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អធ    ័យពី  ិយមិត្ត អ្ន កអា នផងដរ បើសិនជា កា រ  ះពុម្ព ផ   យកូនសៀវ  បច្ច កទស
កសិកម្ម   ជា លើកទី១នះ  មា នកា រខ្វ ះច   ះ ផ្ន កបច្ច កទស រូបភា ព និងអក្ខ រា វិរុទ្ធ ។ 
  រា ល់កា រខ្វ ះខា តទា ំងនះ ក ុមកា រងា រយើងខ្ញ ំុ សង្ឍ ឹមថា  នឹងទទួលបា ន
  នូវកា រជួយកលម្អ  បំពញបន្ថ មពីសំណា ក់  ិយ៍មិត្ត អ្ន កអា ន  ប់មជ្ឈ 
  ដា  ន រា ល់កា រកលម្អ ទា ំងអស់  ះ ក ុមកា រងា រយើងខ្ញ ំុ នឹងយក  ចង
  ក ងស   ប់កា រ  ះពុម្ព ផ   យជា លើកទី២បន្ត ទៀត៕ សូមអរគុណ!
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០១

១. សចក្ត ីផ្ត ើម៖
 អន្ទ ង់ ជា វា រីសត្វ មួយ  ភទដល  ូវបា នគសា្គ  ល់ជា ទូ   ក្ន ុង  ទស
កម្ព ុជា យើង ហើយមា នតម្ល សដ្ឋ កិច្ច ខ្ព ស់លើទីផ   រទា ំងក្ន ុង និងក   ទស។ អន្ទ ង់
មិន  មឹតជា  ភពអា ហា រដ៏សំបូរសា រធា តុចិញ្ច មឹបុ៉   ះទ ថមទា ងំជា វា រីសត្វ មួយ

 ភទដលមា នតម្ល ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច ខ្ព ស់ និងមា នអត្ថ   ជន៍  ក្ន ងុវិស័យវិជ្ជ សា ្ត  
ផងដរ   ះថា សា ច់អន្ទ ង់អា ចជួយបូ៉វកមា  ងំ និងអា ចព   បា លជំងឺផ្ស ងៗបា ន ដូចជា 
ជំងឺគងមិនលក់ ជួយស  ួលសរសឈា ម ដល់អ្ន កកើតទឹក  មផ្អ មជា ដើម ។ល។ 
អ្ន កវិទ   សា ្ត  ជា  ើនបា នចា ត់ទុកថា  អន្ទ ង់ជា មុខស ្ញ    វ   វយ៉ា ងសំខា ន់ ពី   ះ
វា មា នដំណា ក់កា លផា  ស់ប្ត រូភទញី  ជា ភទ   ល ដលជា បា តុភូតមួយយ៉ា ងក  

 ក្ន ុងពិភពសត្វ ។ បច្ច ុប្ប ន្ន នះ កា រចិញ្ច ឹមអន្ទ ង់ បា ននិងកំពុងមា នកា រកើនឡើង  
តា មតំបន់មួយចំនួន ក្ន ងុ  ទសកម្ព ជុា យើង ក៍ដូចជា  បណា្ខ   ទសជិតខា ងផងដរ 
ហើយបា នជួយដល់កា របង្ក ើន   ក់ចំណូលបន្ថ មដល់ក ុម  ួសា រកសិករតា មជនបទ
ទៀតផង។
 មុខរបរចិញ្ច មឹអន្ទ ង់ជា លក្ខ ណៈ  សួា រ  វូបា ន និងកំពុងមា នកា រចា ប់អា រមណ៍
យ៉ា ងខា  ងំពីសំណា ក់កសិករ និង  ជា ពលរដ្ឋ ទូ  ក្ន ងុ  ទសកម្ព ជុា យើង ហើយ  ប
ពលជា មួយគា  នះ ក៍មា នចំណុចខ្វ ះខា តជា  ើនផងដរ ចំ  ះអ្ន កចិញ្ច ឹមអន្ទ ង់ភា គ

 ើន  យសា រពួកគា ត់មិនទា ន់មា នកា រយល់ដឹងច   ស់លា ស់  ឡើយ អំពីបច្ច ក
ទសចិញ្ច ឹម។ ម៉   ងទៀត  ភពពូជអន្ទ ង់  ូវពឹងផ្អ កស្ទ ើរទា ំង  ុងលើកូនពូជចា ប់ពី
ធម្ម ជា តិមកដា ក់ចិញ្ច ឹម អា  ័យហតុនះ ទើបទិន្ន ផលទទួលបា ន  មា នក  ិតទា ប

 ឡើយ។
២. លក្ខ ណៈជីវសា ្ត  ៖
 ២.១ លក្ខ ណៈរូប៖



០២

 អន្ទ ង់មា ន   ះវិទ   សា ្ត  ថា  Monopterus albus  មា នដងខ្ល ួនវង ផ្ន ក
ខា ងមុខមូល ផ្ន កខា ងក  យសំប៉តរា ងស្ត ើង។  លើខ្ល ួនអន្ទ ង់គា  ន  កា  ឆ្ន ូត
កណា្ខ  លរត់តា មប ្ខ  យខ្ល ួន ចា ប់ពីខា ងក  យក   លរហូតដល់គល់កន្ទ ុយ។ ពណ៌
របស់អន្ទ ង់មា នកា រ    ួល  តា មបរិសា  នរស់  របស់វា  បើនិយា យជា រួម អន្ទ ង់
មា នពណ៌   ត លឿង   ត និង  ះរបស់វា មា នពណ៌លឿង  ឿងៗ។ អន្ទ ង់មា ន
ក   លរា ងសំប៉តបន្ត ិច ហើយមា ត់វា អា ចបើក ឬហា បា នធំ និងមា នធ្អ ឹងថា្គ  មរឹងហើយ
មា ំ ។  ុយ  ូង និង  ុយ  ះមិនច   ស់លា ស់  ឯ  ុយខ្ន ង  ុយអ័រមួន និង  ុយ
កន្ទ ុយតភា  ប់គា  ហើយមនិច   ស់លា ស់។
 ២.២ ចរឹករស់  ៖
 អន្ទ ង់អា ចធ្វ ើចរា ចរណ៍ និងរស់  បា ន   ប់ទីកន្ល ង  ក្ន ងុ  ទសកម្ព ជុា 
យើង។ អន្ទ ង់  វូបា នគសង្ក តឃើញថា  វា ចូលចិត្ត រស់  ភា គ  ើន  តា មក  ះទឹក 
បឹង ទន្ល  និងតា មវា ល   ។ល។  លគឺ  តា មទីកន្ល ងដលសំបូរ   យពពួក
សត្វ ល្អ តិរស់   ើន ។ អន្ទ ង់មា នលក្ខ ណៈធន់ខ្ព ស់  នឹងអា កា សធា តុ      ះថា  
វា មា នចរឹកលក្ខ ណៈពូកខា ងត្ប ុលភក់ ឬអា ចត្ប ុលចូល  ក្ន ុងដីសើមបា ន ។ អន្ទ ង់
អា ចរស់  បា នតា ម  ប់សា  នភា ពនបរិសា  នរស់    ះជា  ក្ន ងុល័ក្ខ ខ័ណ លំបា ក
យា៉ ងណា ក៍  យ តអ្វ ដីលសំខា ន់  ះគឺដី  វូមា នសំណើមជា និច្ច   ះអន្ទ ង់  ត
មា នជីវិតជា ដ៍រា ប ម  ៉ ងទៀត អន្ទ ង់អា ចដកដង្ហ ើមបា នទា ំងតា មមា ត់ និងតា ម  ះ
វៀន។ អន្ទ ង់ចូលចិត្ត ធ្វ ើសកម្ម ភា ពផ្ស ងៗ  ពលយប់ ជា ពិសសកា ររកចំណី និង
ពលថ្ង វិញ អន្ទ ង់ចូលចិត្ត  រកទីកន្ល ងសា  ត់ ដើម្ប ី  កពួនក្ន ុងរន្ធ  ដលមា នជ   

