
ការចិញ្ច ឹមមាន់



សេចក្ដីស្ដើម

មាន់ គឺជាសត្វមួយប្រភេទដែលប្រជាជនភយើងធ្លា រ់ចិញ្ចឹមតាំងពីយរូយារណាស់មកភ ើយ

- ការចិញ្ចឹមមាន់បានចូលរួមចាំដែកកនុងការរកាសនដិសុខភសបៀងអាហារ 

- ការរីកចាំភរីនភសែឋកិច ចប្គួសារ និងភសែឋកិច ចជាតិ្រួមចាំដែកកនុងការ កាត់្រនថយភាព

ប្កបី្កកនុងជួរប្រជាជន ។ 

- អាចធ្លនាបាននូវសថិរភាពសងគម និងភាពរុងភរឿងររស់ប្រភទសជាត្ិនាអនាគត្  

- ការចិញ្ចឹមមាន់មិនដមនជាការលាំបាកភទ ភរើសិនជាភយើងយកចិត្ដទុកដាកក់នុង 

ការចិញ្ចឹមបានល អប្ត្ឹមប្ត្ូវតមរភច ចកភទស ។ 



   ការចិញ្ចមឹមានច់ំណាយថវិការយ៉ា ងតិចបំផុត ន ោះន ើយអាចរមួចំណែក ៖ 

- កាត់្រនថយនូវការកងវះខាត្ភសបៀងអាហារ

- ចូលរួមកនុងវិស័យភយនឌ័រ ដែលជាពិភសសខាងស្ដសដីនឹងអាចមានលទធភាពរកចាំែលូ    

  កនុងប្គួសារបានយា៉ា ងល អ និង មិនបាច់ភៅឆ្ងា យពីផ្ ទះសាំដរង។ 

- កាត់្រនថយការភ្វើចាំណាកប្សកុ

- កាត់្រនថយការភប្រើអាំភពើ ឹងាកនុងប្គួសារ និងមានតុ្លយភាពសិទធិរវាងស្ដសដី និងរុរស ។ 

- ភប្រើប្បាស់ឱ្យអស់លទធភាព្នធ្លនដែលមានភៅកនុងត្ាំរន់ជាចាំែីមាន់ 



សារៈសំខាន់ននការចញិ្ច ឹមមាន់ 

ការចិញ្ចឹមមាន់អាចផ្ដល់នូវអត្ថប្រភយាជន៍មួយចាំនួនែូចជាាៈ

- ផ្ដល់ស ុត្ និង សាច់់ភ្វើមហរូអាហារែ៍មានឱ្ជារសសាំរារ់រាងកាយ  

- ផ្ដល់ភរាម និងសាា រសាំរារ់ភ្វើឧរករែ៍ភប្រើប្បាស់ភផ្េងៗ 

- ផ្ដល់លាមកសាំរារ់ភ្វើជីមានគុែភាពល អសាំរារ់ែាំណា ាំភផ្េងៗ អាចយកភៅភប្រើជា    

   ចាំែីប្ត្ី និងរាំរ៉ានែល់ភោជាំទង់ៗ ។ 

- ជួយភដាះប្សាយរញ្ហហ បានមួយចាំនួនភពលជួរប្រទះការខវះខាត្ចាំភ ះមុខ ។ 

- ផ្ដល់ផ្លប្រភយាជន៍ឆ្ងរ់រ ស័ ភប្រើរយាៈភពលខាី ភ្វើឱ្យភសែឋកិច ចប្គួសារបាន្ូរធ្លរ 

  មួយកាំរិត្ ។ 





  ការដសវងយល់ទីផ្ារ 

  មុនចារ់ភផ្ ដើមចិញ្ចឹមមាន់អនកប្តូ្វែឹង 

- ភត្ើភគចូលចិត្ដមាន់ប្រភេទណា គួរលក់មាន់ភៅកដនាងណា គួរលកម់ាន់ភៅភពលណា

 ភែើមបីចិញ្ចឹមមាន់ឆ្ងរ់លូត្លាស់ នងិឆ្ងរ់ទទួលផ្ល ភយើងប្តូ្វែឹងពកីតដ សាំខាន់ៗ សដពី ី

