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ការចិញ្ចមឹ្ដង្កូវនាង្ 
 

១ សសចរតីសផតើម្ 
          ប្ដើមបចីិញ្េ ឹមដងកូវនាងបានប្ជាគជយ័ រតូវការចបំាចម់ានការដ្ឋដុំោះដំណំមនឲ្យបានលអជាមុនសិ្សន បនាទ បម់ក
គឺបប្ចេកប្ទស្សកនុងការចិញ្េ ឹម ទីកផនលង នងិការរបមូលផលសំ្សបុកដងកូវនាង។  ការចិញ្េ ឹមដងកូវនាងមនិរតឹមផតពងឹផផអក
ប្លើ បប្ចេកវទិាមយួមុខប្ទ ផតវារតវូការចំបាចប់្លើការផថទ ំនងិការរគបរ់គងឲ្យបានលអ។ បញ្ហ ប្ស្សដាកិចេកប៏្គបានប្លើក 
យកមកពិចរណផងផដរពីប្ររោះវារកព់នធប័្ៅនឹងទិននផលសំ្សបុកដងកូវនាងផដលកនុងប្នាោះមានការរគបរ់គងដំណំមន 
មប្ធាបាយកនុងការចិញ្េ ឹម ការផរបរបួលតសមលកំោំងពលកមម តសមលដ ី របប្ភទសនការប្ធវើកសិ្សកមម របពនធក័នុងការចិញ្េ ឹម 
ការរគបរ់គងប្លើជំងឺ និងស្សតវលអិត។ កត្តត ទងំអស់្សប្នោះវាទកទ់ងយា៉ា ងសំ្សខានប់្ៅនឹងការប្លើកផផនការស្សរមាប់
ចិញ្េ ឹម និង ទនិនផលសំ្សបុកដងកូវនាងផដលទទួលបានរបចឆំ្ន ។ំ 
         ដងកូវនាងរតូវបានប្គផបងផចកជាចំណតថ់្នន កដូ់ចខាងប្រកាម៖ 
            Phylum  :  Arthropoda 
            Class     : Insecta 
            Order     : Lepidoptera 
            Family    : Bombycidea 
            Genus    : Bomby 
            Species  : Mori 
 