  រហូតដល់មួយម៉   ហើយយូរៗម្ត ង ទើបងើបដកដង្ហ ើមម្ត ង។ 
 ២.៣ ចរឹកសីុចំណី៖
 តា មកា រធ្វ ើអង្ក ត ឃើញថា  អន្ទ ង់មា នឆ្អ ងឹថា្គ  មរឹង មា ត់ធំ  ះវៀនខ្ល  ីនិងគា  ន
ផ្ន ត់  ះទ។ លក្ខ ណៈទា ងំនះ បា នប   ក់ឱ្យ ឃើញថា  អន្ទ ង់គឺជា  ភទវា រីសត្វ ចូល
ចិត្ត សីុសា ច់ជា អា ហា រ  ើនជា ង  ភទចំណីផ្ស ងៗទៀត។ ពលអន្ទ ង់  តូច វា ចូល
ចិត្ត សីុពពួកសត្វ ល្អ តិប្ល ង់តុង ហើយដំណា ក់កា លបនា  ប់មកទៀត វា ប្ត រូមកសីុពពួកសត្វ 



០៣

ល្អ ិតផ្ស ងៗទៀតជំនួសវិញ ហើយវា ក៍ជា  ភទវា រីសត្វ  ដលអា ចសីុបា នទា ងំសា រធា តុ
សរីរា ង្គ ផងដរ ។ ឈា នដល់ដំណា ក់កា ល អន្ទ ង់ធំពញវ័យ វា ចូលចិត្ត សុី  ភទសត្វ 

 ទា ប់បា តដូចជា    ីកា  ម កំពឹស កូនសត្វ ល្អ តិៗ  ក្ន ងុទឹក ជា រួមអា ហា ររបស់អន្ទ ង់
គឺពពួកសត្វ  ប់  ភទ ជា ពិសសគឺ  ី។ តករណីខ្វ ះចំណី ឬពលឃា  នខា  ំង អន្ទ ង់
អា ចសុីគា  ដរ។
 ២.៤  ព័ន្ធ ដកដង្ហ ើម៖
 អន្ទ ង់ក  ពីកា រដកដង្ហ ើមតា ម  កី ក៍  មា នក ពញដកដង្ហ ើមផ្ស ងទៀត
ផងដរគឺស្ប ក និងមា ត់។ ស្ប កអន្ទ ង់ ជា  ភទស្ប ករអិលមា នសា រធា តុរំអិល  ើន 
ហើយផ្ន កខា ងក  មស្ប កមា នសរសឈា មតូចៗជា  ើន ដលជា លក្ខ ណៈងា យ

 ួលស   ប់កា រផា  ស់ប្ត រូចរន្ត ខ្យ ល់ឆ្ល ងកា ត់ស្ប ករបស់អន្ទ ង់។ ភា  សមា ត់របស់អន្ទ ង់
រា ងស្ត ើង ករណីអន្ទ ង់  លើ  ករយៈពលយូរ អា ចធ្វ ើឱ្យ ស្ប កឆា ប់ស្ង តួ ហើយអា ច
ងា ប់ក្ន ុងរយៈពលខ្ល ី ច   ះពី ១២   ២០ ៉ ងប៉ុ   ះ។ ប៉ុន្ត ករណីអា ចរក   
សណំើមបា ន  ប់   ន់ដល់ស្ប កអន្ទ ង់ ធ្វ ើឱ្យ អន្ទ ង់អា ចរស់បា នក្ន ងុច   ះពី ២៧   
៧០  ៉ង ។ ក្ន ងុករណីអន្ទ ង់មិនអា ចធ្វ ើកា របំលា ស់ទីបា ន អន្ទ ង់នឹងអា ចងា ប់ក្ន ងុរយៈ
ពលកា ន់តខ្ល ីជា ងនះ គឺច   ះពី ៤   ៦ ៉ ងបុ៉   ះ បើ  ះជា មា នបរិមា ណ
អុកសីុហ្ស នរលា យក្ន ុងទឹក  ប់   ន់យា៉ ងណា ក៏  យ។
 ២.៥ កា រលូតលា ស់៖
 កា រលូតលា ស់របស់អន្ទ ង់ អា  យ័លើកតា  ជា  ើន ក្ន ងុ  ះមា នដូចជា  ក  តិ
លូតលា ស់របស់អន្ទ ង់មា នលក្ខ ណៈយឺតជា ងគ បើធៀប  នឹងវា រីសត្វ ផ្ស ងៗទៀត ។ 

 ក្ន ងុធម្ម ជា តិ ពលអន្ទ ង់មា នអា យុ១ឆា   ំ  ះទម្ង ន់របស់វា ច   ះពី ២០០   ៣០០
ក  ម ក្ន ុងមួយក   ល ហើយក៍អា ចមា នអន្ទ ង់ខ្ល ះមា នទម្ង ន់រហូតដល់១.៥ គីឡូក  ម
ផងដរ ករណីសីតុណ ភា ពទឹកសម  បច   ះពី ២៥ - ២៨ អង   រស ។ តបើក  តិ
សីតុណ ភា ពក  ម ១៨ អង   រស អន្ទ ង់នឹងឈប់សីុចំណី និងសីតុណ ភា ពក  ម ១០
អង   រស អន្ទ ង់នឹងត្ប ុលចូលភក់ ដើម្ប ីរកកន្ល ងសម  ប។ អន្ទ ង់មា នសកម្ម ភា ព
សុីចំណីខា  ងំ  ច   ះពីខឧសភា ដល់ខកក្ក ដា  ដលជា រដូវកា លមា នក  តិសីតុណ 
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ភា ពល្អ សម  បបំផុត  លគឺ  ក្ន ងុអំឡុងពលរដូវវស    មា នភ្ល ៀងធា  ក់ អា ចធ្វ ើឱ្យ 
អន្ទ ង់មា នកា រធំធា ត់លឿន និងអា ចធ្វ ើកា របន្ត ពូជបា ន។
 ២.៦ កា របន្ត ពូជ៖
 អន្ទ ង់ធំពញវ័យ អា ចបន្ត ពូជបា ន ពលមា នអា យុ១ឆា   ំហើយក៍ជា ពលអន្ទ ង់
អា ចធ្វ ើកា រផា  ស់ប្ត ូរភទផងដរ។ តា មរយៈលទ្ធ ផលពីកា រ   វ   វជា  ើន បា ន
បងា  ញឱ្យ ឃើញថា  អន្ទ ង់មា ន  វងចា ប់ពី១៨-៣៨សង់ទីម៉   ជា អន្ទ ង់ញី និងមា ន

 វងចា ប់ពី៣៨សង់ទីម៉  ឡើង    ះនឹងមា នទា ំងអន្ទ ង់ញី និងអន្ទ ង់   ល 
 មទា មំា នអន្ទ ង់អភទ ឬគា  នភទ។ កមា  ងំបន្ត ពូជរបស់អន្ទ ង់ អា  យ័ជា សំខា ន់លើ 

ទំហំ ឬទម្ង ន់ខ្ល ួនរបស់វា  ដលជា មធ្យ ម អន្ទ ង់អា ចទមា  ក់ពងបា នច   ះពី១០០   
១៥០០   ប់ពង ក្ន ុងមួយក   ល ហើយទំហំ   ប់ពងអន្ទ ង់ មា នអង្ក ត់ផ្ច ិតរហូតដល់
៤មីលីម៉   ។  ពលបន្ត ពូជ អន្ទ ង់តងតរៀបចំធ្វ ើសំបុក  ក្ប រភ្ល ឺ    ឬតា មទំនប់
ទឹក  យប ្ច ញនូវពពុះដា ក់  តា មមា ត់រន្ធ របស់វា  ដើម្ប ីកា រពា រ   ប់ពង ។ ពពុះ
ដលអន្ទ ង់បា នប ្ច ញមក  ះ មា នអត្ថ   ជន៍ជា  ើន អា ចជួយកា រពា របា នទា ងំ

  ប់ពងផង និង អា ចជួយកា រពា រមិនធ្វ ើឱ្យ   ប់ពងញកបំបក ដា ច់  យឡកចញ
ពីគា  បា នផង។  រដូវកា លបន្ត ពូជម្ត ងៗ បនា  ប់ពីមា នភ្ល ៀងធា  ក់  គជា តំា មវា ល    
និងមា នដក់ទឹកតា ម  ះនា នា   ជា ពិសស  ពលទៀបភ្ល ឺ  ះគឺជា ពលវលា សម

