមដែលមានសែប់ ងាយសែួលធ្វើនិងមានលក្ខណៈសាមញ្ញ។

តារាងរូបមន្តផែសំចំណីសមែប់កូនមាន់ (ចាប់ពីញាស់រហូតដល់អាយុ៣សបា្តោហ៍)៣០-៧០កែម 
(១កែបាលក្នុង១ថ្ងែ)

        សមា្គាល់៖ ចំណីសត្វផ្តោតលើបែូតែអីុនជាគោល សារធាតុផែសែងៗអាសែ័យតាមបែូតែអីុន។ កន្ធុំថែតកុំឱែយ 
លើស៤% ពែះវាអាចធ្វើឱែយមាន់កែិន ឬផ្អាកការលូតលាស់។ ក្នុងរយៈពែល២សបា្តោហ៍ដំបូងកូនមាន់តែូវការ 
សុីចំណីម៉ត់។

សមាសធាតុចំណីតែូវផែសំ ជមែើសទី១ ជមែើសទី២ ជមែើសទី៣

១) កន្ទក់ ៣គក ៣គក ៣គក

២) ចុងអង្ករ ៣ គក ៣គក ៣គក

៣) មែសៅតែី ១ គក

៤) ជន្លែន ១,៥ គក ១ គក

៥) កណ្តៀរឈើ ០,៥ គក

៦) មែសៅពោតកែហម ១ គក ២ គក ២ គក

៧) មែសៅសណ្តែកសៀងលីង ២ គក

៨) ស្លឹកមែុម ០,៥ គក ០,៥ គក

៩) អំបិល ០,0៥ គក ០,0៥ គក ០,0៥ គក

១០) ពែីមុិច (មានលក់នៅទីផែសារ) ០,0៥ គក ០,0៥ គក ០,0៥ គក

សរុប ១០,១គក ១០,១គក ១០,១គក
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សមាសធាតុចំណីតែូវផែសំ ជមែើសទី១ ជមែើសទី២ ជមែើសទី៣

១) កន្ទក់ ៣គក ៣គក ២គក

២) ចុងអង្ករ ១ គក ១គក ១ គក

៣) មែសៅតែី ១ គក

៤) ជន្លែន ១ គក ១ គក

៥) កណ្តៀរឈើ ០,៥ គក

៦) មែសៅពោតកែហម ៣ គក ២ គក ២ គក

៧) មែសៅសណ្តែកសៀងលីង ០,៥ គក

៨) ស្លឹកមែុម ១ គក ១ គក ១ គក

៩) ចកបាយទា ១ គក ២ គក ២ គក

១០) សំបកខែយង ខ្ចា គែំ ០,១គក ០,១គក ០,១គក

១១) អំបិល ០,០៥ គក ០,០៥ គក ០,០៥ គក

១២) ពែីមុិច(មានលក់នៅទីផែសារ) ០,0៥ គក ០,0៥ គក ០,0៥ គក

សរុប ១០,២គក ១០,២គក ១០,២គក

តារាងរូបមន្តផែសំចំណីសមែប់មាន់ពង = ៧០-១០០កែម (១កែបាលក្នុង១ថ្ងែ)
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តារាងរូបមន្តផែសំចំណីសមែប់មាន់សាច់= ៧០-២០០កែម (១កែបាលក្នុង១ថ្ងែ)

សមាសធាតុចំណីតែូវផែសំ ជមែើសទី១ ជមែើសទី២ ជមែើសទី៣

១) កន្ទក់ ៣គក ៣គក ៤គក

២) ចុងអង្ករ ២ គក ១គក

៣) មែសៅតែី ១ គក ០,៥ គក

៤) ជន្លែន ០,៥ គក ០,៧ គក

៥) កណ្តៀរឈើ ០,៣ គក

៦) មែសៅពោតកែហម ២ គក ២,៥ គក ៣ គក

៧) មែសៅសណ្តែកសៀងលីង ១ គក ០,៥ គក

៨) ស្លឹកមែុម ១ គក ១ គក ១ គក

៩) ចកបាយទា ១ គក ១ គក

១០) អំបិល ១ គក ១ គក

១១) ពែីមុិច (មានលក់នៅទីផែសារ) ០,0៥ គក ០,0៥ គក ០,0៥ គក

សរុប ១០,០៥គក ១១,០៥គក ១១,០៥គក
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ខ. ចកបាយទា 

        អាចបែើជាចំណីមាន់ដោយដងចែញពីសែះមកសំដិលឱែយវាសែពាប់ បនា្ទាប់មកលាយកន្ទក់ឬចុងអង្ករ រួចបាច 
ឱែយសុី។ ការរៀបចំចិញ្ចឹមចកបាយទាក្នុងរណ្តា៖
  - ជីករណ្តាទំហំ ២ម x ៣ម ជមែ០,៣ម- ០,៤ម (អាចបែបែួលតាមសា្ថានភាពដី)
  - កែលថង់បា្លាស្ទិចនៅបាតរណ្តា រួចបញ្ចូលទឹកជមែ ០,២ម- ០,៣ម
  - លាយលាមកគោ ឬជែូកសើមជាមួយទឹក រួចចាក់ចូលក្នុងរណ្តា
  - ដក់ពូជចកបាយទា១គកចូលក្នុងរណ្តា
  - រកែសាទឹកក្នុងរណ្តាមិនឱែយរីងទែ។
  - មួយសបា្ដៅហ៍កែយមកអាចដួសឱែយមាន់សីុបាន