រភច ចកភទសកនុងការចិញ្ចឹមមានែូចខាងភប្កាមាៈ 

១-អាំពីជាំរកររស់មាន់ 

២-អាំពពីជូ និង ការភប្ជើសភរីសពជូ 

៣-អាំពីចាំែីអាហារ និង ទឹក 

៤-អាំពីការដែទាំ និង វិធ្លនការការ រជាំងឺ 



-ប្តូ្វសង់ភលើែីទួល មិនលិចទឹក 

-ឆ្ងា យពីភែើមភ ើ្ាំៗ 

-ប្តូ្វសង់កនុងទិសខាងភកើត្ខាងលិច (រភណាដ យប្សរ និងែាំភែើរប្ពះអាទិត្យ)

-ប្ត្ូវសង់ឱ្យឆ្ងា យពីផ្ ទះរនដិច  

-ឆ្ងា យពីសាំភលងអ ូអរ និង ប្រេពទឹក

-ប្ត្ូវមានខយល់ និង ពនាឺភចញចូលល អប្គរ់ប្ោន់ 

១-អាំពីជាំរក

១.១-ទីតាំងសាងសង់ជាំរក















១.២-ការភរៀរចាំសាំភារាៈសាំរារ់មាន់ 

គាំរូសនកូទឹក និងចាំែីមាន់ 



សកមមភាពផ្លិត្ប្រដារ់ដាក់ទឹកជូនកសិករ





  អាំពីទាំ ាំប្ទុងសមប្សរ

  ទាំ ាំប្ទុងសមប្សរ សាំរារ់ការចិញ្ចឹមមាន់មានាៈ 

- មួយដម៉ាប្ត្កាភរ៉េ សាំរារ់មាន់ រីកាល 

- ពីរដម៉ាប្ត្កាភរ៉េ សាំរារ់មានព់ី ៦-៧កាល

- អប្ងុត្ ា្ំមួយសាំរារ់ភម និង កូន (មាន់មួយសាំរកុ)

- ទាំ ាំជាំរកមាន់ ៣ម គុែ ៤ម គុែ ២ម សាំរារ់មាន់ ពី ៣០-៤០កាល 



សាំភារាៈសាំរារ់ភ្វើសាំរុកមាន់ 



២-អាំពពីជូ និងការភប្ជើសភរីសពជូ

២.១-អាំពពីូជ

   ២.១.១-ពូជមាន់កនុងប្សុក

ពជូមានក់នុងប្សកុមាន ពូជមានដ់ច មាន់សាំឡី មាន់សាំភៅ មាន់សគយួ មាន់ប្កញាស់

មាន់កែដូង មានភ់មម  មាន់គក មាន់ប្រជល់ ។

គុែសមបតិ្ល អររស់មាន់ប្សុកាៈ

-អាចចិញ្ចឹមដលងភដាយពុាំចាាំបាច់ខាត្រង់ភពលភវលាដែរកាភប្ចើន

-មានលកខែាៈរនាាំល អជាមួយអាកាសធ្លតុ្ និងជាំងឺមួយចាំនួន

-អាចរកសុីចាំែីអាហារភដាយខានួឯង



-អាចប្ការពង និងចិញ្ចឹមកូនររស់វាភដាយខានួឯង

-អាចការ រកូន ពីសប្ត្ូវមកយាយីបានមួយចាំនួនភទៀត្

-អាចផ្ដល់ស ុត្បាន ៣-៤ែងកនុង១ឆ្ងន ាំ

-សាច់ដែនមានរសជាតិ្ឆ្ងា ញ់ ខាា ញ់ត្ិច

-ងាយរកទីផ្ារ លក់បានត្ាំលលលែ ាទាំងញី និងភមម ល

-ចាំណាយភែើមទុនអស់តិ្ច កនុងការចិញ្ចឹម



ពជូមាន់សាំភៅ 



ពជូមាន់កែដូង



ពជូមាន់សកយួ (កូនមាន់)