 បបំផុត ស   ប់អន្ទ ង់ចា ប់ផ្ត ើមទំលា ក់   ប់ពងជា បណ្ណ ើរៗ ។  ក្ន ុងអំឡុងពល
រដូវបន្ត ពូជ អន្ទ ង់   លមា នតួនា ទីជា សំខា ន់  ក្ន ុងកា រប ្ច ញពពុះបញ្ច ូល  ក្ន ុង
សំបុក និង ពា ំ ឬជញ្ជ ូន   ប់ពងមកដា ក់  ក្ន ុងសំបុក រីឯអន្ទ ង់ញីវិញនឹងចា ប់ផ្ត ើម
ប ្ច ញ   ប់ពងមកក  ដា ក់ចូល  ក្ន ុងសំបុកបនា  ប់ពីអន្ទ ង់   លបា នប ្ច ញ
ពពុះចូលសំបុករួចជា   ច ។ ជា ធម្ម តា  កា របន្ត ពូជរបស់អន្ទ ង់ តងតធ្វ ើកា រចា ប់គូរ
គា   រវា ងញី និង   ល នូវសមា មា    ល ញីគឺមួយទល់នឹងមួយ  លគឺរូបមន្ត 
សមា មា   ១ : ១ ។ គតងតអង្ក តឃើញថា  ពលពពុះ  មា ត់រន្ធ  ដំបូងមា នពណ៌ស 
ហើយបនា  ប់មកបា នប្ត ូរពណ៌បន្ត ិចម្ត ងៗ  ជា ពណលឿងចា ស់ ដលប   ក់ថា  ពង
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បា នជិតដល់ដំណា ក់កា ល  ូវញា ស់ហើយ ។ ម  ៉ ងទៀត គអង្ក តឃើញថា   ក្ន ុង
អំឡុងពលពងភា  ស់ អន្ទ ង់ញីតងតមា នចរឹកលក្ខ ណៈកា ចសា ហា វខា  ងំ ពលខ្ល ះអា ច
ខា ំនូវអ្វ ីៗដលចំឡកមកជិតវា  ឬលប   ប់ពងទា ំងអស់តម្ត ង  ពលមា នអ្វ ីមក
រំខា ន ហើយខណៈពល  ះដរ អន្ទ ង់   លក៏មា នភា រៈកិច្ច  ក្ន ុងកា រពា រផងដរ
រហូតដល់ដំណា ក់កា លពងញា ស់អស់កា  យជា កូន។ ជា ធម្ម តា   ក្ន ុងសំបុកតងត
មា នពងជា  ើន  ភទស្ថ ិតក្ន ុងដំណា ក់កា លវិវត្ត ផ្ស ងៗគា   ឬមា នទា ំងពង និងទា ំង
កូនអន្ទ ង់  ក្ន ុងសំបុកតមួយ និងពលតមួយដូចគា   ។
 ទា ងំអស់នះ សប   ក់ឱ្យ ឃើញថា  អន្ទ ង់ធ្វ ើកា រទំលា ក់ពង  ើនដំណា ក់កា ល 
ហើយក៏អា ចមា នករណី  ើនដំណា ក់កា លខុសៗគា   ក្ន ុងសំបុកតមួយ ហើយពង
អន្ទ ង់នឹងអា ចញា ស់អស់ក្ន ុងរយៈពល ២០៨ ៉ ង។ កូនអន្ទ ង់ទើបញា ស់ ជា ធម្ម តា  
មា ន  វង  មា ណ ១៩ មីលីម៉   ។ កូនអន្ទ ង់ ពលមា នអា យុ ៧ថ្ង  មា ន  វង ពី
២   ៣ សង់ទីម៉   មា នរូបរា ងដូចជា អន្ទ ង់ពញវ័យ អា ចរកអា ហា របា ន  យខ្ល ួន
ឯង  ក្ន ុងធម្ម ជា តិ។
៣.  ភទអន្ទ ង់ 
 អន្ទ ង់មា នបី  ភទគឺ អន្ទ ង់   វ  អន្ទ ង់ដំណើប និងអន្ទ ង់  ័  ។   ក្ន ុង
ចំ  មអន្ទ ង់ទា ងំបី  ភទនះ មា នតអន្ទ ង់ពីរ  ភទបុ៉   ះដល មា នរស់ជា តិឆា  ញ់ 
និងមា នកា រពញនិយមចូលចិត្ត ជា ងគ  ះគឺ អន្ទ ង់ដំណើប និងអន្ទ ង់   វ រីឯអន្ទ ង់
ដលចិញ្ច ឹមឆា ប់ធំជា ងគ  ះគឺ អន្ទ ង់   វ។ 
  អន្ទ ង់   វៈ ក   លរបស់វា  មា នទំហំតូចជា ងខ្ល ួន ហើយចា ប់ពីផ្ន ក ក មក
ដងខ្ល ួនមា នរា ងស្ត ចួដល់ផ្ន កកន្ទ យុ ។ ផ្ន ក  ះមា នពណ៌សលា យពណ៌លឿង  ឿងៗ 
និងមា នអុចៗពណ៌    និង  ផ្ន កខ្ន ងមា នពណ៌   ត ។ ពល  ូវក   ភ្ល ើង (ពល
ចម្អ ិន) ស្ប ករបស់វា នឹង   ះជា  ើនកន្ល ង ហើយអា ចមើលឃើញសា ច់ខា ងក្ន ុង។
អន្ទ ង់   វមា នទំហំតូចជា ងអន្ទ ង់ដំណើប។ អន្ទ ង់  ភទនះ គសង្ក តឃើញ មា ន
រស់   ើន  តា មតំបន់វា លទំនា បនតំបន់បឹងទន្ល សា ប និងបឹងបួរនា នា  ក្ន ុង
ទូទា ំង  ទសកម្ព ុជា ។



០៦

អន្ទ ង់   វ
   អន្ទ ង់ដំណើបៈ ក   លរបស់វា  មា នទំហំធំជា ងដងខ្ល ួន ហើយចា ប់ពីផ្ន ក ក 
មកដងខ្ល នួមា នរា ងស្ត ចួរហូតដល់ផ្ន កកន្ទ យុ។ ផ្ន ក  ះមា នពណ៌ក ហម  ឿងៗ មិន
មា នចំណុចអុចៗ  ះទ និង  ផ្ន កខ្ន ងវិញមា នពណ៌ក ហម  ឿងៗបបសា  ទុំ ។ 
ពល  វូក   ភ្ល ើង ស្ប ករបស់វា ស្វ តិរួញ  នឹងដងខ្ល នួ មិន   ះដូចអន្ទ ង់   វ  ះ
ទ។ អន្ទ ង់  ភទនះមា នរស់   ើន  តា មតំបន់វា លទំនា ប នតំបន់បឹងទន្ល សា ប 
និងបឹងបួរនា នា  ក្ន ុងទូទា ំង  ទសកម្ព ុជា ។

អន្ទ ង់ដំណើប

  អន្ទ ង់  ័  ៈ ផ្ន កខ្ន ងមា នពណ៌   ដូចសា  បក្អ ក និង  ផ្ន ក  ះមា នពណ៌
   និងសា  យរ  ង។ ក   លមា នទំហំតូចជា ងដងខ្ល នួ ហើយចា ប់ពីផ្ន កកមកដងខ្ល នួ

មា នរា ងស្ត ចួមកផ្ន កកន្ទ យុ។ ពល  វូក   ភ្ល ើងស្ប ករបស់វា ស្វ តិរួញ  នឹងដងខ្ល ួន 
មិន   ះដូចអន្ទ ង់   វ  ះទ។ បើ  ៀបធៀបទម្ង ន់ដូចគា   អន្ទ ង់  ័តមា ន  វងវង



០៧

ជា ងអន្ទ ង់   វ និងដំណើប។ អន្ទ ង់  ភទនះ មា នរស់   ើន  តា មតំបន់បឹង
ទន្ល សា ប។

អន្ទ ង់  ័  

៤. បច្ច កទសចិញ្ច ឹមអន្ទ ង់៖
 ផលចា ប់អន្ទ ង់ពីក្ន ុងធម្ម ជា តិ សង្ក តឃើញថា  កា ន់តមា នកា រថយចុះពីមួយ
ថ្ង  មួយថ្ង ជា លំដា ប់ រីឯកា រចិញ្ច មឹអន្ទ ង់វិញ ឃើញថា មា នកា រចា ប់អា រម្ម ណ៍ជា  ើន
ផងដរ នា ពលបច្ច ុប្ប ន្ន នះ បើ  ះបីជា កា របងា្ក  ត់ពូជ ឬផលិតកូនពូជអន្ទ ង់  យ
សិប្ប និមិត្ត  មិនទា ន់មា នកា ររីកចំរីន  ឡើយក៍  យ។ ដើម្ប ីធ្វ ើកា រចិញ្ច ឹមអន្ទ ង់ 
កសិករចា ំបា ច់  ូវតធ្វ ើកា រនសា ទ ចា ប់កូនពូជពីក្ន ុងធម្ម ជា តិ  យ  ើឧបករណ៍
នសា ទខុសៗគា  ដូចជា ៈ ដា ក់នន ចូក ចា ប់  យដ ។ល។ តា មរយៈ កា រសិក   