រូបភាពទី២៣ ចកបាយទា

គ. ការចិញ្ចឹមជន្លែនកែហម

       យកជន្លែនកែហមមកឱែយមាន់សុីកែយចិញ្ចឹមមាន់បាន ៤០-៤៥ថ្ងែ ដោយចិញែ្ចាំឬលាយជាមួយធាតុផែសំ 
ផែសែងៗ(កន្ទក់សែូវ ចុងអង្ករ។)។
  - ជីករណ្តាលើដីដែលមិនលិចទឹកក្នុងជមែ០,៣ម- ០,៤ម ឬបែើផើង ពាងចាស់ៗ
  - កែលថង់បា្លាស្ទិចនៅបាតរណ្តា ឬសុីម៉ង់ដើមែបីកុំឱែយជន្លែនចាក់ចូលទៅក្នុងដី
  - ដក់កំប៉ុស្តធ្វើពីលាមកគោ (សើម ឬស្ងួត) លាយជាមួយកម្ទែចកម្ទីរុក្ខជាតិ
  - ដក់ដីដែលមានពូជជន្លែន សែចទឹកសើមៗជានិច្ចតែមិនឱែយសើមជោគទែ
  - យកស្លឹកត្នាត ឬថង់បា្លាស្ទិចមកគែបជាដំបូលរណ្តា
  - រៀបចំដក់កំប៉ុស្តថ្មីបំពែញកន្លែងចាស់នៅពែលចូកដីឱែយមាន់សុី។
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ឃ. អនា្ទាក់សត្វល្អិត

       យើងធ្វើដូចគ្នានឹងការចិញ្ចឹមជន្លែនដែរ តែគែន់តែមិនយកថង់បា្លាស្ទិចទៅទែប់បាតរណ្តាឡើយ។
  - ធ្វើជាកំប៉ុស្តដោយផែសំពីលាមកសត្វ និងកំទែចរុក្ខជាតិ
  - យកសំបុកកណ្តៀរសុីឈើមកបំបែកហើយដក់ចូលទៅក្នុងកំប៉ុស្ត
  - ធ្វើរបងបាំងនិងគែបដោយមែកឈើ ឬបនា្លាឫសែសី
  - សែចទឹកសើមៗជាបែចាំ
  - រៀបចំឱែយមានចែើនកន្លែងផែសែងៗនៅក្នុងទីធា្លាសមែប់មាន់ដើរ
  - ពីរសបា្ដៅហ៍សត្វល្អិតកើតចែើន អាចឱែយមាន់កាយសីុបាន។      

      
  
  ការរៀបចំកន្លែងសមែប់មាន់កាយ (កំបុ៉សមាន់)ជួយឱែយមាន់លូតលាស់លឿនតាមរយៈការចឹកសីុចំណី
  សត្វល្អតិដែលសំបូរទៅដោយជាតិសាច់ និងអាចចៀសវាងការបាត់បង់ផែសែងៗដោយសារវាមិនដើរ 
  ឆ្ងាយ។ ម៉ែយាងវិញទៀត កំបុ៉សមាន់វាជាជីកំបុ៉សដ៏ល្អដែលយើងអាចយកវាទៅបែើបែស់សមែប់ដក់ 
  ដំណំាផែសែងៗបានទៀតផង។
   - ជែើសរីសកន្លែងមានម្លប់ឈើ
   - ជីករណ្តាជមែ ០.៣ ម៉ែតែ ទំហំ ៣x៤ ម៉ែតែ (ឬតាមសា្ថានភាពជាក់ស្តែង) ជំុវិញដើមឈើ។
   - ធ្វើរបងព័ទ្ធជំុវិញរណ្តា កំពស់០.៣ ម៉ែតែដើមែបីកំុឱែយមាន់កាយសំរាមចែញពីរណ្តា
   - បែមូលសឹ្លកឈើ លាមកសត្វគោ/កែបី អងា្កាមឬសារធាតុផែសែងៗដក់ក្នងុសុ៊ម   ហើយឧសែសាហ៍ 
            សែចទឹកជាពិសែសនៅរដូវបែំង និងកាប់ជែយសារធាតុក្នុងស៊ុមនោះ ដើមែបីឱែយកើតសត្វ
    ល្អិតជាចំណីសមែប់មាន់។