២.១.២-ពជូមានរ់រភទស 

 ពូជមាន់នាាំចូលកនាងមកភៅកនុងប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជាភយើងភគដចកភចញជា ៣ប្រភេទគឺ  

-ពូជមាន់ផ្ ដល់សាច់ 

-ពូជមាន់ផ្ ដល់ស តុ្ 

-ពូជមាន់ផ្ ដល់ស តុ្ផ្ង និងសាច់ផ្ង 

 ពូជមាន់ទាំងភនាះមាន ពូជមានឡ់ឺ គន អុីសាភប្បាន ពាីមុត្ ហារបាែ ប្រ័រល័រ 

 



   គុែវិរត្ដិ

-មិនសូវ្ន់នឹងជាំងឺ(ងាយ ឺ) ភ ើយពិបាករនាាំភៅនឹងអាកាសធ្លតុ្កនុងប្សកុ

-មិនភចះរកចាំែី មិនភចះចិញ្ចឹមកូន និងដែរកាកូន

-មិនអាចចិញ្ចឹមដលងបាន ទមទរមានប្ទុង និងរភច ចកភទសប្តឹ្មប្តូ្វ

-ប្ត្ូវការផ្ដល់ចាំែី និងទឹកប្គរ់ប្ោន់ ប្រករភដាយគុែភាព 

-ប្តូ្វមានការដែទាំ និងវិធ្លនការអនាម័យ និងការការ រប្តឹ្មប្តូ្វ 

 គុែសមបត្ដមិាន់ពជូនាាំចូល

  -លូត្លាស់រ ស័ ចិញ្ចឹមដត្ ៤៥លែ ាបានលក់ (ចាំភ ះមានព់ជូផ្ ដលស់ាច់)

  -ផ្ដល់ស ុត្ភប្ចើន (ចាំភ ះមាន់ផ្ ដល់ស ុត្)



២.១.៣-ពជូមានកូនកាត្់

-ការចិញ្ចឹមមាន់គឺភែើមបីរកកាំលរ៉េភដាះប្សាយជីវភាពប្គួសារ 

-ែូភច នះភយើងប្តូ្វដត្ភ្វើការរងាក ត់្ពជូមាន់ររស់ភយើង ភែើមបីឱ្យវាឆ្ងរ់ ា្ំ និងផ្ ដល់ស ុត្ភប្ចើន  

-ប្តូ្វភ្វើការភប្ជើសភរីសពូជមានក់នុងប្សុកដែលល អ យកភៅរងាក ត់្ជាមួយពូជមាន់នាាំចូល 

  ដែលផ្ដល់សាច់ភប្ចើន

- ភយើងប្តូ្វរងាក ត់្រវាងមាន់ពូជកនុងប្សុកែូចោន ដត្ភយើងប្តូ្វភប្ជើសភរីសពូជ ពតី្ាំរន់ភផ្េង 

  ដែលមាន់ទាំងពីរមិនមានជារ់ដខេប្សឡាយនឹងោន  ។ 



២.២-ការភប្ជើសភរីសពូជ

-ការភប្ជើសភរីសពជូភនះមានសារសាំខានណ់ាស់ ភែើមបីឱ្យកាចិញ្ចឹមមាន់ទទួលបានលទធផ្លល អ  

-គួរភ្វើការភប្ជើសភរីសមាន់ឱ្យសមប្សរភៅតមត្ាំរន់ ឬ ភពលភវលាររស់ភយើង ភ ើយប្ត្ូវ

គិត្ភលើកតដ ត្ាំលល កតដ ទីផ្ារ រទពភិសា្ន៍ និងការភពញនិយម ។  

២.២.១-ការភប្ជើសភរីសស ុត្មកភាា ស់

-ប្ត្ូវយកស ុត្ពីភមពូជល អ ដែលមានប្រវត្ដិចាសល់ាស់

-ស ុត្ប្ត្ូវមានទាំងនព់ី ៥០-៦០ ប្កាម (កនាះខាាំរនដិច)



