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ឯកសារមិនរាប់បញ្ចូល និងរកែសាសិទ្ធិ
ឯកសារមួយចំនួនក្នងុការបោះពុម្ពផែសាយនែះមិនស្ថតិកែមអាជា្ញាប័ណ្ណខាងលើឡើយ។ ទំាងនែះគឺជាឯកសាររបស់ភាគីទី៣ដែលតែូវបានបែើបែស់ដោយ 

តែឹមតែូវនិងទទួលបានការអនុញ្ញាត។ អ្នកបោះពុម្ពផែសាយមិនទទួលខុសតែូវចំពោះល័ក្ខខ័ណ្ឌចែបាប់ណាមួយ (រួមបញ្ចូលទាំងការធ្វែសបែហែស) ចំពោះ 

ការបាត់បង់ឬខូចខាតដែលកើតមនឡើងដោយសារការបែើបែស់ផ្នែកណាមួយនែឯកសារដែលទទួលបានពីភាគីទី៣ឡើយ។



 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 និងសកម្មភាពដែលមនក្នុងឯកសារនែះឱែយទទួលបានបែសិទ្ធភាព ខ្ពស់
លោកគែូ  អ្នកគែូ គបែបី ៖
 ១- ស្វែងយល់ខ្លមឹសារ គោលបំណង និងរបៀបបែើបែស់ឯកសារនែះឱែយបានចែបាស់ លាស់។
 ២- តែៀមសម្ភារសមែប់បងែៀនឱែយបានគែប់គែន់តាមការណែនាំក្នុងសកម្មភាពនីមួយៗ។
 ៣- សាកលែបងអនុវត្តសកម្មភាពដោយខ្លួនឯង មុននឹងយកទៅអនុវត្តក្នុងថា្នាក់រៀន។
 កែសួងសងែឃឹមថា លោកគែូ អ្នកគែូ នឹងខិតខំបែឹងបែងយកអស់កម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត  
និងកម្លាំងបែជា្ញាសា្មារតី អនុវត្តបែើបែស់ឯកសារនែះឱែយអស់លទ្ធភាពសមែប់ការបងែៀន  
និងរៀន ដើមែបីរួមចំណែកបន្តលើកកម្ពស់គុណភាពវិស័យអប់រំឱែយកាន់តែបែសើរឡើង។ 
 ក្នុងនាមកែសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយា៉ាងជែលជែចំពោះ
កែមុការងារ  និងអ្នក ជំនួយការបច្ចែកទែសគមែង SEAL ដែលបានចំណាយអស់កម្លាងំកាយចិត្ត 
និងកម្លាំងបញ្ញាសា្មារតីក្នុងការកសាងឯកសារដ៏មនសារសំខាន់នែះ។  
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    សៀវភៅខ្លឹមសារស្តីពីការចិញ្ចឹមតែីជាលក្ខណៈគែួសារ បានកសាង និងរៀបចំឡើងដោយ 
កិច្ចសហការរវាង កែសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាជាមួយ VVOB ។
                                    សៀវភៅនែះចងកែងឡើង ក្នុងគោលបំណង   ជួយសមែួល ខ្លឹមសារ ដែលទាក់ទង នឹង បច្ចែក 
ទែសចិញ្ចឹមតែីតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ ទាំងទែឹស្តី  និងការអនុវត្តជាក់សែ្តងនៅក្នុងមែរៀន 
នីមួយៗ ឱែយមនភាពងាយសែួល ហើយចំណាយថវិកាតិចតួចសំដៅលើកកម្ពស់ គុណភាពអប់រំ  
សុខភាព និងបរិសា្ថានក្នុងបែទែសយើងឱែយកាន់តែមនភាពល្អបែសើរឡើង។

    ជាការពិត ទោះបីសៀវភៅនែះបានចូលរួមផ្តល់ជំនួយបច្ចែកទែសពីអ្នកជំនាញកសិកម្ម និង 
បែើបែស់សម្ភារ ពែលវែលាក្នុងការសែវជែវឯកសារយា៉ាងចែើនក៏ដោយ ក៏ខ្លឹមសារឯកសារនែះ 
មិនទាន់ពែញលែញនៅឡើយសមែប់លោកគែ ូ អ្នកគែ ូ យកទៅបងែៀននោះទែ  ក៏បុ៉ន្តែឯកសារ
នែះ  បានផ្តល់ជាលំនាំគមែូ សមែប់លោកគែូ  អ្នកគែូ សែវជែវបន្ថែម  ក្នុងការរៀបចំដំណើរការ 
បងែៀន និងរៀនតាមសា្ថានភាពជាក់ស្តែង។ យើងខ្ញុំសងែឃឹមថានៅពែលដែលលោកគែូអ្នកគែូ 
មនឯកសារនែះក្នុងដែ បែៀបដូចជាមន  ទីបែឹកែសាយា៉ាងចំណានម្នាក់ចូលរួមជួយរៀបចំការបងែៀន
និងការរៀនបែកបដោយបែសិទ្ធភាពជាមិនខាន។   

  កែមុការងារយើងខ្ញុរីំករាយជានិច្ចក្នងុការរង់ចំាទទួល យោបល់កែលម្អនៅគែប់ចំណុចទំាងអស់
នែខ្លឹមសារមែរៀនក្នុងន័យសា្ថាបនាពីសំណាក់លោកគែូ អ្នកគែូ។    

         កែុមការងារកសាងឯកសារ
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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  គែូឧទ្ទែសសាលាគរុកោសលែយ និងវិកែឹតការខែត្តសៀមរាប
 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 ម៉ាក់គី  មនែ្តតីែតួពិនិតែយ/វាយតម្លែ និងអ្នកសមែបសមែលួគមែង SEAL 
     របស់ 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

គណៈកម្មការកសាងឯកសារបំណិនជីវិតកសិកម្ម
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៉

៉

៉

៉

៉
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សែចក្តផី្តើម

  សៀវភៅខ្លមឹសារអំពី បំណិនជីវិតកសិកម្មនែះ ផ្តល់ឱែយគរុសិសែសនូវខ្លឹមសារសង្ខែបបែកបដោយ 
អត្ថបែយោជន៍ដែលអាចយកទៅបងែៀននាពែលអនាគត ហើយសៀវភៅនែះបែងចែកជា ៣ផ្នែក រួមមន
ការចិញ្ចមឹមន់ (ផ្នែកទី១) ការចិញ្ចមឹតែ ី(ផ្នែកទី២) និងការដំបន្លែសរីរាង្គ (ផ្នែកទី៣)។  

       សៀវភៅខ្លឹមសារ និងសៀវភៅវិធីសាសែ្ត អំពីការអប់រំបំណិនជីវិតកសិកម្មនែះរួមជាមួយសម្ភារ 
ឧបទែស ដែលការរួមបញ្ចលូទំាងនែះផ្តល់នូវគំនិតគន្លះឹសមែបូរបែប និងវិធីសាសែ្តជាចែើនដែលជួយបង្ក 
លក្ខណៈងាយសែលួដល់ការបងែៀនមែរៀនកសិកម្ម របស់លោកគែ ូអ្នកគែ។ូ      មែរៀនទំាងនោះផ្តោតលើ 
បំណិនអនុវត្តជាក់ស្តែងនែការចិញ្ចមឹតែ។ី តាមរយៈការអនុវត្តជាក់ស្តែង និងការរៀនដោយផ្អែកលើការ 
ពិសោធដែលជាគោលវិធីសាសែ្តចមែបង គរុសិសែសអាចរៀនអំពីរបៀបអនុវត្តវិធីសាសែ្តបងែៀនជាមួយ 
សិសែសសាលាបឋមសិកែសារបស់ពួកគែនាពែលអនាគតបាន។ គែប់មែរៀនទាំងអស់សំដៅលើកកម្ពស់ការ 
ស្វែងយល់កាន់តែសុីជមែអំពីបញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចឹមតែីជាលក្ខណៈគែួសារ និងការអភិឌែឍ 
បំណិនដោះសែយបញ្ហា ការសមែចចិត្ត ការបញ្ចះុបញ្ចលូ ការតែះិរិះពិចារណា។         ហើយក្នងុនោះក៏បានផ្តល់ 
ឱកាសសមែប់ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាកសិកម្មដែលកំពុងកើតមនឡើង និងគំនិតជាចែើនដើមែបី 
អនុវត្តសកម្មភាពដែលអាចនំាមកនូវការផ្លាស់ប្តរូទង្វើដើមែបីជៀសវាងរាល់ទង្វើអវិជ្ជមន ឧទាហរណ៍ ការផ្លាស់ 
ប្តរូទម្លាប់មកចិញ្ចមឹតែតីាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ ទំាងក្នុងសែះ និងរណ្តាបា្លាស្ទិក ដោយបែើបែស់ចំណីរួម 
ផែសំពីធម្មជាតិដែលមននៅតាមសហគមន៍ និងការបងា្ការជំងឺតែីតាមមធែយោបាយធម្មជាតិ។ 

គោលបំណងនែការអប់រំកសិកម្ម
                                 យោងទៅតាមកម្មវិធីបណ្តះុបណា្តាលសមែប់គែកូមែតិបឋមសិកែសាដែលដកសែង់ចែញពីកម្មវិធីសិកែសា 
ការអប់រំកសិកម្មរបស់កែសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមនទិសដៅចង់ឱែយគរុសិសែស៖
             • ទទួលបានចំណែះដឹង បំណិនជីវិតសមែប់ទែទែង់ ជីវភាពបែចាំថ្ងែ។ ឧទាហរណ៍៖ 
                           បំណិនដំបន្លែ និងការចិញ្ចមឹសត្វដើមែបីបង្កើនជីវភាពគែសួារ។
		 	 	 • ទទួលបានបំណិន និងវិធីបងែៀនដើមែបីយកទៅអនុវត្តជាមួយសិសែសបឋមសិកែសាតាម
                          រយៈការអនុវត្ត និងការពិសោធជាក់ស្តែង។
		 	 	 	 • ផ្លាស់ប្តរូឥរិយាបថ ដោយយកចិត្តទុកដក់លើបញ្ហាសង្គម និងសែដ្ឋកិច្ចតាមរយៈ
           បំណិនជីវិតបំណិនដោះសែយបញ្ហា បំណិនតែះិរិះ បំណិនសមែចចិត្តបំណិនសហការ  
                               និងការទទួលខុសតែូវ ។  

គោលការណ៍ណែនាំអំពីការអប់រំកសិកម្ម
  ដើមែបីឆ្លើយតបគោលបំណងខាងលើ កែុមការងារបានបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំមួយចំនួន
ដែលគួរអនុវត្តក្នុងការអប់រំកសិកម្ម៖

   • ការបង្កើតសួនបន្លែ សាងសង់ទែងុមន់ ជីកសែះចិញ្ចមឹតែនីៅសាលាគរុកោសលែយ និង
    វិកែឹតការគឺតែូវបានលើកទឹកចិត្តយា៉ាងខា្លាំង ពែះគរុសិសែសនឹងទទួលបានផល 
      បែយោជន៍ជាចែើននៅពែលដែលពួកគែអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅតាមមូលដ្ឋាន។  
		 	 • ការអប់រំកសិកម្មគួរតែតែូវបានលើកទឹកចិត្តឱែយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិដូចជា
      ការដំបន្លែសរីរាង្គ ការកាត់បន្ថយការបែើបែស់ជីគីមី និងការបែើថា្នាំពុលគីមី។
		 	 • ចំពោះការចិញ្ចមឹមន់ និងតែគួីរតែផ្តល់ចំណីតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ រួមទំាងការទប់សា្កាត់
        និងការពែយោបាលជំងឺផងដែរ ហើយសកម្មភាពខាងលើនែះគួរតែលើកទឹកចិត្តឱែយអនុវត្តយា៉ាង 
      ផុសផុលតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
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		 	 • វិធីបងែៀនគួរតែផ្តោតលើសកម្មភាពតមែង់ទិស ការដឹកនាំដំណើរការចូលរួម និងការ
          គិតទៅលើគមែងជាគោល ដើមែបីទទួលបានទំនុកចិត្តលើខ្លនួឯង ឥរិយាបថវិជ្ជមន និងការ 
      ប្តែជា្ញាជាបុគ្គល។ ដំណើរការនែះគួរតែអនុវត្តតាមរយៈ គោលវិធីអន្តរវិន័យដែលមនន័យថា 
    វាតែូវបានបញែ្ជាបនៅគែប់មុខវិជា្ជាផែសែងៗ (វិទែយោសាសែ្ត សិកែសាសង្គម កសិកម្ម 
        ចំណែះដឹងទូទៅ...)និងតាមរយៈកម្មវិធីសិកែសាបន្ថែមដើមែបីទទួលបានឱកាសរៀននូវមុខវិជា្ជា 
      ដទែទៀតដូចជា ការងារគមែង កែុមបរិសា្ថាន គមែងបំណិនជីវិតកមែិតមូលដ្ឋាន សមែប់ 
      ការអប់រំកមែិតបឋម និងមធែយមសិកែសា។  
		 	 • ចំពោះកម្មវិធីសិកែសាដែលផ្អែកលើមែរៀនដូចគមែងបំណិនជីវិតកមែតិមូលដ្ឋាន ទំនាក់ទំនង
    រវាងសាលារៀន និងសហគមន៍គឺមនសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះមុខវិជា្ជាបំណិនជីវិត។  
         សហគមន៍គឺជាធនធានដ៏មនតម្លែមួយសមែប់ ការបងែៀនអំពីបញ្ហាកសិកម្ម និងភាពពាក់ព័ន្ធ 
          នែសហគមន៍តាមរយៈគមែងនានាក្នុងគោលបំណងធ្វើឱែយបរិសា្ថាននៅក្នុងសហគមន៍មន 
      ភាពបែសើរឡើងគឺជាចំណុចចមែបង។  