ច.មែចំណីបំប៉ន
   ដើមែបីបង្កើនបែសិទ្ធភាពនែការលូតលាស់ និងធន់ទែំទៅនឹងជំងឺឆ្លងផែសែងៗ យើងអាចធ្វើមែចំណី និង 
មែថា្នាំដើមែបីបំប៉នមាន់របស់អ្នក។ បែភែទចំណី និងមែថា្នាំនែះមានលក្ខណៈងាយសែួលក្នុងការធ្វើ ដោយសារ 
ធាតុផែសំងាយសែលួរក  ដូចជាបន្លែ ផ្លែឈើគែប់បែភែទ។ល។ វិធីទូទៅសមែប់ផលិតមែចំណីនែះមានដូចតទៅ ៖
         - វត្ថុធាតុដើម ៖ 
		 	  សារធាតុសែស់មាន ៖ បន្លែសែស់ មើមរុក្ខជាតិ ផ្លែឈើ ។ល។  ចមែុះគ្នាយក ៣ ភាគ 
		 	  ស្ករត្នាត ១ ភាគ
  - វិធីធ្វើ ៖
		 	  យកវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់មកចែបល់ចូលគ្នាឱែយសព្វ
		 	  ចែកចូលក្នុងកែវ ឬធុងដែលមានគែបបិទឱែយជិត កុំឱែយខែយល់ចូលបាន
		 	  រកែសាទុកក្នងុកន្លែងម្លប់ រយៈ ពែលយា៉ាងតិច ១៥ ថ្ងែនិងឧសែសាហ៍បើកបញ្ចែញខែយល់ ១ថ្ងែម្តង
                           ដើមែបីការពារកុំឱែយផ្ទុះ
		 	  នៅពែលធាតុផែសំទាំងនោះកាច់បានល្អ  វានឹងចែញជាតិហើយមានក្លិនឈ្ងុយ រសជាតិជូរ
                           បែហែលកែូចឆ្មារ។
		 	  យកមែដែលជាទឹក កកើតនៅក្នុងដបនោះមកលាយជាមួយនឹងទឹកឱែយមាន់ផឹក ឬលាយជា
      មួយចំណីឱែយមាន់សីុជារៀងរាល់ថ្ងែដោយបែើកមែតិ ១ %។ ឧទាហរណ៍៖ ក្នងុចំណី ១០០ គ.កែ 
                  ឬទឹក ១ លីតែ។ បើចំណី១ គ.កែ ឬទឹក ១លីតែ យើងលាយជាមួយនឹងមែនោះចំនួនតែ  
                           ១C.C ទែ។   

ង. របៀបរៀបចំកន្លែងសមែប់មាន់កាយ
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ក. ស្នូកចំណី

3.3 របៀបផលិតស្នូកចំណី និងទឹក

        យើងអាចផលិតស្នកូចំណី និងទឹក តាមរយៈការកែច្នែសមា្ភារដែលមានសែប់នៅតាមមូលដ្ឋានដូចជា សំបក 
ដបទឹកសុទ្ធ បំពង់ឫសែសី និងបំពង់ទីបជ័រ។ 

រូបភាពទី២៤ ស្នូកចំណី រូបភាពទី២៥ ស្នូកចំណីវែង

ខ. ស្នូកទឹក

រូបភាពទី២៦ ស្នូកទឹក រូបភាពទី២៧ ស្នូកទឹក

       សមែប់ខ្លឹមសារបន្ថែមទាក់ទងនឹងការផលិតស្នូកទឹក និងចំណីគឺមាននៅក្នុងឈុតវីដែអូខ្លី (មែរៀនទី៣  
៣.៤.៣)។
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ក. របៀបផ្តល់ចំណី

ខ. របៀបផ្តល់ទឹកសា្អាត

3.4 របៀបផ្តល់ចំណី និងទឹកសា្អាត

      ការផ្ដល់ចំណីគែប់គែន់មានន័យថាមាន់បានសុីឆ្អែត ហើយមានគុណភាពសមសែបទៅតាមតមែូវការ 
លូតលាស់និងការរស់នៅ។
  - មាន់អាយុ ១-១៥ថ្ងែ គួរផ្តល់ចំណី៤-៥ដងក្នុង១ថ្ងែ កែយមកបន្ថយនៅតែឹម២-៣ដង
  - មាន់ជំទង់តែូវការចំណីសរុបបែហែល១ខាំក្នុង១ថ្ងែ
  - ចំណីតែូវដក់ក្នុងស្នូក ហើយផ្លាស់ប្តូរជារៀងរាល់ថ្ងែ
  - ស្នូកចំណីតែូវលាងទឹកឱែយសា្អាតរៀងរាល់ពែឹក កុំផ្តល់ចំណីដែលឆប់ផ្អូម
  - ចម្អិនចំណីមាន់ដែលលាយសមាសធាតុចមែុះឱែយឆ្អិន និងម៉ត់ដើមែបីឱែយកែពះ (កោះ) មាន់ងាយសែួល 
    រំលាយអាហារ និងសែូបយកជីវជាតិអស់លទ្ធភាព
  - ដីខែសាច់១ភាគ លាយជាមួយមែសៅសំបក លៀស ខ្ចា គែុ ំ៤ភាគ ដក់ក្នងុស្នកូចំណីដោយឡែក ជាប់ជានិច្ច 
    ដើមែបីជួយរំលាយអាហារក្នុងកែពះ (កោះ) មាន់ និងបង្កើនលទ្ធភាពសែូបយកសារធាតុចិញ្ចឹម។
  - ចំពោះកូនមាន់ដែលទើបនឹងញាស់ភា្លាមតែូវបង្អត់អាហារវារយៈពែលយា៉ាងតិចបំផុត១២ម៉ាង ពែះ 
    ក្នងុខ្លនួរបស់វានៅមានអង្គលឿងដែលជាចំណីបមែងុសមែប់ចិញ្ចមឹជិវិតវានៅឡើយ។  បែសិនបើរហ័ស 
               ផ្តល់ចំណីឱែយវាពែកនោះ បណា្តាលឱែយវាមួល និងងាប់បាន។
  - ចំណីកូនមាន់ជាចំណីដែលងាយសែួលរំលាយម៉ដ្ឋ ឬគែប់ល្អិតៗដូចជា កន្ទក់ ចុងអង្ករ ជាដើម។
  - ការផ្លាស់ប្ដូរទមា្លាប់ពីការឱែយសែូវ អង្ករ  ដែលឱែយមាន់សីុមកផ្ដល់ជាកន្ទក់ ឬចុងអង្ករលាយជាមួយនឹង 
          បន្លែបែតងដូចជាតែកួន ឬចកបាយទាវិញ ពែះវាជួយសនែសំ ក៏ដូចជាជួយកាត់បន្ថយនូវការចំណាយ 
       ទៅលើចំណីហើយជួយឱែយមាន់លូតលាស់លឿន និងមានសុខភាពល្អ។            

       ទឹកគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់របស់មាន់ដែលមានបែហែល ៦៥%-៧០% នែទម្ងន់ខ្លនួទំាងមូល។ ទឹកសមែប់ 
ឱែយមាន់ផឹកតែវូតែសា្អាត ហើយគែប់គែន់ទៅតាមអាយុរបស់មាន់ដែលជាកតា្តោចំាបាច់បំផុតពែះវាមានតួនាទីជួយ៖
  - រំលាយអាហារ និងសែូបយកសារធាតុចិញ្ចឹម
  - ដឹកជញ្ជូនសារធាតុចិញ្ចឹមដែលបានរំលាយទៅកាន់សរីរាង្គ
  - ដឹកជញ្ជូនកាកសំណល់បញ្ចែញចោល
  - រកែសាលំនឹងសីតុណ្ហាភាពក្នុងខ្លួនសត្វ
  - កមា្ចាត់និងលាងជាតិពុលចែញពីខ្លួន
  - លូតលាស់លឿន និងពងចែើន
  - ទឹកសមែប់មាន់ផឹកតែូវតែំសំបកស្តោ វល្លិបណ្តូលពែជែ ស្លឹកស្តោ បែក់ផ្លែ បែមយដំរី ខ្ញី មើមខ្ទឹមស 
    គល់ស្លកឹគែទុកសមែប់ ឱែយមាន់ផឹកជាបែចាំ
  - មាន់ដែលខ្វះទឹកមានការលូតលាស់យឺត ហើយងាយសែួលទទួលរងនូវជំងឺផែសែងៗ។ ជាចាំបាច់
              មុននឹងដក់ទឹក តែូវធ្វើការលាងសមា្អាតស្នូកជារៀងរាល់ថ្ងែ កុំឱែយកខ្វក់ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់
    សុខភាពមាន់។
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មែរៀនទី៤ ជំងឺ និងការបង្កែរ

4.1 ជំងឺសំខាន់ៗរបស់មាន់

   ជំងឺមាន់វាធ្វើឱែយសុខភាពរបស់មាន់ចុះខែសាយ ដែលបង្កឡើងដោយបាក់តែរី វីរុស ពែូន កតា្តោបរិសា្ថាន 
និងកតា្តោមួយចំនួនផែសែងទៀត។

តារាងជំងឺមាន់

បែភែទជំងឺ ការបង្កជំងឺ រោគសញ្ញា ការការពារ

១) ញូកាស     
     ឬដង្កាកាច់

- បង្កដោយវីរុស
- កើតលើមាន់ទូទៅ  
  ជាពិសែសលើកូនមាន់
  និងមាន់ជំទង់វាឆ្លងតាម
  ការរស់នៅឡូកឡំគ្នា

- ខែសាយ សំកុក ធា្លាក់សា្លាប 
  ឈរមា្នាក់ឯង ឈរមិននឹង 
  ញ័រញាក់ កនែ្តាក់ខ្លួន រមួលក
- មិនសូវសុីចំណី ឬមិនសុីតែម្តង
- ឡើងកំដៅក្នងុខ្លនួ ផឹកទឹកចែើន
- ដំបូងរាគខៀវមានក្លិនឆួលឆ្អែះ 
  មានឆ្នតូឈាមបនា្ទាប់មកលាមក
  បែជារឹងសដូចកំបោរ
- មិនពងឬពងតិច (ពងមាន
  រាងមិនធម្មតា សំបកទន់ ឬអត់
  សំបក ស៊ុតសរាវ)
- ដកដង្ហើមស្អកខ្លីៗ ហាមាត់
  សា្ងាប ហៀរទឹកសំបោ រ
- អតែងាប់ខ្ពស់ តែមាន
  ឱកាសជាដោយឯកឯង

- ចាក់ថា្នាំការពារ
- បំបែកសត្វឈឺ
  ចែញពីសត្វជា
- សមា្អាតទែុងឡើង
   វិញដោយបែើកំបោរស
- គ្មានថា្នាំពែយាបាលទែ

២) អាសន្នរោគមាន់ - បង្កដោយបាក់តែរី
- កើតលើមាន់ទូទៅ    
  និងបកែសីផែសែងទៀត
- វាឆ្លងតាមការរស់នៅ 
  ឡូកឡំគ្នា

- ករណីធ្ងន់៖ ងាប់ដោយគ្មាន
  រោគសញ្ញាចែបាស់លាស់រយៈ
  ពែល២៤ម៉
- ដើរៗបែកាច់ងាប់
- ករណីមធែយម៖ ឡើងកំដៅសំកុក
- អត់ផឹក អត់សុី
- សិរជាំ ចែញទឹករំអិលនៅចំពុះ
   និងចែមុះ
- ពិបាកដកដង្ហើម
- ជុះចែើន លាមកពណ៌លឿង
  ពែលែតគូទបែឡាក់លាមក
  ជុំវិញ(អូសបនា្លាយ១-៣ថ្ងែ)
- មាន់ងាប់
- ករណីសែល៖ រលាកភ្នែក 
  ចែមុះ តែចៀក (ចែញទឹក
  លឿងពែលែតខាប់) កាច់ក
  ទៅខាងកែយ តែចៀករលាក
- ដើរលែងរួច និងធា្លាក់សា្លាប