- ស ុត្ប្តូ្វមានរាងសមប្សរ ប្រដវងជុាំវិញរភណាដ យភសមើនឹង ១ ែ.ម ឬ ១ តឹ្ក 

ភ ើយប្រដវងជុាំវិញ ទទឹងភសមើនឹង ០,៧៥ ែ.ម ឬ ៧,៥ ផឹ្ង 

- ស ុត្ប្តូ្វម៉ាត់្រលីង មិនប្សា ាំ មនិភវៀច មិនភសដើង មិនឆ្នតូ្ ឬ អុចៗ មិនប្រលាកល់ាមក

- ហាមយកស ុត្លាងទឹក 

២.២.២-ការភប្ជើសភរីសមាន់្ាំ 

- ប្ត្ូវយកមានព់ភីមពូជល អ ដែលមានប្រវត្ដិចាសល់ាស់

- សុខភាពមាាំមួន មានសិរពែ៌ប្ក ម ដេនកេាថឺ្លា  រ ័សរ ួន មិនកាចសាហាវ

- មាឌ ា្ំ លូត្លាស់ភលឿន



-មាន់ភមអាយុ ៤-៥ ដខ ផ្ ដលព់ង ១សារៗ យា៉ា ងត្ិច ១០-១២ ប្ោរ់

-មាន់ភមម ល ១កាល អាចរងាក ត្់ជាមួយមាន់ភម ពី ៨-១០កាល 

-ការភប្រើប្បាស់មាន់ភម និងមាន់ភមម លមិនឱ្យភលើសរីឆ្ងន ាំ

៣-ចាំែីអាហារ និងទឹក 

   ៣.១-ប្រេព និង ប្រភេទចាំែីសាំរារ់មាន់



-ចាំែីផ្ ដល់ប្រូភត្អុីន(ជាតិ្សាច់): មានភៅភលើប្តី្ ភមៅសាច់ ជភន ាន កែដូរ កភែដៀរ 

សដែដកភសៀង កនធាំភែត្ ។ ល ។ 

-ចាំែីផ្ ដល់ថ្លមពល(កាំលា ាំង ): មានភៅភលើប្សូវ អងករ ចុងអងករ ភ ត្ កនទក់ ប្សូវសាឡី។ ល។  

-ចាំែីផ្ ដល់សារធ្លត្ុដរ៉េ(ជាតិ្ឆ្អឹង): មានភៅភលើឆ្អឹង សាំរកខយង សាំរកលាស សាំរកភមច  អាំរិល

 ភប្រមុិច ។

-ចាំែីផ្ ដល់វីតមីន:មានភៅភលើរដន ាលរត្ង សាឹកភមម  លសព ប្ត្កួន ផ្ ទី កន ធាំភែត្ ។ ល។ 

-ទឹកសាំរារ់ផឹ្ក: ផ្ ដល់ទឹកសាអ ត្ និងប្គរ់ប្ោន់ែល់មាន់





៣.២-ការរភងកើត្ជភន ាន

-ភរៀរចាំរភដដ ជាំភៅ ១ម រភណាដ យ ២ម និង ទទឹង ១ម មានប្កាលភៅស ូផ្ង ការ រការ

វាភចញររស់ជភន ាន ។ មានភ្វើត្ាំរូល និង ដាក់ររស់ការ រសត្វភផ្េងៗ 

-ភប្ជើសភរីសរកភមើលពូជជភន ានដែលល អ ជភន ានែ ាសូៗ មានប្រដវង ១០-១៥ សង់ទីដម៉ាប្ត្ ភសមើ

 ១-១,៥ត្កឹ ។

-ភយើងអាចរភង កើត្ពូជជភនានបាន ភដាយប្ោន់ដត្ដាក់អាចម៍ភោ ប្ករីប្សស់ គជាពាំនកូ 

(៣-៥រងគី ) ភដាយភប្សាចទឹក ២ែងកនុងលែ ា ២-៣អាទិត្យភប្កាយបានពូជ ឬរកពកីដន ាង

ភផ្េង ។ 

-ដាក់ជភន ានចិញ្ចមឹ ២-៣គីឡូប្កាម (៧០ ភាគរយ ជភនាន និង ៣០ភាគរយ ជីលាមកសត្វ

ជារ់ជភនាន)