- v -

និយមន័យបំណិនជីវិត1 
គឺជាបំណិនបញ្ញា បុគ្គលិកលក្ខណៈ 
អន្តរបុគ្គល និងវិជា្ជាជីវៈ ដែលអាចជួយ 
ដល់ការធ្វើការសមែចចិត្ត ការធ្វើទំនាក់ 
ទំនងបែកបដោយបែសិទ្ធភាពនិងអាច 
ដោះសែយគែប់គែងខ្លួនឯងបាន ហើយ 
វាក៏ជាបំណិនដែលរួមចំណែកក្នងុការលើក 
ស្ទួយសុខមលភាពនិងជីវិតបែកបដោយ 
ផលិតភាព។ 

និយមន័យការអប់រំបំណិនជីវិត2 
ការអប់រំបំណិនជីវិតគឺដើមែបីផ្តល់សិទ្ធិ 
អំណាចដល់មនុសែសជំនាន់កែយដើមែបី 
ដោះសែយរាល់បញ្ហាបែឈមនានា។  
ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការ 
អន្តរកម្មនែសកម្មភាពបងែៀននិងរៀន 
ដែលអាចជួយអ្នករៀនឱែយទទួលបាននូវ 
ចំណែះដឹង ការកែលម្អឥរិយាបថ និង 
ការអភិវឌែឍបំណិនដើមែបីជួយគំទែពួកគែ 
ឱែយចែះទទួលយកអាកបែបកិរិយាតែឹមតែូវ 
ដោយខ្លួនឯង។  

1  ដកសែង់ចែញពីគោលនយោបាយសមែប់ការអភិវឌែឍកម្មវិធីសិកែសា ឆ្នាំ២០០៥-២០០៩  នែកែសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
2 ដកសែង់ចែញពីអង្គការយូនីសែហ្វ



មាតិកា

មេរៀនទី១ ការចិញ្ចឹមតេីជាលក្ខណៈគេួសារ....................................................................1
  1.1 សែចក្តីផ្តើម....................................................................................... ..................1
  1.2 ផលបែយោជន៍នែការចិញ្ចឹមតែីជាលក្ខណៈគែួសារ......................................................1
  1.3 លក្ខណៈនែវារីវបែបកម្ម...........................................................................................1
   ក. វិបុលវបែបកម្ម (បែបយថាផល).......................................................................1 
   ខ. ពាក់កណា្តាលបែពលវបែបកម្ម (ពាក់កណា្តាលអតិផល)........................................2
   គ. បែពលវបែបកម្ម (បែបអតិផល)......................................................................2
  1.4 បែភែទតែី និងលក្ខណៈជីវសាសែ្ត............................................................................3
   ក. តែីឆ្ពិន.....................................................................................................3
   ខ. តែីកន្ធរ.....................................................................................................3
   គ. តែីកាបស................................................................................................ 4
   ឃ. តែីទីឡាពែយោ.............................................................................................4
   ង. តែីកាបសាមញ្ញ................................................................................... ......5
   ច. តែីកាបឥណា្ឌ...................................................................................... ......5
   ឆ. តែីបែ............................................................................................... ......6 
   ជ. តែីអណ្តែង.......................................................................................... .....6
មេរៀនទី២ ការរៀបចំសេះ និងរណ្តេថង់ប្លេស្ទិច............................................................7
  2.1 ការរៀបចំសែះចិញ្ចឹមតែី............................................................................. ...........7
   ក. ការជែើសរីសទីតាំងសែះ............................................................ ................7
   ខ. ការជែើសរីសដី........................................................................................7
   គ. របៀបជីកសែះ...................................................................... ....................8
   ឃ. ការរៀបចំសែះមុនពែលដក់តែីចិញ្ចឹម............................................................8
   ង. ការពិនិតែយគុណភាពទឹកសែះ.......................................................................10
   ច. ការពិនិតែយពណ៌នែទឹកសែះ.........................................................................10
 2.2 ការរៀបចំរណ្តាបា្លាស្ទិច..........................................................................................11
   ក. ការជែើសរីសទីតាំង.............................................................. ...................11
   ខ. របៀបជីករណ្តាកែលថង់បា្លាស្ទិច................................................................11
   គ. របៀបធ្វើរណ្តាបណ្តែត.............................................................................12
   ឃ. ការរៀបចំរណ្តាមុនពែលដក់តែីចិញ្ចឹម........................................................12
 2.3 ការជែើសរីសបែភែទកូនតែីពូជដក់ចិញ្ចឹម............................................ ....................12
 2.4 ដំណើរការចិញ្ចឹមតែី..............................................................................................12
   ក. រដូវលែងកូនតែី........................................................................................12
   ខ. របៀបបង្វឹកកូនតែី....................................................................................13
   គ. របៀបវែចខ្ចប់កូនតែីដោយថង់បា្លាស្ទិច...........................................................13
   ឃ. របៀបដឹកជញ្ជូន......................................................................................13
   ង. ពែលវែលាលែងកូនតែី........................................................ ......................14

- vi -



មេរៀនទី៣   ការចិញ្ចឹមតេី.............................................................................................16
 3.1 ការចិញ្ចឹមតែីក្នុងសែះ........................................................................... .................16
   ក. ចំណីតែី និងរបៀបផ្តល់ចំណី......................................................................16
   ខ. ការគែប់គែងគុណភាពទឹក..........................................................................17
   គ. ការតាមដន និងថែទាំ...............................................................................18
  3.2 ការចិញ្ចឹមតែីក្នុងរណ្តាបា្លាស្ទិច...............................................................................18
   ក. ចំណីធម្មជាតិ និងរបៀបផ្តល់ចំណី...............................................................19
   ខ. ការគែប់គែងគុណភាពទឹក..........................................................................19
   គ. ការតាមដន និងថែទាំ...............................................................................19
  3.3 ការបែមូលផលតែី..............................................................................................19
មេរៀនទី៤ ជំងឺនិងការបង្កេរ..........................................................................................20
  4.1 ជំងឺ..................................................................................................................20
   ក. ជំងឺសំខាន់ៗរបស់តែី.................................................................................20
   ខ. មូលហែតុដែលធ្វើឱែយតែីកើតជំងឺ...................................................................21
  4.2 វិធីបងា្ការ............................................................................................................21
  4.3 ការពែយោបាលជំងឺតែី.............................................................................................22
បញ្ជីរូបភាព ......................................................................................................................23
ឯកសារយោង....................................................................................................................24

- vii -



1

មែរៀនទី១ ការចិញ្ចមឹតែជីាលក្ខណៈគែសួារ

1.1 សែចក្តផី្តើម

1.2 ផលបែយោជន៍នែការចិញ្ចមឹតែជីាលក្ខណៈគែសួារ

1.3 លក្ខណៈនែវារីវបែបកម្ម

       បែទែសកម្ពជុាសំបូរធនធានមចា្ឆាជាតិដែលមននៅក្នងុទន្លែ បឹងបួ ពែក អូរនានា បុ៉ន្តែមកដល់ បច្ចបុែបន្ននែះ 
ដោយសារ បមែបមែួលនែធម្មជាតិដូចជា គែះរាំងស្ងួត អូសបនា្លាយធ្វើឱែយជមែកតែីស្ទើរគែប់ទីកន្លែងតែូវរីង 
ស្ងួតដែលនាំឱែយបាត់បង់មែពូជតែីស្ទើរគែប់បែភែទសមែប់បន្តពូជនៅពែលមនភ្លៀងធា្លាក់។ 

       មែយោ៉ាងទៀតដោយសារមនសកម្មភាពខុសចែបាប់របស់មនុសែសដូចជាការលួចធ្វើនែសាទខុសចែបាប់ក្នុងរដូវ 
តែីពង ការបែើគែឿងផ្ទុះ ការបែើថា្នាំបំពុល ការបែើចរន្តអគ្គិសនី ឬអាគុយឆក់តែី ការបូម បាចពងែីង ការបែើ 
ឧបករណ៍នែសាទខុសចែបាប់ដទែទៀត ការកាប់បំផ្លាញបែព័ន្ធអែកូឡូសុីដូចជា ការកាប់ឆ្ការពែលិចទឹកយកដី 
ធ្វើសែ ការចាក់ដីលុបជមែកតែីធ្វើជាលំនៅដ្ឋាន ដែលធ្វើឱែយបាត់បង់ពូជតែ ីនិងកំណើនបែជាជនបានធ្វើឱែយតមែវូ 
ការតែកីាន់តែកើនជាលំដប់ ហើយបរិមណផលតែកី្នងុធម្មជាតិមិនអាចផ្គត់ផ្គង់បានតាមតមែវូការ។ ដោយសារ 
បែជាជនយើងភាគចែើនមនទម្លាប់ជីកសែះយកដីនិងថែរកែសាទឹកទុកសមែប់បែើបែស់ ហើយ ពួកគែអាច 
បែមូលផលតែីធម្មជាតិពីក្នុងសែះនៅចុងរដូវបែំងថែមទៀតផង។ ដូចនែះជាការងាយសែួលក្នុងការជំរុញលើ 
ការចិញ្ចឹមតែីជាលក្ខណៈគែួសារទៅតាមបច្ចែកទែសតែឹមតែូវដូចជាការសំអាតសែះ ជែើសរីសពូជតែី ផ្តល់ 
ចំណីបន្ថែម និងបង្កើតបរិសា្ថានល្អដល់ជមែកតែដីើមែបីឱែយតែមីនការលូតលាស់ លឿន ដែលនឹងផ្តល់អត្ថបែយោជន៍ 
ជាចែើនបន្ថែមទៀតដល់គែួសារនីមួយៗ។

       ការចិញ្ចឹមតែីជាលក្ខណៈគែួសារនាំមកនូវផលបែយោជន៍ជាចែើនដល់បែជាជនដូចជា៖
  - ផ្តល់បែូតែអីុនយា៉ាងសំខាន់សមែប់ទែទែង់សុខភាព
  - បង្កើនមុខរបរកែពីការបែកបមុខរបរបែចាំថ្ងែផែសែងៗ
  - ដោះសែយម្ហូបបែចាំថ្ងែដោយមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកា និងពែលវែលាចែើន      
  - បង្កើនបែក់ចំណូលក្នុងគែួសារតាមរយៈការលក់តែី
  - កាត់បន្ថយការនែសាទតែីពីធម្មជាតិបានមួយកមែិត
  - បង្កើនផលតែីធម្មជាតិក្នុងតំបន់
  - កាត់បន្ថយការងារនៅឆ្ងាយផ្ទះ
  - កាត់បន្ថយការនាំចូលតែីពីបរទែស
  - មនបែភពទឹកសមែប់សែចដំណាំ
  - សនែសំសំចែ និងសម្អាតបរិសា្ថាន។

       - ចិញ្ចឹមខា្នាតតូចឬលក្ខណៈគែួសារ
       - ការចិញ្ចឹមផ្អែកលើចំណីធម្មជាតិ
       - អ្នកអាចចិញ្ចឹមតែីតែមួយបែភែទតែមនអាយុផែសែងៗគ្នា ឬចែើនបែភែទចមែុះនៅក្នុងសែះតែមួយ
       - ទទួលបានទិន្នផលតិច។

ក. វិបុលវបែបកម្ម (បែបយថាផល)
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ខ. ពាក់កណា្តាលបែពលវបែបកម្ម (ពាក់កណា្តាលអតិផល)

គ. បែពលវបែបកម្ម (បែបអតិផល)

       - ដង់សុីតែដក់ចិញ្ចឹមទាប
       - ចិញ្ចឹមចែើនបែភែទហើយសុីចំណីធម្មជាតិខុសៗគ្នា
       - ផ្តល់ចំណីតិចតួច ឬពុំបានពែញលែញក្នុងរដូវចិញ្ចឹម
       - ទទួលបានទិន្នផលមធែយម។

       - ដង់សុីតែដក់ចិញ្ចឹមខ្ពស់
       - ដក់ជីបង្កើតចំណីធម្មជាតិ
       - ចិញ្ចឹមចែើនបែភែទចមែុះ
       - ផ្តល់ចំណីគែប់គែន់ពែញមួយរដូវ
       - ចំណាយដើមទុនចែើន 
       - ទទួលបានទិន្នផលចែើន លក់បានតម្លែខ្ពស់។