២. ស្ថានភាពទូទៅននការចិញ្ចមឹដង្កវូនាង្ 
       ២.១ ប្ដើមកបំ្ណើ ត នងិរបវតតសិនការចញិ្េ ឹមដងកូវនាង 
 របប្ទស្សចិនជារបប្ទស្សដបូំងប្គ ផដលបានចិញ្េ ឹមដងកូវនាងឲ្យសីុ្សស្សលឹកមន និងបានរសាវយកស្សរសស្សសូ្សរតពី
សំ្សបុកដងកូវនាង ជាង៥០០០ឆ្ន មំកប្ហើយៗកជ៍ារបប្ទស្សផលិតសូ្សរតធំជាងប្គប្ៅកនុងពភិពប្ោកប្យើងប្នោះ។ ប្ៅកនុង
រាជជកាលហាន(២០៦ BC-AD 25) ប្គយកវតថុប្ធវើអំពីសូ្សរត ប្ធវើជាវតថុអនុស្សាវរយី ៍ ស្សរមាបទ់ំនាកទ់ំនងការទូតរវាង
របប្ទស្ស និងរបប្ទស្ស។ បនាទ បព់ី១០០០ឆ្ន មំកប្ទៀតសូ្សរតបានរកីរាលដ្ឋលប្ៅអាសីុ្សកណត ល និងអឺរ ៉ាបុ ប្ពលប្នាោះប្គ
ប្ៅថ្ន(វថីីសូ្សរត)ពីប្ររោះវាតំណងឲ្យមតិតភាព នងិការផ្លល ស់្សបតូរវបបធមរ៌វាងរបប្ទស្សចិន នងិរបប្ទស្សអាសីុ្សកណត ល។ 
           ការដឹកជញ្ជូ នសូ្សរតប្ៅប្ពលប្នាោះប្ដ្ឋយទូកស្សមុរទ និងសំ្សប្ៅប្ៅរបប្ទស្សអារា៉ាប ់ អាសីុ្សកណត ល  ភាគខាង
តបងូរសុ្សស ី និងរបប្ទស្សប្ៅប្មឌីផទរា៉ា ប្ន។ល។ ពីស្សតវតសរទ៍៩ីដល់១១ ការផលិតសូ្សរតបានរកីរាលដ្ឋលដល់របប្ទស្ស
ប្អសីុ្សប អាន្តហវីកខាងប្ជើង  ប្អស្សប៉ាញ ឈលីី និងភាគខាងតបងូរសុ្សស។ីពីស្សតវតសរទ៍ី១២ដល់១៣បានររីាលដ្ឋលដល់
របប្ទស្សអុីត្តលី និង ស្សតវតសរទ៍ី១៥ រកីរាលដ្ឋលដល់របប្ទស្សបារាងំ ។របប្ទស្សកូប្រ ៉ាបានអភវិឌឍនវ៍ស័ិ្សយសូ្សរតជាង
៣០០០ឆ្ន មំកប្ហើយ ឯរបប្ទស្សជប៉ាុនវញិបានអភវិឌឍនវ៍ស័ិ្សយសូ្សរត ៣០០ឆ្ន បំ្រកាយរបប្ទស្សកូប្រ ៉ា។របប្ទស្សឥណា និង
របប្ទស្សប្ៅអាសីុ្សអាប្គនយ ៍ រមួទងំរបប្ទស្សឥណាូ ប្នសីុ្ស បានអភវិឌឍនវ៍ស័ិ្សយសូ្សរតប្ៅប្ដើមសន គស្ស ។ ប្ៅទវីបអាប្មរកិ 
បានរចីំប្រ ើន ផផនកវស័ិ្សយសូ្សរតនា១៥២២ADកនុងប្នាោះមានស្សហរដាអាប្មរកិ និងប្របសីុ្សល។ 
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       ២.២ សាថ នភាពទូប្ៅសនការចិញ្េ ឹមដងកូវនាងប្លើពភិពប្ោក  
         ស្សរសស្សសូ្សរតផដលបានមកពដីងកូវនាងផដលសីុ្សស្សលឹកមន ប្ៅផតជាផលិតផលដម៍ានតសមលស្សរមាបប់ប្រមើដល់់ប្រាង
ចរកវាយនភណ័ា  នងិសិ្សបបកមមខាន តតូច មធយម កនុងការផលិតជាផលិតផលប្ចញពីស្សរសស្សរហូតដល់ស្សពវសថៃប្នោះ។ ប្បើ
ប្ទោះបីជាផលិតផលស្សរសស្សមយួចំននួធផំដលបានមកពផីលិតផលស្សរសស្សធមមជាតិ នងិផលិតផលស្សរសស្សផដលប្គ  
ផលិតប្ចញពបី្ៅស្ស ូសំ្សប្យាគ ស្សរមាបយ់កមកជំនសួ្សដល់ស្សរសស្សសូ្សរតធមមជាតិកប៍្ដ្ឋយ។ជាកផ់ស្សតងផលិតផលសូ្សរត
ធមមជាតិផដលបានមកពដីងកូវនាងមានផត៤៩ ០០០ប្ត្តន ប្ស្សមើនិង០.១៩% រឯីផលិតផលស្សរសស្សផដលផលិតប្ចញពី
ប្ៅស្ស ូសំ្សប្យាគមានដល់ចំនួន ២៥ោនប្ត្តនប្ស្សមើ ៥៤% សនផលិតផលស្សរសស្សស្សរបុកនុងពិភពប្ោក (ប្យាងតួប្លខ
ឆ្ន ១ំ៩៧៧)។ ជាទូប្ៅរបជាជនប្ៅអឺរ ៉ាបុប្របើរបាស់្សស្សរសស្ស សូ្សរតធមមជាតរិបផហល ១២រកាម កនុង១នាក ់កនុង១ឆ្ន  ំរមួ
មានរបប្ទស្ស អងប់្គលស្ស បារាងំ អុីត្តលី ស្សវីស្ស  អាទបមឺ៉ាង  នងិរបប្ទស្សជប៉ាុនវញិប្របើរបាស់្សអស់្ស ២១៧រកាមកនុង១នាក់
កនុង១ឆ្ន  ំ ។ របប្ទស្សជប៉ាុនគឺជារបប្ទស្សនាសំ្សរសស្សសូ្សរតធមមជាតបិ្ចញប្រចើនជាងប្គកនុងពភិពប្ោក ប្ហើយស្សហរដាអា
ប្មរកិ ជារបប្ទស្សផដលនាសូំ្សរតចូលប្រចើនជាងប្គ    និង ប្របើរបាស់្សស្សរសស្សសូ្សរតធមមជាតិប្លើស្សប្គផងផដរ។   
        ២.៣ សាថ នភាពសនការចញិ្េ ឹមដងកូវនាងប្ៅកនុងរបប្ទស្សកមពុជា  