- បែបបុរាណ៖ ខ្ទឹមសរ 
  ៣ខាំ ខ្ញី៥ខាំ ស្ករត្នាត 
  ៣ខាំ បុកចូលគ្នា ផ្អាប់
  ជាមួយស្ករទុកកន្លះខែ 
  រួចទើបយកមកបញែ្ចក
  មាន់១សែសែក្នងុ
  ១កែបាល
- តាមបច្ចែកទែស៖      
  ចាក់ថា្នាំការពារ
- អនាម័យទែុងនិង
  សមា្ភារបែើបែស់
- បំបែកសត្វឈឺចែញពី
  សត្វជាហើយកប់ដុត
  ចោល
- ផ្តល់ចំណីនិងទឹកសា្អាត
  គែប់គែន់ដល់មាន់
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៣)ផ្តោសាយបកែសី - បង្កដោយវីរុសH5N1
- កើតលើមាន់ទូទៅ និងបកែសី
  ផែសែងទៀត
- វាឆ្លងតាមការរស់នៅឡូកឡំគ្នា
- ឆ្លងតាមរយៈសមា្ភារបែើបែស់
- វាធ្វើឱែយមាន់ងាប់ចែើន

- មិនសុីចំណី សំកុក
- ឡើងកំដៅក្នុងខ្លួន 
   ផឹកទឹកចែើន
- រោមសែអាប់
- កែបាល និងណង់ឡើង 
   ជាំខ្មា និងឡើងហើម
- ហើមសនា្លាក់ជើង និងជា ំ
  ស្មងជើង
- រាគនិងហៀរសំបោរ 
  កណា្តាស់
- គែរមិនរលាយ
- សំបកស៊ុតទន់     
  ឬខូចទែង់ទែយ
- ងាប់ទាន់ហន់ក្នុងចំនួន 
   ចែើន។

- មិនអាចពែយាបាលបាន
  ទែ
- ចាក់ថា្នាំការពារ
- អនាម័យទែុង និង
  សមា្ភារបែើបែស់
- ផ្តល់ចំណីនិងទឹក
   គែប់គែន់
- កុំបរិភោគមាន់ឈឺងាប់
- សមា្លាប់ឬកប់មាន់ងាប់
   ចោល
- ធ្វើអនាម័យដែជើងឱែយ
   សា្អាត

៤) ជំងឺរាកស - បង្កដោយបាក់តែរី
- កើតលើមាន់អាយុ១-១៥ថ្ងែ 
  អតែងាប់ ៤០-៥០%
- វាក៏អាចកើតលើមាន់ធំផងដែរ    
  ពិសែសមែមាន់ពង

- កូនមាន់៖ សំកុក សីុតិច 
     ឬមិនសីុ
- កូនមាន់ចែើនផ្តុគំ្នានៅ 
  កន្លែងមានកំដៅ
- ឡើងកម្ដៅផឹកទឹកចែើន
- រាកលាមកពណ៌ស 
  សែអាប់  ពោះធំ ចុះស្គម
- រោមបះ និងមានលាមក 
  បែឡាក់ជាប់គូទ
- កនែ្តាក់ខ្លួន 
បត់កែបាលរួចងាប់
- មាន់ជំទង់៖ រាក 
  រោមសែអាប់
- សិរស្លែកសា្លាំង ចុះស្គម
- ពងតិច សំបកទន់

ពែយាបាលតាមថា្នាំ 
ធម្មជាតិ៖
- ស្លឹកអងា្កាញ់៣គ.ក.បុក
  ពូតយកទឹក លាយ
  ជាមួយស្ករស១គ.ក ទុក
  ១សបា្តោហ៍ យកមក
  លាយទឹក១០លីតែ រួច
  បែើមាន់១ផឹក១
  សា្លាបពែបាយ
- ការការពារ៖ អនាម័យ
   ទែុង ស្នូកចំណី ស្នូក
   ទឹក
- បំបែកមាន់ជាពីមាន់ឈឺ
- ការពារការចម្លងពីសត្វ
  ផែសែងៗ(សត្វកណ្តុរ)
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៥) អុតមាន់ - បង្កដោយវីរុស
- កើតលើមាន់ទូទៅជាពិសែស
  លើកូនមាន់និងមាន់ជំទង់
- ភា្នាក់ងារចម្លងសំខាន់របស់វា
  គឺមូសនិងសត្វល្អិតជញ្ជក់
  ឈាមផែសែងទៀត
- វាក៏អាចឆ្លងតាមការប៉ះពាល់
  រវាងសត្វឈឺនិងសត្វជា

- មានដុំពកនៅលើសែបែក និង
  កន្លែងដែលគ្មានរោមដូចជាសិរ
  បួរ ចែមុះ គែមចំពុះ ជុំវិញភ្នែក
  តែចៀក ជើង កែបាល ណង់ គូទ   
   និងជើង
- ក្នងុសណា្ឋានជាខាន់សា្លាក់ពិបាក
   ដកដង្ហើម មានគែបរបាំង
   រន្ធចែមុះ
- ឡើងពពឹកភ្នែក ខា្វាក់ភ្នែក
- ពិបាកសុីចំណីនិងផឹកទឹក
- លូតលាស់យឺត