រូបភាពទី១
ក) វិបុលវបែបកម្ម   ខ) ពាក់កណា្តាលបែពលវបែបកម្ម   គ) បែពលវបែបកម្ម

បែភព៖ agromisa agrodok 15, Small scale freshwater fish farming

ក

ខ

គ
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1.4 បែភែទតែ ីនិងលក្ខណៈជីវសាសែ្ត

       - ជាបែភែទតែីក្នុងសែុកដែលរស់នៅតាមទន្លែ ស្ទឹង បឹងបួ         
       - ពែលនៅតូច (កូនតែ)ី សីុសត្វប្លង់តុង និងរុក្ខជាតិប្លង់តុង (សារាយ) កែពីនែះវាអាចសីុសត្វផែសែងៗបាន 
          ដូចជាកណ្តៀរជាដើម
       - ពែលធំសុីដូចជាកាកសំណល់បន្លែ ស្លឹករុក្ខជាតិ ចក តែកួន
       - ចំណីបន្ថែមរបស់តែីឆ្ពិនមន ដូចជា កន្ទក់ ចុងអង្ករ ពោត សណ្តែក កាកសំណល់ផ្ទះបាយ
       - វាចូលចិត្តរស់នៅសែទាប់លើ និងកណា្តាល ធន់នឹងជំងឺ
       - វារស់នៅក្នុងមជែឈមដ្ឋានទឹកដែលមនកមែិតpH ៦,៥-៧,៥  សីតុណ្ហាភាព ២០-៣០អងែសារសែ
       - វាអាចមនទម្ងន់២-៥ខាំ/កែបាល រយៈពែលចិញ្ចឹម១ឆ្នាំ បើមនការថែទាំល្អ
       - តែីឆ្ពិនអាចបន្តពូជបាននៅអាយុ ៨ខែឡើងទៅ ពិសែសកន្លែងមនចរន្តទឹកហូរ។

  ការចញិ្ចមឹតែកី្នងុសែះឬសែគបែបជីែើសរសីបែភែទតែណីាដែលសខំានជ់ាងគែក្នងុបណា្តា បែភែទតែដីកច់ញិ្ចមឹ 
ជាពិសែសជែើសរីសបែភែទតែីដែលងាយសែួលចិញ្ចឹម និងសុីចំណីចមែុះ។

ក. តែីឆ្ពិន

       - ជាបែភែទតែីកែសែុកមនបែភពមកពីបែទែសចិនហើយរស់នៅក្នុងតំបន់ទឹកសាប         
   - ជាតែីងាយសែួលចិញ្ចឹម រស់នៅធន់នឹងមជែឈដ្ឋានទឹកដែលមនសារធាតុរុក្ខជាតិរលួយ (ស្មា តែកួន  
         កំបោ្លាក ...)
       - សុីសត្វល្អិតប្លង់តុងពែលតែីនៅតូច និងរុក្ខជាតិប្លង់តុងនៅពែលវាធំ
       - សុីចំណីបន្ថែមដូចជា កន្ទក់ ចុងអង្ករ ពោត សណ្តែក កាកសំណល់ផ្ទះបាយ
       - អាចរស់នៅក្នុងមជែឈមដ្ឋានទឹកដែលមនកមែិត pH ៦,៥-៨  សីតុណ្ហាភាព ២០-៣០អងែសារសែ
       - វាចូលចិត្តរស់នៅរកសុីនៅសែទាប់លើ និងកណា្តាលបាត
       - វាអាចមនទម្ងន់៥-៧ខាំ/កែបាល រយៈពែលចិញ្ចឹម១ឆ្នាំ
       - ពែលពែញវ័យនៅពែលមនអាយុពី ១ទៅ២ឆ្នាំ
       -  វាបន្តពូជនៅកន្លែងដែលមនចរន្តទឹកហូរ និងមនរុក្ខជាតិដុះ ពងវាអណ្តែតជាប់ នឹងពពុះទឹក  (ធ្វើសំ បុក     
         ជាពពុះទឹកមុននឹងពង)។

ខ. តែកីន្ធរ
រូបភាពទី៣ តែីឆ្ពិន Copyright © CEDAC 2010

រូបភាពទី៣ តែីកន្ធរ Copyright © CEDAC 2010
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គ. តែកីាបស

ឃ. តែទីីឡាពែយោ

       - ជាបែភែទតែីកែសែុកមនបែភពមកពីបែទែសអា្រហ្វិកខាងជើងហើយរស់នៅក្នុងតំបន់ទឹកសាបភា្លាវ
       - ជាតែីងាយសែួលចិញ្ចឹមពែះរស់នៅក្នុងមជែឈដ្ឋានមនកមែិតអុកសុីសែនរលាយក្នុងទឹកតិច
       - ការលូតលាស់លឿនតែីញីធំជាងតែីឈ្មាល 
       - ចូលចិត្តចំណីចែើនបែភែទដូចជាបន្លែ ស្លឹករុក្ខជាតិ ចក តែកួន និងសត្វល្អិតតូចៗដូចជាកណ្តៀរ
       - ចំណីសុីចំណីសុីបន្ថែមមន ដូចជា កន្ទក់ ចុងអង្ករ ពោត សណ្តែក កាកសំណល់ផ្ទះបាយ
       - វាអាចរស់នៅក្នុងមជែឈមដ្ឋានទឹកដែលមនកមែិតpH ៤-៩  សីតុណ្ហាភាព ១៤-៤០អងែសារសែ
       - វាចូលចិត្តរស់នៅគែប់សែទាប់ ធន់នឹងជំងឺ
       - អាចមនទម្ងន់ ២-៥ខាំ/កែបាល រយៈពែលចិញ្ចឹម៨ខែ
       - ពែលពែញវ័យនៅពែលមនអាយុ ៤ខែឡើងទៅ
       - វាងាយពង និងញាស់កូននៅក្នងុសែះដោយធម្មជាតិ (បើមនចរន្តទឹកហូរជាបែភែទតែ ីពងលិច អណ្តែត)
       - តែីនែះមនលក្ខណៈឆប់ភ័យ។

       - ជាបែភែទតែីកែសែុកមនបែភពមកពីបែទែសអា្រហ្វិកខាងជើងហើយរស់នៅក្នុងតំបន់ទឹកសាបភា្លាវ
       - ជាតែីងាយសែួលចិញ្ចឹមពែះរស់នៅក្នុងមជែឈដ្ឋានមនកមែិតអុកសុីសែនរលាយក្នុងទឹកតិច
       - ចូលចិត្តសុីចំណីចែើនបែភែទដូចជាបន្លែ ស្លឹករុក្ខជាតិ ចក តែកួន និងសត្វល្អិតតូចៗដូចជាកណ្តៀរ
       - ចំណីសុីបន្ថែមមន ដូចជា កន្ទក់ ចុងអង្ករ ពោត សណ្តែក កាកសំណល់ផ្ទះបាយ
       - អាចរស់នៅក្នុងមជែឈមដ្ឋានទឹកដែលមនកមែិតpH ៤-៩  សីតុណ្ហាភាព ១៤-៤០អងែសារសែ
       - វាចូលចិត្តរស់នៅគែប់សែទាប់ ធន់នឹងជំងឺ
       - អាចមនទម្ងន់ ២-៥ខាំ/កែបាល រយៈពែលចិញ្ចឹម៨ខែ
       - ពែញវ័យនៅពែលមនអាយុ ៤ខែឡើងទៅ
       - វាងាយពង និងញាស់កូននៅក្នុងសែះដោយធម្មជាតិ
       - តែីនែះមនលក្ខណៈឆប់ភ័យ។

រូបភាពទី៤ តែីកាបស Copyright © CEDAC 2010

រូបភាពទី៥ ទីឡាពែយោ Copyright © CEDAC 2010
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       - ជាបែភែទតែីកែសែុករស់នៅក្នុងតំបន់ទឹកសាប       
       - ជាតែងីាយសែលួចិញ្ចមឹ និងលូតលាស់លឿនពែះរស់នៅក្នងុមជែឈដ្ឋានមនកមែតិអុកសីុសែនរលាយក្នងុទឹកតិច
       - វាសុីចំណីចែើនបែភែទ និងលូតលាស់លឿនដូចជាបន្លែ ស្លឹករុក្ខជាតិ ចក តែកួន និងសត្វល្អិតតូចៗដូច 
          ជាកណ្តៀរ
       - ចំណីបន្ថែមដូចជា កន្ទក់ ចុងអង្ករ ពោត សណ្តែក កាកសំណល់ផ្ទះបាយ
       - រស់នៅក្នុងមជែឈមដ្ឋានទឹកដែលមនកមែិតpH ៥,៥-៨,៥  សីតុណ្ហាភាព ២០-៣០អងែសារសែ
       - ចូលចិត្តរស់នៅសែទាប់បាត ហើយធន់នឹងជំងឺ
       - មនទម្ងន់ ០,៥-១គក/កែបាល រយៈពែលចិញ្ចឹម១ឆ្នាំ តែីញីធំជាងតែីឈ្មាល
       - ពែញវ័យនៅពែលមនអាយុ ៤ខែឡើងទៅ
       - អាចបន្តពូជក្នុងសែះ និងជាបែភែទតែីពងស្អិត (តោង) ជាប់នឹងរុក្ខជាតិក្នុងទឹក។

       - ជាបែភែទតែីកែសែុករស់នៅក្នុងតំបន់ទឹកសាប  ជាបែភែទតែីងាយសែួលចិញ្ចឹមពងលិចអណ្តែតក្នុង
         ទឹក         
       - វាសុីចំណីចែើនបែភែទដូចជាបន្លែ ស្លឹករុក្ខជាតិ ចក តែកួន និងសត្វល្អិតតូចៗដូចជាកណ្តៀរ
       - ចំណីបន្ថែមដូចជា កន្ទក់ ចុងអង្ករ ពោត សណ្តែក កាកសំណល់ផ្ទះបាយ
       - រស់នៅក្នុងមជែឈមដ្ឋានទឹកដែលមនកមែិតpH ៥,៥-៨,៥  សីតុណ្ហាភាព ២០-៣០អងែសាសែ និងការលូត
         លាស់លឿន
       - វាចូលចិត្តរស់នៅសែទាប់បាត ធន់នឹងជំងឺ
       - មនទម្ងន់ ០,៥-០,៧គក/កែបាល រយៈពែលចិញ្ចឹម១ឆ្នាំ
       - ពែញវ័យនៅពែលមនអាយុ ១ឆ្នាំកន្លះឡើងទៅ។

ង. តែកីាបសាមញ្ញ

ច. តែកីាបឥណា្ឌ

រូបភាពទី៦ កាបសាមញ្ញ Copyright © CEDAC 2010

រូបភាពទី៧ កាបឥណា្ឌ Copyright © CEDAC 2010
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ឆ. តែបីែ

ជ. តែអីណ្តែង

       - សុីចំណីចែើនបែភែទដូចជាបន្លែ ស្លឹករុក្ខជាតិ ចក តែកួន និងសត្វល្អិតតូចៗដូចជាកណ្តៀរ
       - វាសុីចំណីបន្ថែមដូចជា កន្ទក់ ចុងអង្ករ ពោត សណ្តែក កាកសំណល់ផ្ទះបាយ
       - ធន់នឹងកន្លែងរស់នៅ ធន់នឹងជំងឺ
       - ចូលចិត្តរស់នៅសែទាប់បាត និងសែទាប់កណា្តាលសែះ
       - រស់នៅក្នុងមជែឈមដ្ឋានទឹកដែលមនកមែិតpH ៤-៩  សីតុណ្ហាភាព ២០-៣០អងែសាសែ
       - មនទម្ងន់ ០,៨-១,២គក រយៈពែលចិញ្ចឹម១ឆ្នាំ
       - មិនទម្លាក់ពងក្នុងសែះទែ។

       - តែីអណ្តែងជាបែភែទតែីសុីសាច់ តែវាក៏សុីចំណីចមែុះដែលបានដោយការកែច្នែពីបន្លែ ស្លឹករុក្ខជាតិ 
         ចក តែកួន និងសត្វល្អិតតូចៗដូចជាកណ្តៀរ កន្ទក់ ចុងអង្ករ ពោត សណ្តែក កាកសំណល់ផ្ទះបាយ
       - ជមែទឹកសមសែបសមែប់តែអីណ្តែងចាប់ពី ០,៥-១,៥ម កមែតិpH ៤-៩ សីតុណ្ហាភាព ១៤-៤០អងែសារសែ
       - រស់នៅ និងរកសុីចំណីនៅសែទាប់បាត
       - ងាយនឹងសមែបខ្លួនទៅនឹងកន្លែងរស់នៅ ហើយធន់នឹងជំងឺពែះសែកីវាមនសែទាប់ចែើន
       - មនទម្ងន់ ២-៥ខាំ រយៈពែលចិញ្ចឹម៧ខែ
       - ពងកូនក្នុងសែះបែបធម្មជាតិ។