-ដាកល់ាមកសត្វប្សស់ែ មីៗ ១រងគី (៥គីឡូប្កាម) កនុង ២លែ ាមដង 

-ភប្សាចទឹក ២ែងកនុងមួយលែ ា 

-៤ដខ ប្រមូលផ្ល បានពី២០-២៥គីឡូប្កាមកនុង១ដម៉ាប្ត្កាភរ៉េ 

ករែីភប្រើការមិនអស់ 

-យកជភនាន ៣ គ.ប្ក លាយកនទក់ ១គ.ប្ក រួមប្កឡុក ១០-១៥នាទី វាងារ់ ដរ៉េងរាំដរក

 ជភនាន និងកនាកភ់ចញពីោន  

-យកហាលលែា ២-៣លែា ឱ្យសាតួ្ល អ 

-ការផ្ដល់ចាំែី: អាចផ្ដល់ឱ្យកូនមាន់សុី ១-២ែង កនុង១អាទិត្យ ររិមាែ ១ខាាំ កនុងមាន់

 ១០កាល កនុង១ែង ។  



៣.៣- ការរភង កើត្កភែដៀរ

រភរៀរភ្វើ:

-ជីករភដដ ជាំភៅ ០,១៥ -០,២ ម ឱ្យបាន ១ ដម៉ាប្ត្ រួនប្ជុង 

-យកភ ើងារ់ៗ ដត្យកដផ្នកខចីៗ ដាក់ត្ាំភរៀរកនុងរភដដ

-យកសាំរកបាវចាស់ៗប្គរពីភលើ 

-ភប្សាចទឹកភៅកនុងរភដដ រាល់លែ ា 

-រកាទុករយាៈភពល ៤-៥ លែ ា ភទើរភរើកសាំរកបាវ ឱ្យមានស់ុីកភែដៀរ

-ភៅភពលមាន់សុកីភែដៀរអស់ ប្តូ្វភរៀរចាំសារជាែមី រ៉ាដន ដប្ត្ូវរកភ ើែ មី



៣.៤-ទឹកសាំរារ់ផឹ្ក 

-ប្ត្ូវផ្ ដល់ទឹកសាអ ត្ និងប្គរ់ប្ោន់ែល់មាន់ ភៅកនុងទឹកផឹ្កអាចលាយថ្លន ាំសាំរារ់ការ រ

ែូចជា:

-សង់តអង់រ៉េូកូល ី(GENTA ENROCOLI) មួយកញ្ចរ់ លាយទឹក ១០លបី្ត្ 

ភប្រើរយាៈភពល ២៤ភមា៉ា ងឱ្យអស ់អាចភប្រើមដងភទៀត្ ២-៣អាទិត្យមដង 

-កា័របាក់ប្ទីម (CHLORBACTRIM ) មួយកញ្ចរ់ លាយទឹក ៤០លបី្ត្ 

ភប្រើរយាៈភពល ២៤ភមា៉ា ងឱ្យអស ់អាចភប្រើមដងភទៀត្ ២-៣អាទិត្យមដង 



ប្រសិនភរើោម នថ្លន ាំខាងភលើភទ អាចភប្រើថ្លន ាំរុរាែ :