- បុកមែចបញែ្ចកមាន់
  ឈឺ ២ដងក្នុង១ថ្ងែ 
  (កូនមាន់១គែប់ មាន់ធំ
   ២-៣គែប់) រួចលាប
  លើមុខកែមរ
- បុកស្លឹកអងែ្កងអងែ្កង
  ១ទូកដែលាយជាមួយ
  កំបោរកែហម១កា្តោប់ 
  លាបលើមុខកែមរក្នុង
  ១ថ្ងែ៣ដង រយៈពែល
  ៣ថ្ងែ
- បញែ្ចកម្ទែសទុំ (កូន
  មាន់និងមាន់ជំទង់
  ២-៣គែប់ មាន់ធំ
  ៥-១០គែប់ក្នុង១ថ្ងែ) 
  រយៈពែល៣ថ្ងែ
- ការការពារ៖ចាក់ថា្នាំ
  ការពារ អនាម័យទែុង 
  ការពារមូស បែះកែមរ
  លើខ្លួនមាន់រួចលាង
  របួសឱែយសា្អាតដោយ
  បែើទឹកម្ជូរ ឬទឹកអំបិល

៦) ពែូនមូល - ធ្វើឱែយពោះវៀនមាន់រមួល 
- បញ្ចែញជាតិពុលធ្វើឱែយមាន់
  ពុលដែលងាយសែួលឱែយជំងឺ
  ផែសែងទៀតរាតតែបាត

- ស្លែកសា្លាំង រោមស្ងួត
- ចុះស្គម បាក់កមា្លាំង
- មិនសូវសុីចំណី
- លូតលាស់យឺត
- ចុះទម្ងន់ ពងតិច
- លាមកមានពែូន
- មាន់ងាប់

- អនាម័យទែុង ស្នូក
  ចំណីស្នូកទឹក
- បំបែកមាន់ជា ចែញពី
    មាន់ឈឺ
- យកសា្លាខ្ចី៣ចំណិត
  ឬគែប់សង្កែ៣បុក
  លាយឱែយមាន់ផឹក
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4.2 ការធ្វើអនាម័យ និងការបងា្ការជំងឺផែសែងៗ

4.3 កម្មវិធីចាក់ថា្នាំការពារសុខភាពមាន់

       ដើមែបីធ្វើអនាម័យនិងបងា្ការជំងឺផែសែងៗរបស់មាន់យើងគបែបី ៖
          - សង់ទែុងមាន់ឱែយដច់ពីផ្ទះ និងឆ្ងាយពីទែុងឬកែលសត្វផែសែងទៀត         
       - បងា្ខាំងមាន់ទើបនឹងយកមកដល់ថ្មីពីមាន់ផែសែងរយៈពែលយា៉ាងតិច ១៤ថ្ងែ មុននឹងដក់ចូលទែុង
       - បំបាត់បែភពទឹកកខ្វក់ដែលមានជុំវិញផ្ទះ ទែុងមាន់ និងទីធា្លាកែបែរខាងទែុងមាន់
       - តែូវបោសសមា្អាតទែុង និងលាងសមា្អាតស្នូកទឹក ចំណីរៀងរាល់ពែឹក
       - ចំណី និងទឹកតែូវមានគុណភាព មិនជូរផ្អូម
       - តែវូលាងសមា្លាប់មែរោគលើទែងុ ស្នកូទឹក ស្នកូចំណី និងបរិវែណទែងុនៅពែលមានផ្ទះុជំងឺដោយកំបោរស។ 
         ទុកទែុងឱែយនៅទំនែរ២-៤សបា្តោហ៍មុនដក់មាន់ថ្មីចូលចិញ្ចឹម
       - តែូវយកទែនាប់សំបុកមាន់ដែលបែើរួចទៅដុតចោលកុំឱែយកើតចែឬសែមើល
       - មិនតែូវទិញមាន់ដែលសងែស័យថាឈឺពីផែសារឬពីភូមិដែលកំពុងផ្ទុះជំងឺឆ្លងយកមកចិញ្ចឹមឬបរិភោគឡើយ 
         ពែះវាអាចនាំមែរោគមកជាមួយ
       - បែសិនមានមាន់ឈឺ ឬសងែស័យថាកើតជំងឺ យើងតែូវបំបែកវាដក់ទែុងផែសែង
       - ហាមបរិភោគមាន់ឈឺ ឬលក់វា តែូវកប់ឬដុតចោល
       - ហាមឈ្មួញទិញមាន់ និងអ្នកដទែចូលក្នុងទីធា្លា និងទែុងមាន់
       - ចាក់ថា្នាំការពារសុខភាពឱែយបានទៀងទាត់និងតែឹមតែូវ (វាក់សាំង)។
       - តែូវទមា្លាក់ពែូនមាន់ជារៀងរាល់ខែនៅពែលដែលកូនមាន់មានអាយុ៣អាទិតែយ។ ការទមា្លាក់ពែូនមាន់អាច 
         ជួយឱែយមាន់មានសុខភាពរឹងមាំ លូតលាស់បានលឿន ហើយមិនងាយកើតជំងឺឆ្លងផែសែងៗទៀតផង។