រូបភាពទី៨ តែីបែ Copyright © CEDAC 2010

រូបភាពទី៩ តែីអណ្តែង Copyright © CEDAC 2010
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មែរៀនទី២ ការរៀបចំសែះ និងរណ្ដែថង់ប្លែស្ទចិ

2.1 ការរៀបចំសែះចិញ្ចមឹតែី

ក. ការជែើសរីសទីតំាងសែះ

ខ. ការជែើសរីសដី

ការជីកសែះគួរមនលក្ខណៈសមសែបដូចខាងកែម៖
       - នៅកែបែរផ្ទះងាយសែួលគែប់គែងគែប់ពែលវែលា
       - កន្លែងទំនាបមិនលិចទឹកនៅរដូវវសែសា ឬលិចទឹកតិចតួច
       - ដីមនគុណភាពអាចរកែសាទឹកបានយូរ (ដីឥដ្ឋដក់ទឹកបានយូរ)
       - ជិតបែភពទឹក(បែសិនបើមន)សែះជាប់សែកាន់តែបែសើរជាអំណោយផលដល់បែភែទតែឆី្ពនិ 
           កាបសាមញ្ញ កាបឥណា្ឌ។ល។
       - នៅឆ្ងាយពីតំបន់ដែលបែើថា្នាំពុលគីមីកសិកម្ម និងបែភពពុលផែសែងៗទៀត
       - ជីកសែះនៅកន្លែងមនពន្លឺថ្ងែគែប់គែន់ ដើមែបីឱែយរុក្ខជាតិទឹកអាចធ្វើរស្មីសំយោគបាន។

       ដីជីកសែះជាបែភែទដីមិនជែបទឹកដែលអាចពិសោធបានតាមវិធីខាងកែម៖  
        - ពូតដីមួយកា្តោប់បោះឡើងទៅលើហើយចាប់មកវិញ បើដីនោះមិនបែក គឺដីនោះសមសែបសមែប់ការ 
    ជីកសែះ។ បើសិនជាកន្លែងជីកជាបែភែទដីខែសាច់យើងយកដីឥដ្ឋមកទែប់បាតសែះ
  - តែូវសាកលែបងតាមវិធីខាងលើរហូតដល់ជមែយា៉ាងតិច១ម៉ែតែ។

        ចំណាំ៖ ពែលបោះដីពូតឡើងលើហើយធា្លាក់មកវិញបែក ដីបែភែទនែះមិនធានាដក់ទឹកបានយូរទែ គឺជា
បែភែទដីខែសាច់ ឬគែួស។

រូបភាពទី១០ ជើងទែរសែះជីកថ្មី Copyright © CEDAC 2010
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រូបភាពទី១១  របៀបពិសោធមើលគុណភាពដី Copyright © CEDAC 2010

គ. របៀបជីកសែះ 

ឃ. ការរៀបចំសែះមុនពែលដក់តែចិីញ្ចមឹ

       - ករណីសែះចាស់តែូវសម្អាតកា្តោម ខែយង កង្កែប ចែញពីសែះ
       - ហាលបាតសែះ ៣-៥ថ្ងែ ដើមែបីកាត់បន្ថយជាតិជូរ និងសម្លាប់មែរោគ
       - យកកំបោរសលាយទឹកកូរឱែយសព្វដួសបាចទៅក្នុងសែះដើមែបីសម្លាប់មែរោគ និងសត្វមួយចំនួនដែល 
        សុីតែី និងធ្វើឱែយទឹកថា្លា
       - យកដីភក់បាតតែពាំងមកលាយជាមួយលាមកសត្វរួចកែលបាតកមែស់១ដ.ម។

       - មុនពែលជីកតែូវពិនិតែយគុណភាពដី         
- ជីកសែះរាងចតុកោណកែង ទទឹងមិនគួរលើសពី ៣០ម ដើមែបីងាយអូសចាប់តែី
- ផ្ទែកែឡា ១០០-៣០០០ ម២ ជមែសែះ ២-៣ម សែះអាចផ្ទកុទឹកបានយា៉ាងតិច៨ខែ
- កម្ពស់ភ្លសឺែះ ៦-៨ ដ.ម ជញ្ជាងំសែះមនជើងទែរ
- បាតសែះរាបស្មើ
- ជីកយកដីសែសែទាប់លើធ្វើជាទំនប់ព័ទ្ធជំុវិញសែះ ដីឥដ្ឋទុកទែប់បាតសែះ
- បើសែះមនសែប់តែវូកែលម្អជញ្ជាងំជើងទែរ និងបាតសែះ
- នៅតាមចែងំសែះគួរបង្កប់បំពង់សមែប់បង្ហរូទឹកចូលសែះ
- សែះតែវូមនទំនប់ព័ទ្ធជំុវិញ ការពារការហូរចែះនូវកាកសំណល់ និងសារធាតុគ្មានបែយោជន៍។
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        ការរៀបចំសែះចាស់
  • បូមទឹកឱែយអស់ពីបាតសែះ 
		 • សម្អាតស្មា ឬរុក្ខជាតិដែលដុះជុំវិញមត់សែះ 
		 • ជួសជុលទំនប់ ជញ្ជាំង ជើងទែរ និងបាតសែះឱែយមនភាពរឹងមំឡើងវិញ
		 • សា្តោរ និងសម្អាតបាតសែះដោយចាប់យកកា្តោម ខែយង កង្កែប និងតែីកាច (ឧ. តែីផ្ទក់) ចែញ
     ពីសែះ និងសា្តោរភក់ដោយរកែសាភក់ចាស់ បាតសែះឱែយនៅកមែស់ពី ០.២ ទៅ០.៣ម៉ែតែ
		 • រួចបាចកំបោរសពី ៥ទៅ១០ គីឡូកែមក្នុង១០០ម៉ែតែការែ
		 • ហាលបាតសែះពី ១ទៅ២ថ្ងែ ឬ១សបា្តោហ៍ដើមែបីកាត់បន្ថយជាតិជូរ ឬបែ សម្លាប់មែរោគ ធ្វើ
     ឱែយទឹកងាយថា្លា ហើយចំណីធម្មជាតិងាយកើត។
		 • ដក់ជីលាមកសត្វដូចជាអាចម៍គោ កែបី មន់ និងរុក្ខជាតិដូចជាទនែ្ទានខែតែ (បរិមណជី
     ទាំងនែះ បែើដូចក្នុងករណីការរៀបចំសែះថ្មី)។
		 • កែយពីដក់ជីទែប់បាតសែះរួច បញ្ចូលទឹកក្នុងសែះឱែយបានកំពស់ ០.៥ម៉ែតែ ហើយរកែសា
    ទឹកពី ៣ ទៅ៥ថ្ងែ ឬ១សបា្តោហ៍។
		 • ចុងកែយបន្ថែមទឹកចូលសែះតាមតមែវូការ។ កែយពីបានពី៤ទៅ៥ថ្ងែ បើសង្កែតឃើញទឹក
    ពណ៌បែតង មនន័យថាចំណីធម្មជាតិកើតមនហើយ ទើបដក់កូនតែីចិញ្ចឹម។
              
    បរិមណជីដែលតែូវបែើក្នុងសែះចិញ្ចឹមតែី         
     បែសិនបែើជីគីមី៖ ជីគីមីដែលតែូវបែើមនជីអ៊ុយរ៉ែ និងជីដែអាប៉ែ ហើយបែើក្នុងករណីទឹក
       មិនទាន់មនពណ៌បែតងល្អ។ យកជីអ៊ុយរ៉ែ ០.៧គីឡូកែម និងជីអាដែប៉ែ ០.៣គីឡូកែម 
                ក្នងុ១០០ម៉ែតែការែ នែផ្ទែសែះ លាយបញ្ចលូគ្នាទៅបាចពែលថ្ងែក្តោទើបមនបែសិទ្ធភាពល្អ។

   បញ្ជាក់៖ ការដក់ជីលាមកសត្វទៅក្នុងសែះ គឺសមែប់បង្កើនរុក្ខជាតិ និងសត្វក្នុងទឹក
   គឺប្លង់តុងរុក្ខជាតិនិងប្លង់តុងសត្វ ពែះទាំងពីរបែភែទនែះជាចំណីអាហារដ៏សំខាន់ 
   របស់តែី។

        ការរៀបចំសែះថ្មី
		 • ដំបូងយកដីសែទាប់លើដក់បាតសែះ រួចបញ្ចូលទឹកឱែយលិចអាចម៍ដីបាតសែះ ហើយតែំទុក
     ពី៣ ទៅ៤ថ្ងែបង្កើតឱែយមនភក់ខ្លះ ដើមែបីងាយកើតចំណីធម្មជាតិ កែយពីដក់លាមកសត្វ  
     និងរុក្ខជាតិបែតង។
		 • បនា្ទាប់មកបូមទឹកចែញ រួចបាចកំបោរសភា្លាមពី១០ទៅ១៥គីឡូកែមក្នងុ១០០ ម៉ែតែការែនែ
     ផ្ទែសែះ ដើមែបីឱែយកំបោរមនបែតិកម្មជាមួយភក់។
		 • ហាលបាតសែះពី ១ទៅ២ថ្ងែ ដើមែបីកាត់បន្ថយជាតិជូរ ឬបែនៅក្នុងសែះ ធ្វើឱែយទឹកងាយថា្លា
     ងាយដល់ការបង្កើតចំណីធម្មជាតិ។
		 • បនា្ទាប់មកដក់ជីលាមកសត្វ និងរុក្ខជាតិទែប់បាតសែះ រួមមន៖
   o អាចម៍គោឬកែបី៖ ៨០ទៅ១០០គីឡូកែមក្នុង១០០ម២

   o អាចម៍មន់ (បើមន)៖ ១៥ទៅ២០គីឡូកែម ក្នុង១០០ម២

   o ទន្ទាែនខែតែ (ចងជាបាច់)៖ ៣០ទៅ៤០គីឡូកែម ក្នុង១០០ ម៉ែតែការែ។
		 • កែយពីដក់ជីសែទាប់បាតសែះរួច បញ្ចលូទឹកក្នងុសែះឱែយបានកម្ពស់ទឹក ០.៥ម៉ែតែ ហើយ
     តែទុំកពី៣ទៅ៥ថ្ងែឬ១សបា្តោហ៍ ដើមែបីបង្កើតមែចំណីធម្មជាតិ។
		 • ចុងកែយបន្ថែមទឹកចូលសែះតាមតមែវូការ ហើយទុកឱែយបានចនោ្លាះពី ៤ទៅ៥ថ្ងែ បើសង្កែត
     ឃើញទឹកមនពណ៌បែតងមនន័យថាចំណីធម្មជាតិកើត ទើបលែងកូនតែី។
		 • ដក់សែបែ ពែួលឫសែសី ព័ទ្ធជុំវិញសែះដើមែបីការពារតែីកាចចូលសុី។
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        មុនពែលដក់តែីចិញ្ចឹមតែូវតែួតពិនិតែយមើលគុណភាពទឹកជាមុនសិន ដោយអនុវត្តតាមវីធីខាងកែម៖         
  -        ដួសទឹកសែះដែលតែវូពិនិតែយនោះ១ចានដែករួចបន្តក់ទឹកម្លចូូល។ បែសិនទឹកសែះពណ៌កែហមដដែលគឺ 
               ទឹកល្អ បើពណ៌ខ្មាគឺមិនល្អ ហើយមិនអាចចិញ្ចមឹតែបីានទែ (ទឹកជូរ)
  - យកទឹកសែះចាក់ចូលក្នុងចានដែក ចាក់សាប៊ូចូលរួចយកដែកូរ។ បើពពុះចែើន កែយមកអស់ពពុះ 
    គឺទឹកល្អ។ ពពុះតិច កែយមកឆប់អស់ពពុះគឺទឹកជូរ មិនអាចចិញ្ចមឹតែឬីបានផលតិច
  - បែើកែដសទួណឺសុល ជែលក់ចូលទៅក្នងុចានដែកដែលផ្ទកុទឹកសែះ។ បើកែហមគឺទឹកជូរ ពណ៌ខៀវគឺ 
   ទឹកចិញ្ចមឹតែីបាន ឬពិនិតែយតម្លែលែខ pHដែលមនដក់លើកែដសនោះ រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹង
     កមែិតpHរបស់តែីដែលតែវូចិញ្ចមឹ
  - យកឧបករណ៍pH ជែលក់ចូលក្នុងទឹកសែះ រួចពិនិតែយមើលតម្លែលែខ រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងកមែិត 
   pHរបស់តែីដែលតែវូចិញ្ចមឹ។

តារាងបរិមណជីដែលតែូវបែើក្នុងសែះតែី

បរិយាយ សែះចាស់ (១០០ម២) សែះថ្មី (១០០ម២)