-សាំរារ់ភៅរែូវវសាាៈ យកភមើមខទឹមស គល់សាកឹលប្គ រំភែង រុកលាយជាមួយោន ដាក់

ប្តាំឱ្យមាន់ផឹ្ក រ៉ាុដន ដប្តូ្វផ្លា ស់រដរូទឹករាល់លែ ា។

-សាំរារ់ភៅរែូវភៅដ : យកសាំរកគ សាំរកភមដ  វល ាិ៍រែដូលភពប្ជ រុករញ្ចលូោន  ដាក់

ប្តាំឱ្យមាន់ផឹ្កដត្មដង រ៉ាុដន ដប្រយ័ត្នរវីងប្ជុលរណាដ លឱ្យមាន់មិនផឹ្ក ។

-សាំរារ់ប្គរ់រែូវ : ភមើមសាគូ រុកលាយជាមួយភែើមប្រភមាយែាំរី ដាក់ប្តាំទឹក ឱ្យមាន់

ផឹ្ក។



៤-ការដែទាំ និងវិធ្លនការការ រ 

   ៤.១-ការដែទាំ 

     ៤.១.១-ការដែទាំកូនមាន់ 

-យកកូនមានដ់ាក់ប្ទុង សាំរារ់ចិញ្ចឹមកូនមាន់ 

-ប្ត្ូវមានកាំរាល ែូចជាសាំរកឡាាំងចាស់ៗ ឬ អាចភប្រើអងាក ម ឬអាចម៍រណា 

  ដាកស់ាំរកបាវពភីលើ 

-ប្តូ្វមានសនកូទឹក សនកូចាំែី 

-មួយលែ ាភប្កាយភាា ស់ មិនបាច់ផ្ ដល់ចាំែីឱ្យកូនមាន់ភទ 

-ចាំែីសាំរារ់កូនមាន់ ប្តូ្វផ្ ដល់ចាំែីណាដែលទន់ៗ ងាយប្សួលកនុងការរំលាយ 

-ប្ត្ូវផ្ ដល់ចាំែី និងទឹកប្គរ់ប្ោន់ប្រករភដាយគុែភាពែលក់ូនមាន់



-ភជៀសវាងកាន់កូនមាន់ភលង 

-ប្តូ្វភ្វើការចាក់ថ្លន ាំការ រជាំងឺែល់កូនមាន់

-ប្ត្ូវភ្វើការទាំលាក់ប្ពនូែល់កូនមាន់អាយុ ១,៥-២ដខ



៤.១.២-ការដែទាំមាន់ភពញវ័យ 

-ប្តូ្វចិញ្ចឹមមានក់នុងប្ទុង កក់ណាដ លដលង និង កក់ណាដ លរងឃាំង

-ប្ត្ូវមានប្ទភនើរ ឬ រងគងសាំរារ់មាន់ភែកភពលយរ់

-ប្ត្ូវផ្ ដល់ចាំែីឱ្យបាន ២ែងយា៉ា ងតិ្ច កនុង ១លែ ា

-ប្ត្ូវផ្ ដល់ចាំែី និងទឹកប្គរ់ប្ោន់ប្រករភដាយគុែភាព

-ប្ត្ូវតមដានប្តួ្ត្ពិនិត្យមាន់រាលល់ែ ាភពលប្ពកឹ និង លាា ច

 -ប្ត្ូវមានសាំរុកសាំរារ់មានព់ង

-ប្ត្ូវមានរបាាំងការ រពនាឺ ភេាៀង ខយល់ 



-ប្ត្ូវរងាក ត្់មាន់ភមម ល ១កាល សាំរារ់មាន់ភម ពី ៨-១០ កាល 

-ប្តូ្វចាក់ថ្លន ាំការ រជាំងឺែល់មាន់ 

-ប្ត្ូវទាំលាកប់្ពនូែល់មាន់ ភរៀងរាល់ ៣ដខមដង 

-ប្តូ្វផ្លា ស់រដរូមាន់ភរៀងរាល់ ៣ឆ្ងន ាំមដង 

៤.២- វិធ្លនការការ រ