ជមែើសទី១ សមសែបសមែប់មាន់ពូជ

អាយុ (ថ្ងែ) វាក់សាំង វិធីបែើ

៩ ញូកាស F ឬ B1 បន្តក់ក្នុងភ្នែក ឬចែមុះ

១០ អុត ជួសនៅសែបែកផ្ទាំងសា្លាប

២០ ញូកាស F ឬ B1 បន្តក់ក្នុងភ្នែក ឬចែមុះ

៤០ ញូកាស Lasota លាយទឹកផឹក

+៦០ ញូកាស M ចាក់សាច់ដុំ

ជមែើសទី២ សមសែបសមែប់មាន់លក់សាច់

អាយុ (ថ្ងែ) វា៉ាក់សាំង វិធីបែើ

៥ ញូកាស I ២ បន្តក់ក្នុងភ្នែក

១០ អុត ជួសនៅសែបែកផ្ទាំងសា្លាប

+៤៥ អាសន្នរោគ ចាក់សាច់ដុំ

តារាងកម្មវិធីផ្តល់ថា្នាំវាក់សាំងការពារជំងឺមាន់
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4.4 ការពែយាបាល និងការបងា្ការ

        ជំងឺមាន់ដូចជាអុត រាក និងពែូនមូលអាចពែយាបាលដោយបែើថា្នាំផែសំពីធម្មជាតិបាន ប៉ុន្តែជំងឺដទែទៀតដែល 
បង្កឡើងដោយវីរុសមិនអាចពែយាបាលបានទែ ដូច្នែះហើយទើបអ្នកចិញ្ចមឹមាន់ភាគចែើនយកចិត្តទុកដក់ក្នងុការ 
បែើវា៉ាកសំាងបងា្ការឱែយបានទៀងទាត់និងតែឹមតែូវបែសើរជាងការពែយាបាល។ 

        ដើមែបីរកែសាសីតុណ្ហាភាពមាន់ឱែយនៅសភាពធម្មតានៅក្នងុរដូវក្តោយើងអាចបែើបែស់វត្ថធុាតុដើមមួយចំនួនដូចជា 
គល់ស្លកឹគែ សំបកគ សំបកស្តោ ស្លកឹស្តោ វល្លិ៍បណ្តលូពែជែ បែក់ផ្លែ បែមា៉ាត់ដី សំបកកណោ្តាល ខ្ញ ីគល់ខ្ទមឹស។  
យើងអាចបែើបែភែទណាមួយក៏បានតាមលទ្ធភាពដែលអាចរកបាន ដក់តែំវាក្នុងទឹកឱែយមាន់ផឹកជាបែចាំ។

         ឧទាហរណ៍៖ បែើសំបកគ ឬស្តោ ទំហំបុ៉ន៣ធា្នាប់ដែទៅបុ៉នបាតដែ ឬគល់ស្លកឹគែ២ដើម តែកំ្នងុទឹក២លីតែ
ដក់ឱែយមាន់ផឹក។ មែយា៉ាងទៀត យើងអាចបែើស្លកឹស្តោ ឬស្លកឹបែមា៉ាត់ដី១កា្តោប់ចិញែ្ចាំលាយជាមួយចំណី១គ.ក ដក់ 
ឱែយមាន់សីុរាល់ថ្ងែ។ 

        យើងក៏អាចបែើបែស់វត្ថធុាតុដើមផែសែងទៀតដើមែបីផែសំថា្នាទំមា្លាក់ពែនូមាន់ដូចជា គែប់សង្កែ ឬស្លកឹ/គែប់កន្ធថំែត 
ឬផ្លែសា្លាខ្ចី ដោយបុក ឬកិនលាយនឹងចំណី ឬទឹក ឬបញែ្ចកតែម្តង (មាន់ ១គ.ក បែើគែប់សង្កែ ឬកន្ធំថែត៣គែប់  
ឯផ្លែសា្លាខ្ចីវិញ ពុះយក១ភាគ៨)។ ធ្វើបែបនែះ ៣ថ្ងែជាប់គ្នា ជារៀងរាល់ខែ លុះតែតែអស់ពែូន។  

        ចំពោះមាន់កែបពងវិញ យើងតែូវការពារសត្វសែមើល ដោយយកថា្នាំខា្លាំង (ថា្នាំជក់) ឬស្លឹកស្តោ ឬដើម 
សាវមា៉ាវពែ ស្លឹកសា្មាច់ ស្លឹកគែ ស្លឹកមែះពែ ស្លឹកទន្ទាែនខែតែ ដក់កែលនៅបាតសំបុក ពែះវាមានក្លិន 
មិនឱែយសែមើលមកជិតបាន។ សត្វសែមើលនែះ កែពីបឺតឈាមដែលធ្វើឱែយសុខភាពមាន់ចុះខែសាយ វាក៏អាច 
ចម្លងជំងឺផែសែងៗដល់មាន់បានដែរ ជាពិសែសពែលមែមាន់កំពុងកែបពង បើមានសែមើល មែមាន់ពិបាកកែប 
ពង ហើយកូនមាន់ដែលញាស់មក នឹងតែវូងាប់ទៅវិញ។   ពែលកូនមាន់ញាស់អស់យើងគួរយកចំបើង ឬអ្វដីែលគែប 
វាយកទៅដុតចោលដើមែបីសមា្លាប់ចែ និងសែមើល។