កំបោរ ៥-១០ គក ១០-១៥ គក

លាមកគោ ឬកែបី ៦០-៨០ គក ៨០-១០០ គក

លាមកជែូក (មិនសូវបែើ) ២០-៣៥ គក ២៥-៤០ គក

លាមកមន់ ទា ១០-១៥ គក ១៥-២០ គក

ស្លឹកទនែ្ទានខែតែសែស់ ២០-៣០ គក ៣០-៤០ គក

ដែ  អា  េប៉ ៣ខាំ ១ គក

អ៊ុយរ៉ែ ៧ខាំ ២ គក

ច. ការពិនិតែយពណ៌នែទឹកសែះ

        - ទឹកមនពណ៌បែតងខ្ចី មនន័យថាវារីធម្មជាតិកកើតគែប់គែន់សមែប់ចំណីតែីហើយ
    - ទឹកមនពណ៌បែតងចាស់មនន័យថា ចំណីធម្មជាតិកើតចែើនពែក ដូចនែះតែូវបញែឈប់ការបែើបែស់ជី  
          មួយរយៈសិនពែះធ្វើឱែយតែីពុល ឬងាប់
       - ទឹកល្អក់ដែលកើតដោយសារដីនោះ ពុំមនចំណីធម្មជាតិទែ ដូចនែះធ្វើឱែយតែីធំធាត់យឺត
      - ទឹកថា្លាពែកមនន័យថាខែសត់ចំណីធម្មជាតិ ដូចនែះតែូវបន្ថែមជីលាមកសត្វដូចបរិមណខាងលើ។

ង. ការពិនិតែយគុណភាពទឹកសែះ
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ក. ការជែើសរីសទីតំាង

       - នៅកែបែរបែភពទឹក (សែះ បែឡាយ និងអណ្តូង) ងាយសែួលបន្ថែម ឬផ្លាស់ប្តូរទឹក
       - នៅឆ្ងាយពីដើមឈើធំៗ ពីពែះវាអាចប៉ះពាល់ដូចជាស្លកឹជែះុ និងចាក់ឫសធា្លាយកសូ៊
       - មិនលិចទឹកនៅរដូវវសែសា និងទីធា្លាដីខ្ពស់រាបស្មើ
       - នៅកែែបរផ្ទះ ងាយសែលួថែទំា
       - ជាដីគ្មានកំទែចថ្ម ឬមែកឈើ។

2.2 ការរៀបចំរណ្តាបា្លាស្ទចិ

រូបភាពទី១២ ជើងទែររណ្តាបា្លាស្ទិច Copyright © CEDAC 2010

ខ. របៀបជីករណ្តាកែលថង់បា្លាស្ទចិ

       - ចាប់ផ្តើមរៀបប្លង់រណ្តាដោយធ្វើការគូសវាស់ 
       - គណនាកែឡាផ្ទែកស៊ូដែលតែូវយកមកកែលជាមុនសិន
       - បែើបង្គាល ៨ដើម (៤ដើមបោះខាងក្នុងជាបាតរណ្តា និង៤ទៀតបោះខាងកែជាមត់រណ្តា)
       - ជាទូទៅជីករណ្តារាងចតុកោណកែងទទឹង២,៥ម-៣ម  បណោ្តាយ ៥ម-៦ម ជមែ ០,៨ម-១ម។ កែលាផ្ទែ 
          បាតរណ្តាតូចជាងផ្ទែកែលាលើដើមែបីចៀសវាងការបាក់ជញ្ជាំងរណ្តា
       - ពិនិតែយកស៊ូកែងមនធា្លាយ កែលកស៊ូឱែយស្មើល្អ
       - ជីកសែះនៅកន្លែងមនពន្លឺថ្ងែគែប់គែន់ ដើមែបីឱែយរុក្ខជាតិទឹកអាចធ្វើរស្មីសំយោគបាន
       - លើកភ្លឺជុំវិញការពារទឹកភ្លៀងហូរចូល
       - ដំស្មាជុំវិញរណ្តា 
       - ធ្វើរបងការពារដោយបែើបែស់សែបែមុង សំណាញ់ ឬពែួលឫសែសីព័ទ្ធជុំវិញរណ្តា។

រូបភាពទី១៣ របៀបកែលផ្ទាំងកស៊ូ
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ឃ. ការរៀបចំរណ្តាមុនពែលដក់តែចិីញ្ចមឹ

       - យកដីភក់បាតតែពាំងលាយជាមួយលាមកសត្វ ០,៥គក/ម២ មកកែលបាតកមែស់១ដ.ម 
      - យកកំបោរសលាយទឹកកូរឱែយសព្វដួសបាចទៅក្នងុសែះដើមែបីសម្លាប់មែរោគនិងសត្វមួយចំនួនដែលសីុតែី 
           ពែមទាំងធ្វើឱែយទឹកថា្លា(៧-១០គក/១០០ម២) អាសែ័យតាមសា្ថានភាពជាក់ស្តែងរបស់ទឹក និងដី
       - កែយពីបញ្ចូលទឹកក្នុងរណ្តាតែូវតែំទុករយៈពែលយា៉ាងតិច៣-៥ថ្ងែ 
       - បនា្ទាប់មកយកកំបោ្លាកតូចៗដក់ក្នុងរណ្តា១/៣នែផ្ទែទឹកក្នុងរណ្តាដើមែបីធ្វើជាជមែកតែីរួចយកឫសែសី
            ដក់ឃាំងកំបោ្លាកទាំងនោះ
       - ចំពោះអាងសុីម៉ង់ត៍យើងអាចតែំរុក្ខជាតិនានា  និងដើមចែកកាប់ជាកង់ៗ ឬបែើជីលាមកគោ២ទៅ៣បង្គី
          បាចទៅក្នងុអាងសីុម៉ង់ត៍នោះឱែយបានរយះពែល១ទៅ២សបា្ដាហ៍ដើមែបីឱែយអស់ជាតិកំបោរ ជាតិបែ និង
          ជាតិសុីម៉ង់ត៍
       - តែូវលាងសម្អាតអាងចែញមុនពែលដក់កូនតែី២ទៅ៣ថ្ងែដោយបែើទឹកក្ដាដំពុះសែចលើអាងបន្ថែម
          ទៀតដើមែបី សម្លាប់សុីម៉ង់ត៍ដែលមននៅសែសសល់។

2.3 ការជែើសរីសបែភែទកូនតែពូីជដក់ចិញ្ចមឹ

  កូនតែដីែលកសិករចិញ្ចមឹសព្វថ្ងែមនបែភពមកពីកន្លែងខុសៗគ្នាដូចជា កូនតែចីាប់ពីធម្មជាតិ និងកូនតែទិីញពី 
កន្លែងបងា្កាត់ពូជ ឬបនែសាំ។ ដូចនែះក្នុងការចិញ្ចឹមតែីគួរជែើសរីសបែភែទតែីទាំងឡាយណាដែលមនលក្ខណៈ 
ដូចខាងកែម៖
 - ងាយរកពូជមកចិញ្ចឹម ងាយសែួលចិញ្ចឹម លូតលាស់លឿន
 - ធន់នឹងជំងឺ ធន់នឹងមជែឈដ្ឋានទឹករស់នៅ ដូចជាសែះ រណ្តាបា្លាស្ទិក និងសែជាពិសែសធន់នឹងតំបន ់
   ដែលមនទឹកហូរខា្លាំង
 - សុីចំណីធម្មជាតិ និងចំណីបន្ថែមដែលអាចធ្វើបាន
 - មនតម្លែខ្ពស់ក្នុងទីផែសារ ឬបែជាជននិយមចូលចិត្តបរិភោគ
 - ជាបែភែទតែីដែលមនការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋបាលជលផល។

2.4 ដំណើរការចិញ្ចមឹតែី

       លែងកូនតែីនៅដើមរដូវវសែសា បែសិនបើមនការយឺតយា៉ាវនោះនឹងធ្វើឱែយអតែបាត់បង់កូនតែីខ្ពស់ពែះ នៅ 
ដើមរដូវវសែសាវាលសែនិងសែះមួយចំនួនបង្កលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការចិញ្ចឹមតែី។ មែយោ៉ាងវិញទៀត ពពួក 
បំផ្លាញកូនតែមិីនទាន់កើតចែើន ដូចជា តែរ៉ីស់ អន្ទង់ កា្តោម កង្កែបជាដើម។ 

      យើងគបែបីស្វែងយល់នូវចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងកែមមុនពែលដក់តែីចិញ្ចឹម៖

ក. រដូវលែងកូនតែី

គ. របៀបធ្វើរណ្តាបណ្តែត 

       - ភាគចែើនគែបង្កើតរណ្តានែះ នៅតំបន់សំបូរទៅដោយថ្មដែលពិបាកជីកយកដីចែញ។
       - គែធ្វើរណ្តាបណ្តែតសមែប់ដីគែួស ថ្ម ឬដីខែសាច់
       - មិនចាំបាច់ជីកយកដីចែញ គែន់តែលើកភ្លឺព័ទ្ធជុំវិញ
       - បែើបានយូរជាងរណ្តាជីក មិនងាយបាក់ដី
       - រណ្តាមនផ្ទែពី ៣-៦ម២ និងកម្ពស់០,៨-១ម។ 
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       ដើមែបីកាត់បន្ថយអតែងាប់របស់កូនតែីពែលដឹកជញ្ជូន និងលែងចូលសែះយើងគបែបីធ្វើតាមជំហានដូច 
ខាងកែម៖
  ជំហានទី១
     មុនពែលអូសចាប់កូនតែីជាដំបូងតែូវ៖
         - បង្វឹកកូនតែីរយៈពែល ២-៣ថ្ងែជាមុនសិន
         - បង្វកឹកូនតែ១ីដងក្នងុ១ថ្ងែដោយបែើអួន អញ្ចងកៀរនៅពែលលា្ងាចទឹកតែជាក់ និងមុនពែលដក់ចំណី
                                                 -  គែតែូវផ្អាកផ្តល់ចំណីតែីចំនួនពីរថ្ងែមុនពែលកៀរកូនតែីដក់ក្នុងស៊ង(ហាបា៉ាបែដប់ស្តុកកូនតែ ី
          បណោ្តាះអាសន្ន)។

  ជំហានទី២
    - កៀរកូនតែីមកជែុងម្ខាងនែសែះទុកបែហែល ១០-២០នាទី កែយមកពន្លិចសាច់ហាបា៉ា
    - កៀរកូនតែីមកដក់ក្នុងហាបា៉ាសែះមនទឹកសា្អាត
    - មុនដឹក ស្តុកកូនតែីក្នុងហាបា៉ារយៈពែលយា៉ាងតិច ២៤ម៉ាង ដើមែបីឱែយកូនតែីបញ្ចែញលាមក
    - ចៀសវាងនៅពែលដឹកមនលាមកក្នុងថង់ចែើន វាធ្វើឱែយតែីពុល និងងាប់។

ខ. របៀបបង្វកឹកូនតែី

គ. របៀបវែចខ្ចប់កូនតែដីោយថង់បា្លាស្ទចិ

       - ពិនិតែយថង់ទំហំ ៦ដ.មx ១០ដ.ម មនធ្លុះធា្លាយឬទែ
       - ការដឹកឆ្ងាយតែូវដក់ថង់២ជាន់ និងសំបកការ៉ុងពីកែ
       - ធ្វើឱែយអស់ខែយល់ពីថង់ រួចចងឬកែបួចគូទថង់ដោយបែើកស៊ូកង
       - បញ្ចលូទឹកសា្អាតចូលថង់បែមណ១/៣នែមឌថង់ រឺ១/៤ នែមឌថង់ដើមែបីធានាដល់ការដឹកជញ្ជនូផ្លវូឆ្ងាយ។
       - ជែើសរីសកូនតែីដែលមនបែវែង៥-៦ស.ម ឬ៣ថា្នាំងដែ
        - រាប់កូនតែដីក់ចូលថង់ ដោយអាសែយ័នឹងទំហំកូនតែឬីបែវែងកូនតែ ី(កូនតែតូីចឬធំ) រួចបញ្ចលូអុកសីុសែន 
         ក្នុងថង់ឱែយណែន
       - ចងរឹតកស៊ូ ហាមចំហមត់ថង់។

ឃ. របៀបដឹកជញ្ជនូ

        របៀបដឹកជញ្ជូនកូនតែីមន២របៀបគឺ ការដឹកជញ្ជូនដោយបិទជិត និងដោយចំហ៖         
  - កំុឱែយថង់កូនតែតីែវូកំដៅថ្ងែ ដក់កំបោ្លាក ឬកែលកំណាត់ជែលក់ទឹកគែបលើថង់កូនតែី
  - រយៈពែលដឹកមិនឱែយលើសពី៣-៤ម៉ាង បើលើសតែវូប្តរូទឹកនិងបញ្ចលូខែយល់ជាថ្មី
  - ដឹកកូនតែចំីហដោយបែើធុងជ័រ បោ៉ាត កានជ័រ ករណីដឹកជិត
  - ដង់សីុតែតែកី្នងុថង់កូនតែ ី៥០០-៦០០ បើតែបីែវែង២-៣ស.ម។ ៣០០-៤០០ បើតែបីែវែង៣-៤ស.ម 
    ២០០-៣០០ បើតែីបែវែង៤-៦ស.ម
  - ដង់សីុតែតែកី្នងុធុងជ័រ បោ៉ាត កានជ័រ កូនតែបីែវែង១ស.ម ៣០០កែបាល/លីតែទឹក កូនតែបីែវែង២ ស.ម 
    ១៣០កែបាល/លីតែទឹក កូនតែីបែវែង៣ ស.ម ចំនួនកូនតែី៤០កែបាល/លីតែទឹក កូនតែីបែវែង 
   ៤ ស.ម២០កែបាល/លីតែទឹក
  - ឧបករណ៍សមែប់ដក់កូនតែីក្នុងការដឹកជញ្ជូនទៅកន្លែងចិញ្ចឹមដូចជាថង់បា្លាស្ទិច កានជ័រ ធុងជ័រ...។
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រូបភាព១៤ ថង់បា្លាស្ទិចសមែប់ផ្ទុកកូនតែីកំឡុងពែលដឹកជញ្ជូន