  វ   វបច្ច កទសកន្ល ងមកបា នបងា  ញឃើញថា  សកម្ម ភា ពនកា រចិញ្ច ឹមអន្ទ ង់ 
បា នអនុវត្ត  ធ្វ ើឡើង  ក្ន ងុ  ងុ ឬ ប ឬ  ើង និងចិញ្ច មឹ  ក្ន ងុអា ងតូចៗ  យក  ល

 សូ៊បា  ស្ទ កី ឬអា ងសង់ពីសីុម៉ងត៍ ដូចរូបភា ពបា នបងា  ញខា ងក  ម នះ។ កា រចិញ្ច មឹ
អន្ទ ង់  តា ម  ុង ឬប ឬ  ើង គសង្ក តឃើញថា  ភា គ  ើនបា នអនុវត្ត  តា ម
សា  នភា ព ភូមិសា ្ត   វា លទំនា ប មា នទឹកលិចជា  ចា ំ។ ចំណកឯកា រចិញ្ច ឹមអន្ទ ង់

 ក្ន ុងអា ងតូចៗវិញ អា ចអនុវត្ត  ធ្វ ើបា ន   ប់ទីកន្ល ងក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  ។



០៨

 ៤.១. កា ររៀបចំសា ងសង់អា ង៖ 
 ៤.១.១. សមា  រសា ងសង់អា ង៖
 ដើម្ប ីដំណើរកា រសា ងសង់អា ងចិញ្ច មឹអន្ទ ង់បា ន ចា បំា ច់  វូមា នសមា  រសំខា ន់ៗ
មួយចំនួនដូចជា ៈ ប ្គ  លឈើ របា ឈើ បន្ទ ះ  ួល ក   លបា  ស្ទ ីក (ក  ស់) ស្ប នី
ឡុងក ឡា ញឹក  ខ្ស នីឡុង  ឬលួសចំណង  ដក  ល និងទុ   ។ល។ ទំហំអា ង
ដលមា នលក្ខ ណៈសម  បគឺ ប ្ខ  យ  វង៥ម៉    ទទឺង  វង ១.៥ម៉    និង
កម្ព ស ់ឬជ   អា ង ០.៧ម៉   អា  យ័លើទីតា ងំ ឬទីធា  ដីដលយើងមា ន។ វល្ល ិ៍ ត្អ ើក 
និងមកឈើ  ដូចជា  មករា ងំ និងមក  ស់  ស   ប់រៀបចំធ្វ ើជា ជ  កអន្ទ ង់រស់  ។

កា រចិញ្ច ឹមអន្ទ ង់ក្ន ុង  ើង កា រចិញ្ច ឹមអន្ទ ង់ក្ន ុងអា ងក  លបា  ស្ទ ីក

វល្ល ិ៍ ត្អ ើក កា ររៀបចំវល្អ  ិ៍ ត្អ ើក



០៩

 ៤.១.២. កា រសា ងសង់អា ង៖
 អា ងចិញ្ច មឹអន្ទ ង់  វូបា នសា ងសង់ឡើង  លើដីផា  ល់តម្ត ង ដើម្ប ីងា យ  លួ

 ក្ន ងុកា របង្ហ រូទឹកចញពីអា ង  ពលធ្វ ើកា រផា  ស់ប្ត រូទឹកថ្ម  ីឬកា ររៀបចំអា ងម្ត ងៗ។ 
ទីតា ងំដល  វូសា ងសង់អា ង គួរធ្វ ើកា រ  ើសរីសឱ្យ បា នសម  ប ជា ពិសស ទីតា ងំ

 ក្ប រសំយា៉ បផ្ទ ះ ឬជំុវិញផ្ទ ះ និង  ពីក  មចុងទរទឹកដលភា  ប់ពីដំបូលផ្ទ ះ ដើម្ប ី
ងា យ  ួលទទួលបា នទឹកភ្ល ៀង ចូលក្ន ុងអា ងស្ត ុក ស   ប់ផ្គ ត់ផ្គ ង់ឱ្យ កា រផា  ស់ប្ត ូរទឹក
ក្ន ុងអា ងចិញ្ច ឹម ។  ទីតា ំងអា ង  ូវស្ថ ិត  ក្ន ុងម្ល ប់ មិនទទួលរងក   ថ្ង ខា  ំងពក។ 
ប ្គ  លឈើ  ូវបុកចូល  ក្ន ុងដី ច   ះពីមួយ  មួយចមា  យ  មា ណ ០,៨ម៉   

 ១ម៉   និងដា ក់របា  ផ្ន កខា ងក្ន ងុនអា ងច   ះពីគា   ០.៣ ម៉     ០.៤ ម៉  ។ 
បនា  ប់មកយើងចា ប់ផ្ត ើមក  ល  ួលបញ្ឈ រ  យចងភា  ប់  នឹងរបា  រួចរៀបចំស្ប នី
ឡុងក ឡា ញឹក ពា សលើក   ល  ស៊ូតា មជ   ំង  ួល និងបា តអា ងរួមគា  តម្ត ង។
បំពង់បង្ហ រូទឹកចញ  វូដា ក់យ៉ា ងតិចពីរ  តា ម  ងុនអា ង ដើម្ប ីងា យ  លួបង្ហ រូទឹក
ចញ។ កា ររៀបចំចិញ្ច មឹអន្ទ ង់  ក្ន ងុអា ង  វូធ្វ ើឡើង  យផ្អ កលើលក្ខ ណៈធម្ម ជា តិ
ដលអន្ទ ង់ធា  ប់រស់   ហើយ  ូវរៀបចំឱ្យ មា នសំបុកស   ប់ធ្វ ើជា ជ  ក និងដើម្ប ី
ផ   ំ  នឹងជីវិតជា ក់ស្ត ងរបស់វា កា លពីរស់  ក្ន ុងធម្ម ជា តិ។ តា មកា រអនុវត្ត ន៍របស់
អ្ន កចិញ្ច ឹមអន្ទ ង់ កា ររៀបចំសំបុកស   ប់ ជា ជ  ករបស់វា គឺ  ើវល្ល ៍ត្អ ើក ដល  ូវ

មករា ំង កា ររៀបចំមករា ំង



១០

ហា លថ្ង ឱ្យ  ពា ប់ពណ៌ក ហម  ឿងៗ  ក្ន ុងរយៈពលមួយសបា  ហ៍ រួច   ំទឹក
ឱ្យ រលួយ រយៈពលយា៉ ងតិចមួយសបា  ហ៍ ទើបយកមកដា ក់ក្ន ុងអា ង និង  ូវដា ក់មក
ឈើមួយចំនួនទៀតដូចជា  មករា ងំមក  ស់ ដល  វូ   ទឹំក រយៈពលយ៉ា ងតិចមួយ
សបា  ហ៍។ វល្ល ៍ត្អ ើក  ូវត   បគា   ពីខា ងក  ម ហើយដា ក់មកឈើពីលើ ដើម្ប ីឱ្យ 
អន្ទ ង់អា ចវា រ  ង សំរា ក ឬសីុចំណីបា ន។ បនា  ប់មក បញ្ច លូទឹកក្ន ងុអា ងឱ្យ បា នជ   
០.៧ ម៉   រយៈពលយ៉ា ងតិច១០ថ្ង   មុនពលលងកូនពូជអន្ទ ង់ចូលអា ងចិញ្ច មឹ និង