រូបភាពទី២៨ ការចាក់វាក់សាំង
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       សរុបមក ចំណុចសំខាន់ៗបំផុតសមែប់យកទៅអនុវត្តក្នងុការចិញ្ចមឹមាន់ឱែយទទួលបានផលល្អដូចជា៖
  - ជែើសរីសពូជមាន់ដែលល្អ មិនធា្លាប់កើតជំងឺឆ្លង មិនជាប់សាច់ឈាមគ្នា និងការទុកមែបណា្តាក់
  - ព័ទ្ធរបងជុំវិញទីធា្លាសមែប់ចិញ្ចឹមមាន់
  - បង្កើនម្លប់ឈើ គម្ពៅតសមែប់ឱែយមាន់ជែកក្នងុទីធា្លា ហើយឧសែសាហ៍សែចទឹកនៅរដូវបែងំ
  - សង់ទែុងសមែប់មាន់ដែក និងពង
  - ផ្តល់ទឹកសា្អាតឱែយមាន់ផឹកជាប់ជាបែចាំ
  - ចៀសវាងការផ្តល់ចំណីតែមួយមុខដល់មាន់
  - ចំណីមាន់គួរមានលាយបន្ថែមនូវបន្លែជាប់ជាបែចាំ (ឧទាហរណ៍៖ កន្ទក់លាយតែកួន ឬចក 
     បាយទា)និងមានបន្ថែមជាតិសាច់ដល់មាន់ម្តងមា្កាល
  - បង្កើតរណ្តាកំប៉ុសមាន់ ដើមែបីទាក់ទាញសត្វល្អិតជាចំណីបន្ថែមសមែប់មាន់
  - បែើឱសថបុរាណជាប់ជាបែចាំតាមរយៈការលាយជាមួយនឹងចំណី ឬទឹកផឹក
  - ការពារសត្វសែមើលនៅលើសំបុកមាន់ជាប់ជានិច្ច
  - ឧសែសាហ៍ធ្វើការតែួតពិនិតែយ និងបង្វិលពងពែលមាន់កែប
  - កែងុកូនមាន់ជាមួយមែរយៈពែល ១៥ថ្ងែយា៉ាងតិច និងដក់ទឹកលាយខ្ញ ីឬខ្ទមឹសឱែយផឹក ជាប់ជា 
    បែចំា
  - ធ្វើអនាម័យកន្លែងចិញ្ចឹមមាន់ឱែយបានសា្អាតជាបែចាំ។
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ល.រ រូបភាព ចំណងជើង បែភព

រូបភាពទី ១ ពូជមាន់កណ្តូង VVOB ImAgE 2010

រូបភាពទី ២ ពូជមាន់សំពៅ
លោក ធា   សាវុធ  
ការិយាល័យអប់រំផែសព្វផែសាយកសិកម្ម
នែមន្ទីរកសិកម្មខែត្តកណា្តាល

រូបភាពទី ៣ ពូជមាន់កែញាស VVOB ImAgE 2010

រូបភាពទី ៤ ពូជមាន់ស្គួយ VVOB ImAgE 2010

រូបភាពទី ៥ ពូជមាន់សំឡី VVOB ImAgE 2010

រូបភាពទី ៦ ពូជមាន់ចែ VVOB ImAgE 2010

រូបភាពទី ៧ អាយ អែស អែ អាយខូន ពណ៌ត្នាត VVOB SEAL 2012

រូបភាពទី ៨ ទែុងសមែប់បងា្កាត់ពូជមាន់ VVOB SEAL 2011

រូបភាពទី ៩ ដំណាក់កាលលូតលាស់របស់ស៊ុតមាន់ Copyright   © CEDAC 2011

រូបភាពទី ១០ ដំណាក់កាលលូតលាស់របស់មាន់ Copyright   © CEDAC 2011

រូបភាពទី ១១ ទែុងមាន់មានរបងព័ទ្ធជុំវិញ លោក ធា   សាវុធ

រូបភាពទី ១២ ទែុងមាន់បណោ្តាយពន្លឺថ្ងែ លោក ធា   សាវុធ

រូបភាពទី ១៣និង១៤ ទែុងមាន់នៅលើទីទួល លោក ធា   សាវុធ

រូបភាពទី ១៥ ទែុងមាន់សង់ផុតពីដី លោក ធា   សាវុធ

រូបភាពទី ១៦ ទែុងមាន់មានពីរផ្នែក លោក ធា   សាវុធ

រូបភាពទី ១៧ ទែុងសមែប់កែុងកូនមាន់ទើបញាស់ និងមែមាន់ លោក ធា   សាវុធ

រូបភាពទី ១៨ ទែុងសមែប់កែុងមាន់បណោ្តាះអាសន្ន លោក ធា   សាវុធ

រូបភាពទី ១៩ ធ្នើសមែប់មាន់ដែក និងពង លោក ធា   សាវុធ

រូបភាពទី ២០ សំបុកមាន់ពង លោក ធា   សាវុធ

រូបភាពទី ២១ ទែុងសមែប់ការចិញ្ចឹមមាន់បែបឧសែសាហកម្ម VVOB SEAL 2012

រូបភាពទី ២២ 
"ក"ដល់"ឈ"

បែភែទស្លឹក បន្លែ/រុក្ខជាតិ 
សមែប់ផលិតចំណីមាន់ធម្មជាតិ Copyright   © CEDAC 2011

រូបភាពទី ២៣ ចកបាយទា VVOB SEAL 2012

រូបភាពទី ២៤ ស្នូកដក់ចំណីមាន់ លោក ធា   សាវុធ

រូបភាពទី ២៥ ស្នូកដក់ចំណីមាន់ធ្វើពីឈើ លោក ធា   សាវុធ

រូបភាពទី ២៦ និង២៧ ស្នូកដក់ទឹក លោក ធា   សាវុធ

រូបភាពទី ២៨ ការចាក់វា៉ាក់សាំង VVOB SEAL 2011

បញ្ជីរូបភាព
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