ង. ពែលវែលាលែងកូនតែី

       - កែយពីពិនិតែយឃើញទឹកពណ៌បែតងខ្ចី អាចលែងកូនតែីបាន
       - លែងពែលមែឃតែជាក់ (ពែកឹពីម៉ាង៨-៩ ឬលា្ងាច ពីម៉ាង៤-៥)
       - ដង់សីុតែតែដីក់ចិញ្ចមឹក្នងុសែះ ៣-៥កែបាល/១ម២ ចំណែករណ្តាបា្លាស្ទចិ ៤០-៥០កែបាល/១ម២

       - មុនពែលលែងតែូវតែំថង់កូនតែីក្នុងទឹកសែះ១៥-២០នាទីដើមែបីឱែយសីតុណ្ហាភាពទឹកខាងកែ និងក្នុងថង់ 
        មនភាពបែហាក់បែហែលគ្នា និងបន្ថយការនឿយហត់របស់តែី
       - ដួសកូនតែីចែញពីថង់ ដក់ចូលក្នុងចានដែកទឹក១០លីតែ លាយអំបិល ៣ខាំ រយៈពែល ៥-១០នាទី 
        ដើមែបីធ្វើអនាម័យតែី
       - ផ្អៀងចានដែកតិចៗ ហើយគោះទឹកឱែយតែចីែញទៅក្នងុសែះតាមសមែលួ
       - កំុលែងកូនតែពីែលមែឃកំពុងភ្លៀង ពីពែះទឹកភ្លៀងមនជាតិអាសីុត នៅសែទាប់លើនែផ្ទែទឹកសែះធ្វើឱែយ 
          កូនតែងីាប់
       - លែងកូនតែកីែយពីភ្លៀងរំាងពី២ ទៅ៣ម៉ាង ពីពែះទឹកសែះបានលាយជាមួយទឹកភ្លៀងបន្ថយជាតិអាសីុត 
         ហើយកូនតែីអាចធន់បាន
       - ពែលដួសកូនតែីចែញពីថង់ដើមែបីធ្វើអនាម័យ តែូវរាប់ចំនួនកូនតែីហើយកត់តែឱែយបានចែបាស់លាស់
       - កែយលែងកូនតែី ២៤ម៉ាងទើបអាចឱែយវាសុីចំណីបាន ដើមែបីឱែយតែីមនសភាពធម្មតាវិញពែះតែីពុល 
        នៅពែលដឹកនាំមកពីកន្លែងលក់។
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រូបភាពទី១៥ របៀបលែងកូនតែី

រូបភាពទី១៦ របៀបបនែសាំកូនតែីទៅនឹងបរិសា្ថានរស់នៅថ្មី
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មែរៀនទី៣ ការចិញ្ចមឹតែី

3.1 ការចិញ្ចមឹតែកី្នងុសែះ

        ដើមែបីចិញ្ចមឹតែទីទួលបានលទ្ធផលល្អ យើងតែវូគិតដល់បែភែទ និងទំហំតែដីែលអាចចិញ្ចមឹក្នងុសែះបានដូចជា 
តែទីីឡាពែយោ បែ អណ្តែង ឆ្ពនិ កនែ្តប់ កន្តែបខា្លា កាបសាមញ្ញ កាបកែបាលធំ កាបសីុស្មា និងដង់សីុតែ 
កូនតែតីែវូដក់ចិញ្ចមឹក្នងុសែះឱែយសមសែបតាមបច្ចែកទែស។ ដង់សីុតែកូនតែសីមែប់ចិញ្ចមឹក្នងុសែះគឺ៣-៥កែបាល/ម២

កែពីនែះតែវូជែើសរីសកូនតែដីែលមនសុខភាពល្អ រហ័សរហួន គ្មានជំងឺ គួរដក់កូនតែីចិញ្ចឹមចមែុះចាប់ពី៣ 
បែភែទឡើងទៅដើមែបីបែើបែស់ចំណីអស់ពីក្នុងសែះ។ បែភែទតែតីែវូដក់ចិញ្ចមឹតាមភាគរយដូចខាងកែម៖

       ឧទាហរណ៍៖ សែះទំហំ ១០០ម៉ែតែការែ លែងកូនតែ ី៣កែបាលក្នងុ១ម៉ែតែការែ សរុបចំនួនកូនតែលីែងចូល
ក្នងុសែះ៖ ៣០០កែបាលរួមមន៖ 
 - តែីឆ្ពិន ៤០% = ១២០កែបាល
 - តែីទីឡាពែយោ ៣០% = ៩០កែបាល
 - តែីកាបស ២០% = ៦០កែបាល
 - តែីកាបសាមញ្ញ ១០% = ៣០កែបាល

តារាងដង់សុីតែតែីតែូវចិញ្ចឹមក្នុងសែះ

បែភែទតែី ឆ្ពិន ទីឡាពែយោ កាបស កាបសាមញ្ញ /
ឥណា្ឌ បែវែងកូនតែី

តែីឆ្ពិនជាសំខាន់ ៤០% ៣០% ២០% ១០%

៤ ទៅ ៦ 
ស.មតែីទីឡាពែយោជាសំខាន់ ៣០% ៤០% ២០% ១០%

ក្នុងករណីតែ៣បែភែទ ៥០% ៤០% ១០%

ក. ចំណីតែ ីនិងរបៀបផ្តល់ចំណី

        ចំណីតែមីន២បែភែទគឺចំណីធម្មជាតិមនបន្លែស្លកឹ ស្លកឹរុក្ខជាតិនានា គែប់ធញ្ញជាតិ សត្វល្អតិមន កណ្តៀរ  
អងែ្កង ដង្កវូ ជន្លែន កាកសំណល់ផ្ទះបាយ និងជីកំបុ៉ស្ត។ ចំណែកចំណីបន្ថែមមនដូចជា កន្ទក់ ចុងអង្ករ សារាយ  
តែកួន ចកពងទឹក ចកបាយទា។ គែតែូវការបន្ថែមជីរុក្ខជាតិ និងជីលាមកសត្វ ១ទៅ២ដងក្នុង១ខែ ស្មើនឹង 
៣០ទៅ៤០%នែបរិមណរៀបចំសែះដំបូង អាសែ័យទៅនឹងគុណភាពទឹកក្នុងសែះ។

        បែភែទចំណីនីមួយៗមនសារៈសំខាន់ចំពោះការលូតលាស់របស់តែី។ ដើមែបីឱែយតែីមនការលូតលាស់ 
ល្អតែូវផែសំសមសធាតុចំណីដូចជាកន្ទក់ ៥០% ចុងអង្ករ១៤%សណ្តែកសៀង ១៤% បន្លែ២០% និងអំបិល 
២%នែចំណីសរុប។ តែូវផ្តល់ចំណីតែី២ដងក្នុង១ថ្ងែដោយដក់ក្នុងស៊ុមតែំក្នុងសែះហើយយកវាមកចម្អិន 
ជាមុនសិន ពីពែះតែចូីលចិត្តសីុហើយជួយឱែយតែីឆប់ធំ។
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តារាងបរិមណចំណីតែីដែលតែូវផ្តល់

ទម្ងន់តែី
បរិមណចំណីដែលផ្តល់ឱែយតែីសុីក្នុង១កែបាល/ថ្ងែ

(ជាភាគរយនែទម្ងន់ខ្លួនតែីសរុប)

៥០-១០០ កែម/កែបាល ៤-៥%

១០០-៣០០ កែម/កែបាល ៣-៤%

ចាប់ពី ៣០០ កែម/កែបាល ៣%

      ឧទាហរណ៍៖ តែចិីញ្ចមឹក្នងុសែះមនចំនួន៣០០កែបាល។ តែ១ីកែបាលមនទម្ងន់មធែយម៣ខំា។
    បរិមណសីុចំណីក្នងុ១ថ្ងែ= (៣០០កែបាល x ០,៣) x ០,០៣ = ២,៧ គក

 - ទីកន្លែងផ្តល់ចំណី៖ ដើមែបីផ្តល់ចំណីឱែយមនបែសិទ្ធភាព យើងតែវូរៀបចំកន្លែងផ្តល់ចំណីនៅកែបែរជែងុ 
    សែះដើមែបីងាយសែួលក្នុងការដក់ចំណីឱែយតែីសុី។ មែយោ៉ាងទៀតកន្លែងផ្តល់ចំណីអាចធ្វើជាស៊ុមឈើ 
      ឬកពែា្ចងធ្វើពីសំណាញ់កែឡាញឹកដែលអាចលើកចុះឡើងបានតាមរយៈខែសែមួយ។ ស៊ុមឬកពែា្ចង 
      ខាងលើនែះមនលក្ខណៈងាយសែលួក្នងុការកំណត់ ពិនិតែយតាមដនការសុីចំណីរបស់តែី ចំនួនតែី និង 
   សុខភាពតែី ហើយអាចផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងបាន។
 - ពែលវែលាផ្តល់ចំណីតែ៖ី តែវូផ្តល់ចំណីទៀងទាត់ គឺពែកឹនិងលា្ងាចពីពែះទឹកតែជាក់មិនប៉ះពាល់ដល់ ការ 
      រំលាយអាហារ និងការដកដង្ហើមរបស់តែី។ ជាពិសែសមិនតែូវដក់ចំណីឱែយតែីសុីនៅពែលកំពុងភ្លៀង 
   ពែះតែីមិនសុីទែ។ ដើមែបីកំណត់បរិមណចំណីតែីដែលតែូវផ្តល់ឱែយតែីសុីបែចាំថ្ងែ តែូវពិនិតែយមើល 
   ចំណីនៅក្នុងស៊ុមក្នុងរយៈពែល១ម៉ាងកែយពីការដក់ចំណីទៅក្នុងសែះនោះ។ បើចំណីនៅក្នុង 
   ស៊ុមអស់រលីង ទំនងជាខ្វះ យើងតែូវបន្ថែមបរិមណចំណី តែបើសល់ យើងតែូវបន្ថយចំណីវិញ។
 - មិនតែូវទុកចំណីសល់ក្នុងស៊ុមលើសពីមួយថ្ងែឡើយ ពែះវាបណា្តាលឱែយខូចគុណភាពទឹកសែះ  
      ម៉ែយោងទៀតលាមកតែីក្នុងស៊ុមចំណីក៏ជាកតា្តោធ្វើឱែយទឹកកខ្វក់ផងដែរ ដូចនែះយើងតែូវសម្អាតស៊ុម 
             ចំណីជារៀងរាល់ថ្ងែ។

បរិមណសុីចំណីរបស់តែីក្នុង១ថ្ងែ= ទម្ងន់តែីសរុបក្នុងសែះ x ០,០៣

ខ. ការគែប់គែងគុណភាពទឹក

           ទឹកជាកតា្តោសំខាន់លើការចិញ្ចមឹតែកី្នងុសែះ ឬអាង អ្នកចិញ្ចមឹតែវូធ្វើការតែតួពិនិតែយជាបែចំាដើមែបីឱែយ
      តែលូីតលាស់ និងធំធាត់បានល្អ នឹងបញ្ជៀសបាននូវជំងឺទំាងអស់ដែលកើតមនឡើងដល់តែ។ី
      ការគែប់គែងគុណភាពទឹកគឺតែវូ៖ 
       - ពិនិតែយគុណភាពទឹកឱែយមនពណ៌បែតងខ្ចីជានិច្ច
       - ដក់រុក្ខជាតិសែស់មួយចំនួនដើមែបីបង្កើនគុណភាពទឺក
       - ក្នុងមួយរដូវចិញ្ចឹមតែីគួរប្តូរទឹកឱែយបាន១-២ដង នៅពែលដែលយើងវាស់ឃើញកម្ពស់ pHទឹក ឡើងខ្ពស់
       - មិនតែូវឱែយគោ កែបី ជែូក ឬសកម្មភាពផែសែងៗដែលបង្កឱែយល្អក់ទឹកសែះ
       - មិនតែូវតែំស្លឹកតោ្នាត ឈើ  ឫសែសី ឬរុក្ខជាតិផែសែងៗដែលធ្វើឱែយសែះចិញ្ចឹមតែីមនជាតិពុល
       - មិនតែូវបែើសារធាតុពុលដូចជាថា្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ឬមែសៅសាប៊ូនៅក្នុងនិងជុំវិញសែះ
   - ជីករណ្តាកែបែរសែះទំហំ១-១,៥ម បួនជែងុ ជមែ៥ដ.មនិងមនចង្អរូឬបំពង់សមែប់បង្ហរូទឹកជីចូលសែះ 
         បាតរណ្តាតែូវខ្ពស់ជាងផ្ទែទឹកសែះ ប្តូរជី២០-៣០ថ្ងែម្តង
       - ដក់ជីលាមកសត្វ ៣ភាគ និងទនែ្ទានខែតែ១ភាគដើមែបីបង្កើតប្លង់តុង(ដក់ការុ៉ងចងពែយួរក្នងុសែះគិតពីផ្ទែ 
         ទឹក៣ដ.ម រយៈពែល១សបា្តោហ៍តាមគុណភាពទឹក)
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គ. ការតាមដន និងថែទំា