 ូវធ្វ ើកា រប ្ច ញ បញ្ច ូលទឹកក្ន ុងអា ងឱ្យ បា ន  ើនដង ដើម្ប ីកមា  ត់ក្ល ិនស្អ ុយ  ក្ន ុង
ទឹកអា ងដលបង្ក ឡើង  យវល្ល ៍ត្អ ើក និងមកឈើជា មុនសិន។ ចំ  ះកំ   ក ឬចក 
មិនមនជា  ភទរុក្ខ ជា តិចា ំបា ច់ដល  ូវតដា ក់  ះទ ក៏ប៉ុន្ត គអា ចដា ក់កំ   ក
ធ្វ ើជា ជ  កដល់អន្ទ ង់បា ន ក្ន ុងបរិមា ណមិនលើសពី១/៤ (មួយភា គបួន) នផ្ទ ទឹក
អា ង  ះឡើយ។

  ងឆ្អ ឹងអា ង កា រក  ល  ស៊ូបា  ស្ទ ីក

បំពង់បង្ហ ូរទឹកចញកា របា ំងស្ប មុង



១១

 ៤.២  ភពកូនពូជអន្ទ ង់៖ 
 បច្ច ុប្ប ន្ន នះ កូនពូជអន្ទ ង់ដលយកមកចិញ្ច មឹ ភា គ  ើនបា នមកពីកា រនសា ទ 
ចា ប់ពីតា មធម្ម ជា តិស្ទ ើរទា ងំ  ងុ  យមិនទា ន់មា នបច្ច កទសបងា្ក  ត់ ភា  ស់ ឬផលិត
កូនពូជបា ន  ឡើយ។ អា  ័យហតុនះ រដ្ឋ បា លជលផល បា ន និងកំពុងតខិតខំ

  វ   វយ៉ា ងសកម្ម  លើផ្ន កបច្ច កទសបងា្ក  ត់ភា  ស់អន្ទ ង់ ឬផលិតកូនពូជអន្ទ ង់  
តា មមជ្ឈ មណ ល   វ   វនា នា ក្ន ុង  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា  ដើម្ប ីចកចា យឱ្យ បា ន
ទា ន់ពលវលា  និងតា មត  ូវកា ររបស់កសិករចិញ្ច ឹម និងជួយកា ត់បន្ថ យសមា  ធលើ
កា រចា ប់អន្ទ ង់ពីក្ន ុងធម្ម ជា តិមកចិញ្ច ឹម។
 ៤.៣. កា រដា ក់កូនពូជអន្ទ ង់ចូលអា ងចិញ្ច ឹម៖ 
 ៤.៣.១.កា រ  ើសរីសកូនអន្ទ ង់ពូជ៖
 មា នលក្ខ ណៈ  ហា ក់  ហលគា   នឹងកា រចិញ្ច ឹម  ីដរ  ក្ន ុងកា រ  ើស
រីសកូនពូជដា ក់ចិញ្ច មឹ។ កូនពូជអន្ទ ង់ គួរធ្វ ើកា រ  ើសរីសគុណភា ពឱ្យ បា នសម  ប 
គា  នសា  មរបួស មកដា ក់ចិញ្ច ឹម  លគឺ  ូវ  ើសរីសកូនពូជដលមា នទំហំបុ៉នៗគា   
និងមា នអា យុដំណា លគា   ដើម្ប ីជៀសវា ងកា រសីុគា   ពលខ្វ ះចំណី ឬពលវា ឃា  នចំណី។
កូនពូជអន្ទ ង់ អា ចដា ក់ចិញ្ច មឹទទួលបា នលទ្ធ ផលល្អ  គួរ  ើសរីសទំហំសម  បដល
អា ចដា ក់ចិញ្ច មឹទទួលបា ននូវអ   រស់ខ្ព ស់  ះគឺកូនពូជអន្ទ ង់ដលមា នទំហំ២០ក   ល

 ក្ន ងុមួយគីឡូក  ម ឬទំហំធំជា ងនះ កា ន់ត  សើរ  លគឺមា នទំហំច   ះពី ៣០ 
 ៤០ក   ល   ក្ន ុងមួយគីឡូក  ម។ 

 ៤.៣.២. កា រ  ើសរីស  ភទអន្ទ ង់ដា ក់ចិញ្ច ឹម៖
 កា រ  ើសរីស  ភទអន្ទ ង់ដា ក់ចិញ្ច ឹមគឺជា កតា  សំខា ន់   ះថា  យើង  ូវ

  តជា សំខា ន់  លើត  ូវកា រទីផ   រ និងក  ិតលូតលា ស់ ធំធា ត់របស់  ភទអន្ទ ង់
នីមួយៗ ។  ភទអន្ទ ង់ដលមា នលក្ខ ណៈសម  បបំផុត  ក្ន ុងកា រចិញ្ច ឹម និងមា ន
ត  ូវកា រលើទីផ   រ  ះគឺ  ភទអន្ទ ង់ដំណើប  និងអន្ទ ង់   វ។
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អន្ទ ង់   វ

កា ររា ប់កូនអន្ទ ង់

អន្ទ ង់ដំណើប

កា រថ្ល ឹងកូនអន្ទ ង់

 ៤.៣.៣. ដងសីុតដា ក់ចិញ្ច ឹម៖
 ផ្អ កលើបទពិ  ធន៍បា នចិញ្ច ឹមកន្ល ងមក កូនអន្ទ ង់ពូជដលមា នទម្ង ន់២០
ក   ល  ក្ន ងុមួយគីឡូក  ម គួរដា ក់ចិញ្ច មឹច   ះពី ២០០ក   ល   ២៥០ក   ល ក្ន ុង
មួយម៉  កា រ៉ ដើម្ប ីធា នា អ   រស់របស់កូនពូជ ទទួលបា នទិន្ន ផលខ្ព ស់។ និងចំណា យ
រយៈពលខ្ល ីក្ន ុងកា រចិញ្ច ឹម។
 ៤.៣.៤. កា រដឹងជញ្ជ ូន និងពលវលា លងកូនអន្ទ ង់ចូលអា ងចិញ្ច ឹម៖ 
 យើងដឹងហើយថា  អន្ទ ង់ក៍ជា វា រីសត្វ មួយ  ភទ មា នក  ិតធន់ខ្ព ស់  នឹង
មជ្ឈ ដា  នរស់   និងអា ចរស់  បា ន  ក្ន ុងក  ិតបរិមា ណអុកសុីហ្ស នរលា យក្ន ុង
ទឹកទា ប។  ះជា អន្ទ ង់មា នលក្ខ ណៈធន់យ៉ា ងនះក្ត ក៍ីយើង  វូតមា នកា រយកចិត្ត ទុក
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ដា ក់ជា សំខា ន់ផងដរ  លើ កា ររក   ឱ្យ បា ននូវគុណភា ពកូនអន្ទ ង់តា មរយៈកា រដឹក
ជញ្ជ ូនឱ្យ បា ន  ឹម  ូវតា មលក្ខ ណៈបច្ច កទស។  ករណីកា រដឹកជញ្ជ ូនកូនអន្ទ ង់ មិន
បា ន  ឹម  ូវតា មលក្ខ ណៈបច្ច កទស  ះនឹងអា ចធ្វ ើឱ្យ កូនអន្ទ ង់មា នរបួសសា  ម 
រលា កខ្ល ួន និងអា ចងា ប់តម្ត ង ក  យពលដឹកជញ្ជ ូន ឬបនា  ប់ពីកា រដា ក់ចូលអា ង
ចិញ្ច មឹមួយរយៈពលក  យមក អា ចធ្វ ើឱ្យ កូនអន្ទ ង់មិនសីុចំណីរយៈពលយូរ បណា្ខ  ល
ឱ្យ ក ិន ឬមិនធំធា ត់លឿន។ ដូច្ន ះ  ូវមា នកា រយកចិត្ត  ទុកដា ក់ជា សំខា ន់  ក្ន ុងកា រ
ដឹកជញ្ជ ូននះ។ ចំ  ះកា រវចខ្ច ប់កូនពូជអន្ទ ង់ ស   ប់ធ្វ ើកា រដឹកជញ្ជ ូន ក៍យើង  ូវ
ដា ក់ក្ន ងុឧបករណ៍ សមា  រដលមា នលក្ខ ណៈសម  បផងដរ ដូចជា  ធុងជ័រ ឬថង់ដល
មា នលក្ខ ណៈរ  ង គា  នភា ពកកឹតខា  ំង។ ពលវលា ដា ក់កូនអន្ទ ង់ចូលអា ងចិញ្ច ឹម 
គួរធ្វ ើឡើង  ពលរសៀល ឬ  ឹក  លឹម មឃ  ជា ក់ ។ កា រលងកូនអន្ទ ង់ចូល
អា ងចិញ្ច មឹ  វូអនុវត្ត  ធ្វ ើឡើង  យថ្ន មៗ និងសន្ស ឹមៗ  មទា ងំ ធ្វ ើកា របា ចទឹកបញ្ច លូ