    ៤.២.១- វិធ្លនការអនាម័យ

-ប្ត្ូវភកើរលាមកមាន់រាល់លែ ា

-ប្តូ្វសាំរាត្សនកូទឹក សនកូចាំែីឱ្យបាន១-២ែងកនុង១លែ ា

-ភ្វើសាំរាត្ទីធ្លា ជុាំវិញជាំរកែូចជាភមម  គភមាព ត្លប្ព កាំភទចកាំទី ។ ល ។ 



-ភ្វើការសាំលារ់ភមភរាគភៅជាំរកមាន់ ររិភវែធ្លា សាំរារ់មាន់ភែើរ ភដាយភប្រើថ្លន ាំសាំលារ់

ភរាគ : ្ីភអច វរ័ (TH4)  វីរាក់គីល (VIRAKIL)  វឺសសដរ់ (FIRSTOP) កាំភបាររស់ 

ឱ្យបាន២ែងកនុង១ឆ្ងន ាំយា៉ា ងតិ្ច ។ 

-ប្ត្ូវផ្ ដល់ចាំែី និងទឹកប្គរ់ប្ោន់ប្រករភដាយគុែភាព 

ករែីមាន់ ឺាៈ

-ប្ត្ូវរាំដរកមានជ់ាភចញពីមាន ់ឺ

-មាន់ ឺប្ត្ូវភ្វើការពាបាល

-មាន់ជាភ្វើការអភង កត្តមដានឱ្យបាន ១០-១៥លែ ាសិន 



-ហាមវះសាកសពមាន់សាា រ់ភដាយជាំងឺឆ្ាង

-មាន់ងារ់ប្តូ្វករ់ភចាលកនុងរភដដ  ឬែុត្ភចាល

-ភ្វើការែុត្កាំភទចកាំទីដែលភៅជា

 មួយមាន់ ឺ ឬភ្វើការរំងារ់ភមភរាគ 

-ហាមែឹកនាាំមានភ់ចញចូល

 ត្ាំរន់មានជាំងឺឆ្ាង



៤.២.២-ការការ រ

កមមវិ្ីចាក់ថ្លន ាំការ រែល់មាន់  :

-កូនមាន់អាយ៣ុលែ ា ចាក់ថ្លន ាំការ រជាំងឺញូវកាស ប្រភេទអាយ្ូរនដក់ដេនក ប្ចមះុ

(អាចភប្រើភលើមាន់ប្គរ់វ័យ)

-កូនមាន់អាយុ ១០លែ ា ចាកថ់្លន ាំការ រជាំងឺអុត្ ជួសភលើសាា ររង  

-កូនមាន់អាយុ ១៤លែ ា ចាកថ់្លន ាំការ រជាំងឺរលាកទងសួត្ រនដក់ដេនក ប្ចមុះ 

-មាន់អាយុ  ២ដខកនាះ ចាក់ថ្លន ាំការ រជាំងឺអាសននភរាគ ទីតាំងចាកស់ាច់ែុាំប្ទូង 

ចាំណា ាំ ករែីមានម់ិនដែលភប្រើថ្លន ាំការ រភសាះ ប្តូ្វភ្វើការចាក់រំលឹកភឡើងវិញភៅ 

៣-៤អាទិត្យភប្កាយ ។ 





៤.២.៣-ការទាំលាកប់្ពនូ 

កមមវិ្ីទាំលាក់ប្ពនូភលើមាន់ :

-កូនមាន់អាយុ ១,៥-២ដខ ភ្វើការទាំលាក់ប្ពនូភលើកទី ១

-រយាៈភពល៣-៤អាទិត្យភប្កាយ ភ្វើការទាំលាកប់្ពនូមដងភទៀត្ ភលើកទី ២

-ការទាំលាកប់្ពនូភលើកទី ៣ រនាទ រ់ពភីលើកទី ២ រីដខ ឬ ១ឆ្ងន ាំទាំលាក់ ៤ែង ។

(ចរ)់

 







េូមអរគុណ