       ដើមែបីតាមដន និងថែទាំ គែតែូវ៖ 
       - បែើពែួល ឬសែបែមុងការពារកុំឱែយតែីផ្ទក់ អន្ទង់ ពស់ចូលសុីកូនតែី។
       - លើកភ្លឺសែះឱែយខ្ពស់ការពារទឹកភ្លៀងកុំឱែយជន់ហូរចូលក្នុងសែះ
       - បើឃើញតែីមនជំងឺ ឬសត្វងាប់តែូវសែង់យកចែញជាបនា្ទាន់
       - កែយចិញ្ចឹមបានរយៈពែល២-៣ខែ តែូវពិនិតែយមើលការលូតលាស់និងអតែគង់វងែសរបស់តែីក្នុងរណ្តា 
         នៅពែលឱែយចំណី ឬអូសអួន
  - បើតែពុីលតែវូបន្ថយការដក់ជី និងផ្អាកចំណី១-២ថ្ងែ ធ្វើបំលាស់ប្ដរូទឹក ដើមែបីឱែយទឹកមនចលនាឬដក់ 
         ថា្នាំ Dolemite
       - នៅពែលពែឹកពែលឹមបែសិនបើឃើញតែីងើបចែើន មនសកម្មភាពហែលខុសប្លែកពីធម្មតា(មិនផ្អើល) 
         នោះបញ្ជាក់ថាតែខី្វះខែយល់ដកដង្ហើម ឬតែពុីល។  ក្នងុករណីនែះយើង តែវូធ្វើទឹកសែះឱែយមនចលនា 
         ឬបូមទឹកថ្មមីនគុណភាពល្អ ឬដក់ថា្នាំ Dolemite ផ្អាកការផ្តល់ចំណីនិងជីមួយរយៈសិន។
       - គបែបីពិនិតែយចំណីបន្លែដូចជា បន្លែចក សារាយអាចមនជាតិពុល (កន្លែងដំដុះ)
       - រកែសាកម្ពស់ទឹកសែះឱែយបាន ១.៥០ ទៅ២ ម៉ែតែ។
       - រាល់ពែលបញ្ចូលទឹកទៅក្នុងសែះតែូវបែើតមែងសែបែញឹក ដើមែបីការពារតែីកាចចូលផង និងការពារតែី 
         ចិញ្ចឹមចែញកែផង។

       - តែួតពិនិតែយកុំឱែយរុក្ខជាតិក្នុងទឹកដុះចែើនពែក និងមនស្លឹកឈើជែុះចូល
       - បន្ថែមជីរុក្ខជាតិសែស់ និងជីលាមកសត្វស្ងួត១-២ដង/ខែ តាមជាក់ស្តែង។

រូបភាពទី១៧ ការដំស្មាដើមែបីការពារការបាក់ដី

3.2 ការចិញ្ចមឹតែកី្នងុរណ្តាបា្លាស្ទចិ

    ដើមែបីចិញ្ចមឹតែទីទួលបានលទ្ធផលល្អ យើងតែវូគិតដល់បែភែទ ទំហំ ពូជ និងដង់សីុតែកូនតែតីែវូដក់ 
ចិញ្ចមឹក្នុងរណ្តាបា្លាស្ទចិឱែយសមសែបតាមបច្ចែកទែស។  ដង់សីុតែកូនតែ ី សមែប់ចិញ្ចមឹក្នងុរណ្តាបា្លាស្ទចិគឺ 
៤០-៥០កែបាល/ម២ កែពីនែះតែវូជែើសរីសកូនតែី ដែលមនសុខភាពល្អ រហ័សរហួន គ្មានជំងឺ។ ភាគចែើនគែ
និយមចិញ្ចឹមតែីតែមួយបែភែទទែ សមែប់រណ្តាបា្លាស្ទិច។
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ក. ចំណីធម្មជាតិ និងរបៀបផ្តល់ចំណី

    ការផ្តល់ចំណីសមែប់តែីដែលចិញ្ចឹមក្នុងរណ្តាបា្លាស្ទិចមិនខុសពីការចិញ្ចឹមក្នុងសែះនោះទែ។ មុនដក់ 
ចំណីតែូវគោះទឹកជាសញ្ញាដើមែបីឱែយតែចំីណំាទីកន្លែង និងពែលវែលា។ តែវូដក់ចំណីឱែយបានទៀងទាត់ ទើបមិនសូវ 
បាត់បង់ចំណី និងការលូតលាស់មនបែសិទ្ធភាពខ្ពស់។ តែូវដក់ចំណីឱែយសុីចែើនកន្លែងក្នុងរណ្តា កុំឱែយកូនតែីសុ ី
ចំណីគរលើគ្នា។ គបែបី ដក់ចំណីក្នុងក ែ ញ្ចែងហើយពន្លិចទៅក្នុងទឹកជមែ២-៣ដ.ម។
           ការដក់កណ្តៀរឱែយតែីសុី៖ ដំបូងគែយកដុំដីដំបំបែកឱែយតូចៗរួចរែងយកកណ្តៀរ បនា្ទាប់មកយកកណ្តៀរ 
ចាក់ចូលក្នុងចានដែកដែលមនទឹកសែប់ ហើយយកដែកូរឱែយកណ្តៀរអណ្តែតឡើងលើផ្ទែទឹក រួចសែង់យក 
កណ្តៀរឱែយតែីសុី (ធ្វើរបៀបនែះទើបទឹកក្នុងរណ្តាមិនល្អក់)។

ខ. ការគែប់គែងគុណភាពទឹក

គ. ការតាមដន និងថែទំា

ក្នុងការគែប់គែងគុណភាពទឹក យើងតែូវ៖
       - ពិនិតែយគុណភាពទឹកឱែយមនពណ៌បែតងខ្ចីជានិច្ច
       - ដក់រុក្ខជាតិសែស់មួយចំនួនដើមែបីបង្កើនគុណភាពទឹក
       - ដក់ជីលាមកសត្វ ៣គីឡូកែម និងទន្ទាែនខែតែ១គីឡូកែមដើមែបីបង្កើតប្លង់តុង (ដក់ការុ៉ងចងពែយួរ
          ក្នងុសែះគិតពីផ្ទែទឹក៣ដ.ម រយៈពែល១សបា្តោហ៍តាមគុណភាពទឹក)
       - ចាប់ពី ៧ ទៅ ១០ថ្ងែ ប្តរូទឹកម្តងពី៣០-៥០%នែបរិមណទឹកក្នងុរណ្តា ឬបន្ថែមនៅពែលកមែតិទឹកសែក
    - បើតែពុីលតែវូបន្ថយការដក់ជី និងផ្អាកចំណី១-២ថ្ងែ ប្តរូទឹកចាស់ចែញ បន្ថែមទឹកថ្មចូីល ឬធ្វើឱែយទឹកមន
          ចលនា។

       ការថែទាំជាកតា្តោសំខាន់បំផុតដើមែបីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់។ យើងចាំបាច់តែូវយកចិត្តទុកដក់លើចំណុច 
មួយចំនួនដូចខាងកែម៖
  - ដក់ចំណីឱែយតែីសុីចែើនកន្លែងក្នុងរណ្តាចិញ្ចឹមតែី ការផ្តល់ចំណីតែូវឱែយបានគែប់គែន់ និងទៀងទាត់
               ពែលវែលា       
  - តែួតពិនិតែយភ្លឺការពារនៅពែលមនភ្លៀងធា្លាក់ធំម្តងៗ កែងមនតែីចែញពីរណ្តា
  - កុំឱែយកូនក្មែង ឬអ្នកជិតខាងដួសតែីមើលញឹកពែកដែលនាំឱែយតែីមិនសូវសុីចំណី
  - កែយចិញ្ចមឹបានរយៈពែល២-៣ខែ តែវូពិនិតែយមើលការលូតលាស់និងអតែគង់វងែសរបស់តែកី្នងុរណ្តា 
              នៅពែលឱែយចំណី ឬអូសអួន។

3.3 ការបែមូលផលតែី

       - ការបែមូលផលតែីអាចបែពែឹត្តទៅនៅពែលដែលតែីគែប់អាយុតាមបែភែទតែី
       - នៅពែលបែមូលផលតែី តែូវតែៀមរៀបចំរកែសាតែីឱែយនៅរស់
       - បើតំបន់មនបែភពទឹកបញ្ចែញ និងបញ្ចូលហើយអាចផ្គត់ផ្គង់បានគែប់រដូវ គែអាចបែមូលផលតែីដោយ 
     ចាប់រំលស់តែី (អូសចាប់តែីធំ) និងទុកតែីតូចចិញ្ចឹមបន្ត ដើមែបីឱែយសល់ផ្ទែទំនែរធំទូលាយ សមែប់ 
        តែីនៅសល់ក្នុងសែះលូតលាស់បន្ត។
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មែរៀនទី៤ ជំងឺ និងការបង្កែរ

4.1 ជំងឺ

        ការចិញ្ចមឹតែកី្នងុរណ្តា និងសែះមិនមែនគ្មានបញ្ហានោះទែ វាអាសែយ័លើកតា្តោគែប់គែង។ បើអ្នកចិញ្ចមឹ មិន 
យកចិត្តទុកដក់ ក្នុងការចិញ្ចឹមតែីនោះទែ វានឹងបង្កឱែយតែីកើតមនជំងឺបានដោយងាយ។

រូបភាពទី១៨ តែីកើតជំងឺកកឈាម  Copyright   © CEDAC  201០

រូបភាពទី19 តែីកើតជំងឺផែសិត និងអុតពកស Copyright   © CEDAC 201០

ក. ជំងឺសំខាន់ៗរបស់តែី

បែភែទជំងឺ រោគសញ្ញា ការការពារ ការពែយោបាល

១)ដំបៅរលាក - សា្នាមរលាក និងដំបៅលើ
  សែបែក សែកា រន្ធចែមុះ 
  ពែុយខ្នង ពែុយកន្ទុយ

- រកែសាគុណភាពទឹកល្អជានិច្ច
- ដង់សុីតែតែីសមសែប
- ពិនិតែយកូនតែមុីនពែល
  ដក់ចិញ្ចមឹ

- សែះ១០០ ម២ បែើ
  អំបិល ១-២គក ឬ
  កំបោរស១គក     
  លាយជាមួយទឹក
  ៣០លីតែបាចតាម
  មត់សែះ៤-៥ថ្ងែ 
  បន្តបនា្ទាប់

 ២)ពពួកបរាសិត - តោងជាប់លើសែបែក សែកា    
  សែកី ភ្នែក ពែុយតែី
- តែីហែលគ្មានទិសដៅ
- ខ្លួនតែីហើមកែហម

- សំអាតសែះមុនពែលដក់
  តែចូីលនិងរកែសាគុណភាពទឹក
  ល្អជានិច្ច

- ចិញែ្ចាំស្លឹកស្តោដក់
   ក្នុងថង់កែណាត់ 
   ០,៥គក
- ៤-៥ ថង់/១០០ ម២

- រយៈពែល៤-៥ថ្ងែ
  បន្តបនា្ទាប់
- ៣ថ្ងែប្តូរម្តង
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៣)កកឈាម - មនសា្នាមរលាកឬកក
  ឈាមលើសែបែក
- តែីរមស់ហែលគ្មាន
  ទិសដៅ និងហែលមកកែបែរ
  មត់រណ្តា

- សំអាតសែះមុនពែលដក់តែី
  ចូលនិងរកែសាគុណភាពទឹក
  ល្អជានិច្ច

- អំបិល១គកលាយ
  ទឹក១លីតែ ឬកំបោរ
  ស១គកលាយទឹក
  ៣០លីតែរួចយកទៅ
  បាចលើផ្ទែទឹកក្នុង
  រណ្តា (១ថ្ងែម្តងនៅ
  ម៉ាង៩ពែឹក៤-៥ថ្ងែ)
- កា្តោមរស់បុកឱែយម៉ត់
  ពី២០-៤០កែបាល 
  លាយកន្ទក់១គក រួច
  ឱែយតែីសុី៤-៥ថ្ងែ

៤) អុតពកស - បង្កឡើងដោយវីរុស
- មនសា្នាមរលាក អុតពក
  ដុំតូចៗពណ៌ស និងដំបៅ
  លើសែបែកសែកា រន្ធចែមុះ 
   ពែុយខ្នង ពែុយកន្ទុយ
- មនរំអិលពណ៌បែផែះក្លិន
  ស្អុយ ហែលគ្មានទិសដៅ