 ក្ន ងុធុងបន្ត ចិម្ត ងៗ ឬថង់ដា ក់កូនអន្ទ ង់  ះ ដើម្ប ីធ្វ ើឱ្យ កូនអន្ទ ង់មា នលក្ខ ណៈបន   ំ
 មជ្ឈ ដា  នទឹករស់  ថ្ម ី។ 

កា រដឹកជញ្ជ ូនកូនអន្ទ ង់ កា រលងកូនអន្ទ ង់ចូលអា ង
 ៤.៤ ពលវលា លងកូនអន្ទ ង់ចូលអា ងចិញ្ច ឹម៖
 អា  យ័  យ  ភពកូនពូជអន្ទ ង់ បា នមកពីកា រនសា ទ ឬចា ប់ពីតា មធម្ម ជា តិ 
ហតុនះ យើង  វូរៀបចំអា ងចិញ្ច មឹឱ្យ បា នរួចជា   ច មុនពលមា នភ្ល ៀងធា  ក់ ច   ះ
ពីខមិថុនា ដល់ខសីហា  និងជា រដូវកា លបន្ត ពូជរបស់អន្ទ ង់  តា មធម្ម ជា តិ  ច   ះ
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ពីខកក្ក ដា  និងសីហា ដលជា ពលវលា អា ចរកកូនពូជអន្ទ ង់មកដា ក់ចិញ្ច ឹមបា ន។  
 ៤.៥. ចំណី និងកា រផ្ត ល់ចំណី៖ 
  ភទចំណីស   ប់ចិញ្ច មឹអន្ទ ង់រួមមា នៈ កា កសំណល់  ី  តា មទីផ   រ ខ្យ ង 
វា រីសត្វ  ឬពពួក  ីល្អ ិត និងពពួកសត្វ ឥតឆ្អ ឹងកងដទទៀត ជា ពិសស ជន្ល ន។ល។ 
អា ចយកមកលា យជា មួយនឹងកន្ទ ក់ ម     ី ឬវីតា មីន និងលា យបន្ថ មជា មួយសា រធា តុ
ស្អ ិត ដូចជា ម   មីជា ដើម។ល។ដើម្ប ីជួយរក   គុណភា ពចំណី  និងអា ចអណ្ណ តលើផ្ទ 
ទឹកបា នយូរ។
 ៤.៥.១.  ភទចំណី៖ 
 តា មបទពិ  ធន៍កន្ល ងមក  ភទចំណីដល  វូផ្ត ល់ឱ្យ អន្ទ ង់សីុរួមមា នៈ  ី 
ឬខ្យ ង ដលចា ប់តា មវា ល    បឹង ។ល។ យកមកលា យជា មួយនឹងកន្ទ ក់  តា ម
ដំណា ក់កា លនីមួយៗ។
 ចា ប់ពីខទីមួយ យើងអា ច  ើ   ស់ពពួក  ភទ  ីល្អ ិត ឬ  ីជី ដលមា ន
តម្ល ទា បមកចម្អ ិនធ្វ ើជា ចំណីអន្ទ ង់ ឬខ្យ ង  ដលអា ចរកបា នតា មវា ល    ឬចិញ្ច ឹម

 យខ្ល ួនឯង មកចិ    ំ រួចដា ក់ឱ្យ អន្ទ ង់សុី  យមិនចា ំបា ច់ចម្អ ិន  ះទ។ ចា ប់ពីខ
ទីពីរ  ភទចំណីអន្ទ ង់ រួមមា នៈ កា កសំណល់  ី  ឬខ្យ ង  ចិ    ំ លា យជា មួយ
កន្ទ ក់ តា មក  ិតសមា សធា តុផ្ស ំរវា ង  ី ឬខ្យ ង ៧០ភា គរយ លា យជា មួយកន្ទ ក់៣០ 
ភា គរយ។

 ីល្អ ិត ខ្យ ង
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កន្ទ ក់

 ៤.៥.២. កា រផ្ត ល់ចំណី៖
 អន្ទ ង់ជា  ភទសត្វ ដលមា នជីវិតក  ំង។  ក្ន ុងធម្ម ជា តិ ចា ប់ពីខមករា  
ដល់ខមីនា  អន្ទ ង់បា នចំណា យពលវលា « ជីវិតក  ំង»   ក្ន ុងដី  យ  ើ   ស់
អា ហា រប  ុងដលមា ន  ក្ន ុងខ្ល ួន   ប់។ ហតុដូច្ន ះ កូនពូជអន្ទ ង់ដលបា នពី
ធម្ម ជា តិ យកមកចិញ្ច មឹ  អំឡុងពលពីខមករា  ដល់ខមីនា   ះអន្ទ ង់ក៏មិនសីុចំណី
ដរ តវា ក៏មិន  កទម្ង ន់ដរ ។  ះជា អន្ទ ង់មា នលក្ខ ណៈធន់ខ្ព ស់ក៍ពិតមន  ក្ន ងុ
កា រចិញ្ច ឹម ចា ំបា ច់យើង  ូវតធ្វ ើកា រ  ប់  ងគុណភា ពទឹកឱ្យ បា នល្អ ជា និច្ច   ះថា  
អន្ទ ង់នឹងកា ត់បន្ថ យសកម្ម ភា ពសីុចំណី ករណី ទឹកកខ្វ ក់ ឬគុណភា ពទឹកក្ន ងុអា ងចិញ្ច មឹ
មិនល្អ  ឬមិនបា នធ្វ ើកា រផា  ស់ប្ត រូទឹកថ្ម បីា នជា ប់ជា  ចា  ំ។ ខទីមួយ ករណីកូនពូជអន្ទ ង់
ចិញ្ច ឹមក្ន ុងអា ងទម្ង ន់ ៥០គ.ក  ដលមា នចំនួន ១០០០ក   ល  ះយើង  ូវផ្ត ល់ឱ្យ 
អន្ទ ងសីុនូវបរិមា ណចំណីចំនួន ២គ.ក   ក្ន ងុមួយថ្ង  ខទីពីរ បរិមា ណចំណី  វូផ្ត ល់ 
មា នកា រកើនឡើងដល់ចំនួន៣គ.ក   ក្ន ុងមួយថ្ង ។ ជា ធម្ម តា   ខទីពីរនះ មុន
ពលផា  ស់ប្ត ូរទឹកថ្ម ី ពី២   ៣ថ្ង  ឃើញថា អន្ទ ង់ចា ប់ផ្ត ើមកា ត់បន្ថ យសកម្ម ភា ពសុី
ចំណី  មា ណពី១៥ភា គរយ   ២០ភា គរយ ហើយបនា  ប់ពីផា  ស់ប្ត ូរទឹកថ្ម ីរួច អន្ទ ង់
ក៍មិនទា ន់ចា ប់ផ្ត ើមមិនសុីចំណីផងដរ  ក្ន ុងរយៈពលបីថ្ង ដំបូង ។ 
  ក្ន ុងអំឡុងពលរដូវរងា រ ច   ះពីខតុលា  ដល់ខធ្ន ូ ឃើញថា  អន្ទ ង់តង
តកា ត់បន្ថ យសកម្ម ភា ពសុីចំណី  មា ណពី ១៥ ភា គរយ   ២០ ភា គរយ។ យើង



១៦

 ូវដឹងថា  អន្ទ ង់មិនមនជា  ភទសត្វ ដល  វូសីុចំណីជា  ចា  ំឬរៀងរា ល់ថ្ង  ះទ 
 លគឺរយៈពល ២  ៣ថ្ង  ទើបវា សីុចំណីម្ត ង។ អា  យ័ហតុនះ ពលយើងផ្ត ល់

ចំណីឱ្យ វា សុី  រៀងរា ល់ថ្ង  តងតពិនិត្យ ឃើញថា  អន្ទ ង់ហា ក់ដូចជា មា នកា រផា  ស់
ប្ត ូរវណគា  មកសីុចំណី  លគឺ អន្ទ ង់ទា ងំអស់ក្ន ងុអា ងចិញ្ច មឹមិនបា នមកសីុចំណី  ម
គា   ះទ។ បុ៉ន្ត  ចា ំបា ច់  ូវធ្វ ើកា រផ្ត ល់ចំណីអន្ទ ង់ឱ្យ បា នទៀងទា ត់ ជា រៀងរា ល់ថ្ង  