- សំអាតកូនតែីជាមួយទឹក
  អំបិលមុនពែលលែងចូលទៅ
  ក្នងុរណ្តា
- បើតែីងាប់តែូវសែង់ចែញ
- ប្តូរទឹកចាស់ចែញ

- គ្មានថា្នាំពែយោបាល

ខ. មូលហែតុដែលធ្វើឱែយតែកីើតជំងឺ 

មូលហែតុដែលធ្វើឱែយតែីកើតជំងឺ៖
       - ទឹកខ្វះគុណភាព (កង្វក់ឬស្អុយ) និងបាតសែះសំបូរជាតិពុល
       - ចិញ្ចឹមកូនតែីចែើន (ដង់សុីតែខ្ពស់ពែក)
       - ផ្តល់ចំណីលើស ឬមិនគែប់គែន់
       - មិនបានសម្អាតសែះមុនពែលដក់តែីចិញ្ចឹម
       - មិនបានពិនិតែយគុណភាពកូនតែីមុនពែលលែងចូលសែះ
       - នៅក្នុងសែះសំបូរទៅដោយពពួក បរាសិត បាក់តែរី ពពួកផែសិត និងវីរុស
       - កូនតែីមនជំងឺពីបែភពដើម (កន្លែងផលិតពូជ ឬកន្លែងបំប៉នបនែសាំ)
       - ពន្លឺ និងកំដៅមិនគែប់គែន់។

4.2 វិធីបងា្ការ

       តែីជាសត្វរស់នៅក្នុងទឹក បែសិនជាតែីកើតជំងឺគែពិបាកក្នុងការពែយោបាលណាស់។ ដូច្នែះដើមែបីទប់សា្កាត់ 
ការកើតជំងឺសំខាន់បំផុតនោះគឺមនតែវិធីបងា្ការនិងថែទំាទែដែលបែសើរជាងការពែយោបាល។  វិធីបងា្ការជំងឺរបស់តែី 
គឺតែូវចៀសវាងនូវមូលហែតុទាំងអស់ខាងលើតាមរយៈការអនុវត្តសកម្មភាពដូចខាងកែម៖
  - រកែសាមជែឈដ្ឋានរស់នៅរបស់តែី (ទឹកសា្អាតជានិច្ច) គ្មានសារធាតុគីមីហូរចូល (ថា្នាំពុលឬថា្នាំគីមី)
  - បើសែះរីងនៅរដូវបែំងតែូវរៀបចំដូចជា បែមូលកាកសំណល់ និងសំរាមនៅបាតសែះ រួចបាចកំបោរ 
             សដើមែបីសម្លាប់មែរោគ និងលើកភ្លឺកុំឱែយកាកសំណល់រលួយហូរចូលជមែកតែី
  - ឧសែសាហ៍បែមូលស្លឹកឈើ ឬសំរាម និងកុំតែំស្លឹកកណ្តប ដើមឫសែសី ឈើ...ក្នុងបែព័ន្ធជមែកតែី
  - កុំដក់មែកឬគល់ឈើសែស់ចូលក្នុងបែព័ន្ធជមែកតែី នៅចុងរដូវវសែសា (ខែអសែសុជ ទៅខែកត្តិក)  
             ពីពែះធ្វើឱែយទឹកស្អុយបង្កើតជាមែរោគ (តែីកើតជំងឺ)
  - បែសិនមិនបានយកចិត្តទុកដក់ការគែប់គែងបែព័ន្ធទឹកជាជមែកតែ ីនោះដល់រដូវរំហើយ (អាកាសធាតុ 
    ផ្លាស់ប្តរូ)តែីនឹងជួបបញ្ហាដូចជា តែីពុល តែីកើតជំងឺជាដើម។
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4.3 ការពែយោបាលជំងឺតែី

        តែីកើតជំងឺ វាតែងតែហែលយឺតៗ បណ្តែតខ្លួនលើផ្ទែសែះ ហែលសសៀរតាមមត់សែះ ហាមត់សែូបយក 
ខែយល់ពីបរិយាកាស និងមិនសីុចំណី។ បើមនសកម្មភាពប្លែក តែមុីជទៅក្នងុទឹកតែមួយសែបក់ វានឹងងើបឡើង 
វិញ។ ដូចនែះយើងតែូវពែយោបាលជំងឺតែីដូចជា៖
 - បែើស្លកឹស្តោ៖ ចិញែ្ចាំដក់ចូលក្នងុថង់កែណាត់ រួចយកទៅដក់នៅបាតសែះឬចងភា្ជាប់នឹងសុ៊មដក់ចំណី។
 - បែើកំបោរស ១ ទៅ២គីឡូកែម លាយជាមួយទឹក៣០លីតែក្នុងសែះ ១០០ម៉ែតែការែ យកទៅបាច 
    ជុំវិញមត់សែះរយៈពែល៤ទៅ៥ថ្ងែ (១ថ្ងែបាច១ដង)
 - បែើអំបិល១ទៅ២គីឡូកែមលាយជាមួយទឹក ៣០លីតែក្នុងសែះ ១០០ម៉ែតែការែ យកទៅបាចជុំវិញ 
   សែះរយៈពែល ៤ថ្ងែ (១ថ្ងែបាច១ដង គឺបាចនៅពែលថ្ងែតែង់)។

        សរុបគន្លឹះសំខាន់ៗមួយចំនួនសមែប់ការចិញ្ចឹមតែីជាលក្ខណៈគែួសារមនដូចជា៖
 - ការសម្អាតសែះមុនពែលដក់តែចិីញ្ចមឹ ជាកតា្តោសំខាន់ណាស់ក្នងុការចិញ្ចមឹតែទីទួលបានជោគជ័យ។
 - បើមនតែីផ្ទក់ ឬតែីរ៉ស់តែមួយកែបាលនៅក្នុងសែះក៏តែូវយកចែញភា្លាម ពែះវានឹងសុីតែីដែលដក់ 
    ចិញ្ចឹមអស់ក្នុងរយៈពែលយា៉ាងខ្លី
 - ការដក់ជីជាបែចាំដើមែបីឱែយទឹកសែះមនពណ៌បែតងជាកតា្តោសំខាន់ណាស់ដែលធ្វើឱែយតែីធំធាត់ល្អ
 - ពន្លឺជាកតា្តោសំខាន់ក្នុងការចូលរួមបង្កើតប្លង់តុងដែលជាអាហារសមែប់តែី
 - ការចិញ្ចមឹតែកី្នងុសែះមនបែឡាយភា្ជាប់ទៅសែ ជាវិធីមួយដ៏ល្អជួយឱែយតែលូីតលាស់ធំធាត់ឆប់រហ័ស 
    ដែលជាការកាត់បន្ថយការចំណាយលើការផ្តល់ចំណីបានទៀតផង
 - រកែសាជមែទឹកសែះ រាក់បំផុត ១,៥ម និងជែបំផុត ៣ម
 - ប្តូរទឹកសែះចិញ្ចឹមតែីពី ៣០% ទៅ ៤០% នែទឹកក្នុងសែះទៅលើទឹកសែះគ្មានគុណភាព
 - សម្អាតស្មា ឬរុក្ខជាតិដុះក្នុងសែះ និងជុំវិញមត់សែះចិញ្ចឹមតែី
 - ដើរតែួតពិនិតែយសែះនៅពែលពែឹកពែលឹម ដើមែបីមើលសកម្មភាពតែី ឬតែីពុល

         ដូចគ្នានែះដែរយើងគួរចៀសវាងនូវចំណុចមួយចំនួនដូចខាងកែម៖
 - កុំលែងកូនតែីពែលកំពុងភ្លៀង ពែះភ្លៀងមនជាតិអាសុីតធ្វើឱែយតែីងាប់ ឬពុល
 - កុំបើករង្វះមត់សែះមុនពែលដក់កូនតែីចិញ្ចឹម ពែះពពួកសត្វកាចចូលសុី
 - ពែលតែីពុលតែូវដក់ដី  ឬផ្តល់ចំណី២ទៅ៣ថ្ងែ
 - ចៀសវាងការបែើថា្នាំពុល ជីគីមី និងឧបករណ៍ឆក់ ឬចាប់តែី
 - ចៀសវាងកៀរតែីនៅពែលមែឃក្តោ ពែះទឹកក្នុងសែះក្តោ ធ្វើឱែយរលាកសែកា ឬសែកីតែី
   ឬពែលដក់ចំណីភា្លាម។
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ល.រ ចំណងជើង បែភព

រូបភាពទី ១
(ក) វិបុលវបែបកម្ម (ខ)ពាក់កណា្តាលបែពលវបែបកម្ម  
(គ) បែពលវបែបកម្ម

agromisa agrodok 15, Small 
scale freshwater fish farming

រូបភាពទី ២ តែីឆ្ពិន Copyright © CEDAC 2010

រូបភាពទី ៣ តែីកន្ធរ Copyright © CEDAC 2010

រូបភាពទី ៤ តែីកាបស Copyright © CEDAC 2010

រូបភាពទី ៥ តែីទីឡាពែយោ Copyright © CEDAC 2010

រូបភាពទី ៦ តែីកាបសាមញ្ញ Copyright © CEDAC 2010

រូបភាពទី ៧ តែីកាបឥណា្ឌ Copyright © CEDAC 2010

រូបភាពទី ៨ តែីបែ Copyright © CEDAC 2010

រូបភាពទី ៩ តែីអណ្តែង Copyright © CEDAC 2010

រូបភាពទី ១០ ជើងទែរសែះជីកថ្មី Copyright © CEDAC 2010

រូបភាពទី ១១ របៀបពិសោធន៍មើលគុណភាពដី Copyright © CEDAC 2010

រូបភាពទី ១២ ជើងទែររណ្តាបា្លាស្ទិច Copyright © CEDAC 2010

រូបភាពទី ១៣ របៀបកែលថង់បា្លាស្ទិច VVOB SEAL 2011

រូបភាពទី ១៤ ថង់បា្លាស្ទិចសមែប់ផ្ទុកកូនតែីកំឡុងពែលដឹកជញ្ជូន VVOB SEAL 2011

រូបភាពទី ១៥ របៀបលែងកូនតែី VVOB SEAL 2011

រូបភាពទី ១៦ របៀបបនែសាំកូនតែីទៅនឹងបរិសា្ថានរស់នៅថ្មី VVOB SEAL 2011

រូបភាពទី ១៧ ការដំស្មាដើមែបីការពារការបាក់ដី VVOB SEAL 2011

រូបភាពទី ១៨ តែីកើតជំងឺកកឈាម Copyright © CEDAC 2010

រូបភាពទី ១៩ តែីកើតជំងឺផែសិត និងអុតពកស Copyright © CEDAC 2010

បញ្ជរូីបភាព



24

ឯកសារយែង

  កសិករ និងធម្មជាតិ បច្ចែកទែសចិញ្ចមឹតែកី្នងុរណ្តាកែលផ្ទាងំកសូ៊ រៀបរៀង និងបោះពុម្ពដោយអង្គការ
  សែដក ក្នុងឆ្នាំ២០០៨

  កសិករ និងធម្មជាតិ បច្ចែកទែសចិញ្ចមឹតែកី្នងុសែះជាលក្ខណៈគែសួារ រៀបរៀង និងបោះពុម្ពដោយអង្គការ
  សែដក ក្នុងឆ្នាំ២០០៧

  ការចិញ្ចមឹតែទឹីកសាបបែកបដោយលក្ខណៈល្អបែសើរ ការចិញ្ចមឹសត្វដែលមនលក្ខណៈល្អបែសើរ  
  ភាគទី៣០ បោះពុម្ជឡើងវិញ នៅទីកែងុរូ៉ម បែទែសអីុតាលី ដោយអង្គការសែបៀង និងកសិកម្ម 
  សហបែជាជាតិ ឆ្នា១ំ៩៨៩

           គោលនយោបាយសមែប់ការអភិវឌែឍកម្មវិធីសិកែសា ឆ្នាំ២០០៥-២០០៩  នែកែសួងអប់រំ យុវជន 
           និងកីឡា

  ដកសែង់ចែញពី វិធីចិញ្ចមឹតែកី្នងុសែ FAO and World Fish Center និង ទិវាសែវូអន្តរជាតិ  
  Halwart, M. and M.V. Gupta (eds). បោះពុម្ពនៅទែកីែងុ រូ៉ម បែទែសអីុតាលី និង ទីកែងុ ភីណាង  
  បែទែសម៉ាឡែសីុ ទំព័រទី៨៣ ឆ្នា២ំ០០៤។

  សៀវភៅណែនាំសមែប់អ្នកបណ្តុះបណា្តាល អំពីការចិញ្ចឹមតែីលក្ខណៈគែួសារ រៀបរៀងដោយកម្មវិធ ី
  IMAGEរបស់VVOB ឆ្នាំ២០១១។
         
           http://www.unicef.org/lifeskills