  ះថា  អន្ទ ង់ធំអា ចសីុអន្ទ ង់តូចជា អា ហា របា ន  ពលវា ឃា  នខា  ងំ ជា ហតុបណា្ខ  ល
ឱ្យ មា នកា របា ត់បង់ចំនួនអន្ទ ង់ចិញ្ច ឹម រួមផ្ស ំនឹងកា របា ត់បង់  យជំងឺ ឬ  យកតា  
ផ្ស ងៗ។ ជា បទពិ  ធន៍បា នបងា  ញថា  កូនអន្ទ ង់ដលចា ប់ពីធម្ម ជា តិយកមកដា ក់
ចិញ្ច ឹមរយៈពលមួយសបា  ហ៍ទើបចា ប់ផ្ត ើមសុីចំណី ក្ន ុងបរិមា ណ២គ.ក  ស   ប់ក្ន ុង
មួយថ្ង  និងរយៈពលមួយខបនា  ប់ ទើបបង្ក ើនបរិមា ណចំណីដល់ចំនួន៣ គ.ក   
ក្ន ុងមួយថ្ង  ករណីកូនពូជអន្ទ ង់ចំនួន៥០គ.ក  ដលមា នចំនួនសរុប ១០០០ក   ល 
ហើយអា ចចិញ្ច ឹមរយៈពលច   ះពី ៥  ៨ខ ដលជា ទូ  ចា ប់ផ្ត ើម  ខសីហា  
ដល់ខមីនា ទើបធ្វ ើកា រ  មូលផល ។
 ៤.៥.៣. ពលវលា ផ្ត ល់ចំណី៖ 
 គួរផ្ត ល់ចំណី  ពលលា  ច មឃ  ជា ក់ ។ ករណីគុណភា ពទឹកក្ន ងុអា ងមិន
ល្អ  មា នក្ល ិនស្អ ុយ  ក៍ដូចជា   ពលបនា  ប់ពីកា រផា  ស់ប្ត ូរទឹកថ្ម ីភា  ម  ះមិនចា ំបា ច់
ផ្ត ល់ចំណីដល់អន្ទ ង់សីុ  ះទ  លគឺក  យផា  ស់ប្ត រូទឹកថ្ម  ីរយៈពលបីថ្ង  ទើបអា ច
ផ្ត ល់ចំណីដល់អន្ទ ង់សុីបា ន។
 ៤.៥.៤. របៀបផ្ត ល់ចំណី៖ 
 គួរផ្ត ល់ចំណីដល់អន្ទ ង់  យ  ើក   ្ច ងដា ក់ចំណី រៀបចំ  ក្ន ងុ  ទា ប់ទឹក
អា ងផ្ន កខា ងលើ។ អន្ទ ង់អា ចងើបក   លមកសុីចំណីក្ន ុងក   ្ច ង  យខ្ល ួនឯងបា ន 

 តា ម  ងុអា ងទា ងំ៤ចំណុច ឬ៤ក   ្ច ង។ ចំណី  វូរក   គុណភា ពឱ្យ បា នល្អ  ទា ងំ
គុណភា ព បរិមា ណ ពលវលា  និងទីតា ំងផ្ត ល់ចំណី។
  គុណភា ពចំណីៈ ជា ចំណី  ស់ មិនផ្អ មូ ឬស្អ យុរលួយ និងអា ចធ្វ ើកា រចម្អ និ
កា ន់ត  សើរ



១៧

  បរិមា ណចំណីៈ  ូវផ្ត ល់ចំណីឱ្យ បា ន  ប់   ន់តា មត  ូវកា ររបស់អន្ទ ង់ 
 លគឺមិនលើស និងមិនខ្វ ះ។ ករណី ពលអា កា សធា តុ    គួរផ្ត ល់ចំណី  ើនបន្ត ិច 

លើសពីធម្ម តា ។ បរិមា ណចំណី  ូវផ្ត ល់  ក្ន ុងដំណា ក់កា លដំបូង  មា ណពី ១  
២% នទម្ង ន់ដងខ្ល នួអន្ទ ង់ចិញ្ច មឹក្ន ងុអា ង បនា  ប់មកបង្ក ើនពី ៥   ៨% នទម្ង ន់អន្ទ ង់
ចិញ្ច ឹម។
   ពលវលា ផ្ត ល់ចំណីៈ  ូវផ្ត ល់ចំណី ច   ះពី ៉ ង៣  ៉ ង៥លា  ច 
   កំណត់ទីតា ំងផ្ត ល់ចំណីៈ  ូវកំណត់កន្ល ងផ្ត ល់ចំណី ឱ្យ បា នច   ស់លា ស់ 
និងជា ក់លា ក់  យ  ើ  ភទក   ្ច ងធ្វ ើពីឈើ ឬស្ស ី ឬសំណា ញ់អួន។ បនា  ប់ពីផ្ត ល់
ចំណីបា នរយៈពល ១   ២ ៉ ង  ូវ  ួតពិនិត្យ  និង  មូលចំណីដល  សល់
ចញពក   ្ច ង។ 

 ីល្អ ិតចម្អ ិនរួច សកម្ម ភា ពដា ក់ចំណី

សកម្ម ភា ពអន្ទ ង់សុីចំណី



១៨

 ៤.៦ កា រ  ប់  ងគុណភា ពទឹក៖ 
  ូវរក   គុណភា ពទឹកក្ន ុងអា ងចិញ្ច ឹមអន្ទ ង់ឱ្យ បា នល្អ ជា និច្ច  ជៀសវា ងទុកឱ្យ 
ស្អ យុ គា  នសា រធា តុពុល ហើយរក   ឱ្យ បា ននូវបរិមា ណរលា យអុកសីុហ្ស ន  ក្ន ងុទឹក។ 
ករណីសង្ក តឃើញថា  អន្ទ ង់ចា ប់ផ្ត ើមងើបក   លលើផ្ទ ទឹក ដើម្ប ីដកដង្ហ ើម  ះ
សប   ក់ថា  គុណភា ពទឹកមា នប    ឬខូចគុណភា ព ដលត  ូវឱ្យ យើងធ្វ ើកា រផា  ស់
ប្ត ូរទឹកថ្ម ីជា បនា  ន់ ហើយគួរធ្វ ើឡើងនូវរៀងរា ល់ពី ៥   ៧ថ្ង ម្ត ង នូវបរិមា ណពី៥០ 
- ៧០%នបរិមា ណទឹកក្ន ុងអា ង។ 
៥. ជំងឺមួយចំនួនតងតជួប  ទះ៖
  ក្ន ងុកា រចិញ្ច មឹអន្ទ ង់ តងតជួប  ទះនឹងប   ជំងឺមួយចំនួន ដលបង្ក ឡើង

 យ  ភពកូនពូជមិនល្អ  កា រដឹកជញ្ច ូន  យស្ត ុកហួសក  ិតដង់សុីតកំណត់ កា រ
   ួលអា កា សធា តុលឿន គុណភា ពទឹកមិនល្អ  និងកា រថទា ំងមិនបា ន  ឹម  ូវតា ម

លក្ខ ណៈបច្ច កទស។ ជំងឺអន្ទ ង់តងតជួប  ទះរួមមា នៈ ជំងឺបង្ក  យបរិសា  ន ដំ   
បរ៉ា សិត និង  យពពួកផ្ស ិត។ 
 ៥.១ ជំងឺបង្ក  យបរិសា  ន៖
  ភទជំងឺនះ គឺបង្ក ឡើង  យកា រដា ក់កូនអន្ទ ង់ចិញ្ច ឹមនូវក  ិតដង់សុីត
ខ្ព ស់ បណា្ខ  លឱ្យ អន្ទ ង់ប ្ច ញសា រធា តុរំអិល  ើន ធ្វ ើឱ្យ ក  ិតសីតុណ ភា ពទឹកកើន
ឡើងខ្ព ស់ និងបរិមា ណអុកសុីហ្ស នរលា យក្ន ុងទឹកថយចុះ។ 
  គស ្ញ  ៖ 
 អន្ទ ង់មា នសកម្ម ភា ពរមូចូលគា   ប ្ច ញសា រធា តុរំអិលក្ន ុងទឹក  ើន ក   ល
អន្ទ ង់ហើមធំ និងអ   ងា ប់ខ្ព ស់។
 វិធា នកា រកា រពា រ៖ 
  ូវកា ត់បន្ថ យក  ិតដង់សុីតចិញ្ច ឹម ផា  ស់ប្ត ូរទឹកថ្ម ី  ើខ្ស នីឡុងចងព្យ ួរ 
ស   ប់អន្ទ ង់  ង ដើម្ប ីជៀសវា ងអន្ទ ង់រមូចូលគា   និង  ូវថរក   គុណភា ពទឹកឱ្យ 
បា នល្អ ជា និច្ច  ។ ពលជួប  ទះជំងឺ យើងអា ច  ើ   ស់ផលិតផលដលមា នអីុយូត
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(អំបិល) ឬសា រធា តុមា នលទ្ធ ភា ពសមា  ប់ម  គ ដា ក់   អំន្ទ ង់ ឬ  ើ CuSO4 ០,០៧% 
តា មក  ិតនកា រណនា ំច   ស់លា ស់ពីម ្ត  ីជំនា ញ ។
 ៥.២ ជំងឺដំ  ៖
 ជា  ភទជំងឺបង្ក  យពពួក បរ៉ា សិត ផ្ស ិត បា ក់តរី និងបង្ក  យមុខសា  ម
របួស។
  គស ្ញ  ៖
  លើខ្ល ួនអន្ទ ង់មា នលចចញសា  មរង្វ ង់ជា  ើន ហើយស្ប ករបស់វា មា ន
ដំ   អា ចធ្វ ើឱ្យ កន្ទ យុដា ច់ មិនអា ចហលបា ន និងក   លអន្ទ ង់ងើបផុតពីទឹក។ ជំងឺនះ 
ភា គ  ើនតងតកើតមា នឡើង  ក្ន ុងអំឡុងខមករា  កុម្ភ ៈ និងមីនា ។
 វិធា នកា រកា រពា រ៖ 
 មុនពលដា ក់កូនពូជអន្ទ ង់ចិញ្ច មឹ  វូធ្វ ើកា រសមា  ប់ម  គ  យ  ើកំ  រ ឬ
បា ចថា  ំ Streptomycine ២៥០ ០០០UI/ម២ ក្ន ុងទឹកអា ងចិញ្ច ឹម។  ើ Sulfamidine
០,៥ ក  ម លា យជា មួយចំណីស   ប់ព   បា លអន្ទ ង់ ៥០ គ.ក   យឱ្យ សុីមួយថ្ង 
ម្ត ង  ក្ន ងុរយៈពលព   បា លពី ៥   ៧ថ្ង  ។  ើថា  ពំណ៌សា  យលា បលើដំ  ផា  ល់ 
ឬ  ើដើម  សក់កា ត់ជា កង់ៗ   ំ  ក្ន ុងទឹក ដើម្ប ីឱ្យ ចញជ័រ   ៗ រយៈពលពី ១៥

 ២០ថ្ង  នឹងជា សះស្ប ើយឡើងវិញ។
 ៥.៣ ជំងឺបង្ក  យផ្ស ិត៖
 ជំងឺនះ បង្ក ឡើង  យពពួកផ្ស ិត  ងជា ប់លើដងខ្ល ួន និងពងអន្ទ ង់  ក្ន ុង
រដូវភ្ល ៀងធា  ក់។ ជំងឺនះ មា នលក្ខ ណៈជា សរសដូចសំឡី  ងជា ប់អន្ទ ង់ដើម្ប ីបឺតយក
សា រធា តុចិញ្ច ឹម។
 វិធា នកា រកា រពា រ៖ 
  ូវសមា  តអា ងមុនពលដា ក់កូនពូជអន្ទ ង់ចិញ្ច ឹម  យ  ើកំ  រពី ១០០ 

  ១៥០ ក  ម លា យជា មួយទឹក រួច   ចលា ងអា ង។  ូវធ្វ ើអនា ម័យកូនអន្ទ ង់
 យ   ំវា ក្ន ុងទឹកអំបិលពី ៣ - ៥% ក្ន ុងរយៈពល ២ - ៣ នា ទី  មុនពលលង
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ចូលក្ន ុងអា ងចិញ្ច ឹម។ 
 ៥.៤ ជំងឺបង្ក  យបរ៉ា សិត៖
 ជា  ភទជំងឺបង្ក  យពពួកបរ៉ា សិតតា មផ្ល ូវ  ះវៀន។ 
  គស ្ញ  ៖ 
 បរ៉ា សិតមា នពណ៌ស  វង១ស.ម បង្ក ឱ្យ រលា ក  ះវៀន ហើយករណីបរ៉ា សិត
នះកើតឡើង  ើន អា ចធ្វ ើឱ្យ អន្ទ ង់ខ   យ រន្ធ គូទហើម និងអន្ទ ង់ងា ប់ជា បន្ត បនា  ប់។
 វិធា នកា រកា រពា រ៖ 
 អា ច  ើ   ស់ផលិតផលសមា  ប់បរ៉ា សិតក្ន ុងផ្ល ូវ  ះវៀន លា យជា មួយចំណី
ឱ្យ សុីក្ន ុងរយៈពលពី ៤   ៥ថ្ង ។
៦. កា រ  មូលផល៖ 
 អន្ទ ង់ យើងអា ចធ្វ ើកា រចិញ្ច មឹរហូតដល់រយៈពល៨ខទើប  មូលផល។ បុ៉ន្ត  
ជា ក់ស្ត ង ចំ  ះកសិករ ពួកគា ត់ធ្វ ើកា រចិញ្ច ឹម តរយៈពលពី ៥   ៦ ខ បុ៉   ះ 
ចា ប់ផ្ត ើម  មូលផលតម្ត ង ដលពលនះ អន្ទ ង់មា នទម្ង ន់ចា ប់ពី១៥០ក  ម  
២២០ក  ម  ក្ន ុងមួយក   ល  ក្ន ុងករណីដា ក់កូនពូជចិញ្ច ឹម ពី៥០ក   ល  ៦០
ក   ល ក្ន ុងមួយគីឡូក  ម។ 
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 កា រ  មូលផល  ូវអនុវត្ត ជា ជំហ៊ា នៗដូចខា ងក  ម៖
   ៀមកមា  ំងពលកម្ម  និងឧបករណ៍ សមា  រចា ំបា ច់ឱ្យ បា ន  ប់   ន់ ដូចជា 
សំណា ញ់ស   ប់ចា ប់អន្ទ ង់ ថ្ន ងដង ធុង ចា នដក និងទឹកសា  តស   ប់ដា ក់អន្ទ ង់
  មធ   បា យដឹកជញ្ច ូនអន្ទ ង់យក  លក់លើទីផ   រ
   មូលស   ម និងសំបុក រួចបង្ហ រូទឹកឱ្យ អស់ចញពីអា ង ដើម្ប ីងា យ  លួ
ក្ន ុងកា រ  មូលផល។
 របៀប  មូលផល និងដឹកជញ្ច ូន៖
  កា រ  មូលផលអន្ទ ង់ គួរធ្វ ើឡើង  ពល  ឹក  លឹម ឬពលលា  ចមឃ

 ជា ក់
   ូវសមា  តអន្ទ ង់ រួចយក  ដា ក់ក្ន ងុអា ងមា នទឹកសា  ត មុនពលដឹកជញ្ជ នូ
យក  លក់លើទីផ   រ
  មិន  វូធ្វ ើកា រដឹកជញ្ជ នូអន្ទ ង់  ក្ន ងុក  តិដង់សីុតខ្ព ស់ពក  ះទ ដល
អា ចបណា្ខ  លឱ្យ អន្ទ ង់ងា ប់បា ន
  គួរធ្វ ើកា រដឹកជញ្ជ នូយក  លក់លើទីផ   រភា  មៗ បនា  ប់ពីបា នធ្វ ើកា រ  មូល
ផលរួច 
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  ទិន្ន ផលអន្ទ ង់ចិញ្ច ឹម អា ចទទួលបា ន  មា ណពី៤  ៨គីឡូក  ម 
 ក្ន ុងមួយម៉  កា រ៉នផ្ទ អា ង៕

កា រដឹកជញ្ជ ូនកូនអន្ទ ង់ កា រលងកូនអន្ទ ង់ចូលអា ង
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