ការដ្ឋដំំណំមន និងការតបញសូ្សរត រតូវបានអនុវតតនប៍្ៅរបប្ទស្សកមពុជាចបត់្តងំពីស្សតវតសទី១៣មក។ 
បនាទ បព់សី្សន្តរគ មប្ោកប្លើកទី២ ប្កាប្ស្សយយវបបកមមប្ៅរបប្ទស្សកមពុជារតវូបានអភវិឌឍនប៍្ដ្ឋយមានការដ្ឋដុំោះដំណំ
មនប្លើសផទដីរបផហល ៦០០០ហិកត្ត។ ប្ៅទស្សវតសឆ្ន ១ំ៩៦០ របប្ទស្សកមពុជាអាចផលិតស្សរសស្សសូ្សរតបានចំនួន ២០
ប្ត្តន/១ឆ្ន  ំខណៈផដលតរមវូការស្សរមាបជ់ាតិស្សរបុរបចឆំ្ន  ំ៨០ប្ត្តន/១ឆ្ន ។ំ 
           ប្ៅកំឡុងប្ពលរបបផខមររកហម (ឆ្ន ១ំ៩៧៥-១៩៧៩) ផលិតផលស្សរសស្សសូ្សរត និងស្សកមមភាពតបញ រតូវ
បានបាតប់ងប់្ស្សទើរគ្មម នស្សល់។ បនាទ បព់ីស្សមយ័របបផខមររកហមមក របជាជនផដលមានចំប្ណោះដឹងកនុងការចិញ្េ ឹមដងកូវ
នាងពីមុន ចបប់្ផតើមស្សកមមភាពប្នោះប្ឡើងវញិ ប៉ាុផនតទទួលបានទិននផលតិចតួចបំផុត។ ចបព់ីឆ្ន ១ំ៩៨០ស្សកមមភាព
តបញកនុងរបប្ទស្សកមពុជាបានចបប់្ផតើមសារជាថម ី ប្ដ្ឋយប្ផ្លត តសំ្សខានប់្លើការតបញសូ្សរតផដលនាចូំលពីរបប្ទស្សប្វៀត
ណម សថ នងិចនិ(គងសំ់្សប្អឿន.២០១០)។ 

ប្ៅប្ពលបចេុបបនន ផលិតផលស្សរសស្សសូ្សរត និងការតបញគឺជាស្សកមមភាពចំបងកនុង   អនុវស័ិ្សយប្នោះ។ ប្ទោះប ី
ជាយា៉ា ងណកប៏្ដ្ឋយ ផលិតកមមស្សរសស្សសូ្សរតផដលសំ្សខានម់ានផតប្ៅ ភនរំសុ្សក កនុងប្ខតតបនាទ យមានជយ័ប៉ាុប្ណណ ោះ (ដ្ឋំ
មនប្លើសផទដីរបផហល ១០០ហិកត្ត និងរតវូបានកំពុងថយចុោះនាប្ពលបចេុបបនន) ផដលរតូវបានចតទុ់កជា 
មជឈមណា លប្កាប្ស្សយយវបបកមមរបសពណី។ ការដ្ឋំដុោះមនថមីៗ រតូវបានចបប់្ផតើមអនុវតតប្ៅប្ខតតកំពត ត្តផកវ និងប្ខតត
ប្ស្សៀមរាប ប្ដ្ឋយវស័ិ្សយឯកជន។ ផលិតផលស្សរសស្សសូ្សរតរបចឆំ្ន រំតូវបានប្គបា៉ា នសាម នថ្នមានតិចជាង៥ប្ត្តន។ 
តមបញសូ្សរតមានស្សកមមភាពកានផ់តប្កើនប្ឡើងៗប្ៅត្តមតំបនជ់នបទ ប្ដ្ឋយសារការប្កើនប្ឡើងនូវតរមូវការរកណត់
សូ្សរតប្ៅពីទផីារកនុងរសុ្សកកដូ៏ចជាទផីារអនតរជាត។ិ ប្ភញៀវប្ទស្សចរបានប្កើនប្ឡើងយា៉ា ងគំហ ុក ប្ហើយស្សកមមភាព
តបញមានប្ៅកនុងប្ខតតមយួចនំួនដូចជា ប្ខតតត្តផកវ (រសុ្សកសំ្សប្រាង រសុ្សកបាទី និងរសុ្សកសរពកបបស្ស) ប្ខតតកំពងច់ម 
(ផរពកចន្តរក ន) ប្ខតតសរពផវង (សីុ្សធរកណត ល) ប្ខតតបនាទ យមានជយ័ (ភនរំសុ្សក) និងកនុងប្ខតតប្ស្សៀមរាប។ ប្ៅឆ្ន ២ំ០០១
រតូវបានប្គបា៉ា នសាម នថ្នមានអនកតបញរបផហល ១០០០០រគួសារ កនុងរបប្ទស្សកមពុជា    ( គងសំ់្សប្អឿន.២០១២ ) ។ 
       ២.៤ ការវវិតតនវ៍ស័ិ្សយសូ្សរត នងិសាថ នភាពបចេុបបនន 

          កនុងរបវតតិសាន្តស្សតជាប្រចើន ១០០០ឆ្ន  ំមកប្ហើយ ផដលរបប្ទស្សជាង ៥០ បានប្រជើស្សប្រ ើស្សយកការអភវិឌឍប្លើ       
ប្កាប្ស្សយយវបបកមមកនុងសាថ នភាពស្សងគម  និងការអភវិឌឍប្ស្សដាកចិេខុស្សៗគ្មន ។  ជាទូប្ៅផលិតផលសូ្សរតមានការប្កើន 
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ប្ទប ើងចបត់្តងំពីទស្សវតស១៩៦០ប្ដ្ឋយមានការចញិ្េ ឹមដងកូវនាង និងដ្ឋដំំណំមនប្កើនប្ទប ើងជាលំដ្ឋបប់្ៅតំបនរ់តពូិក 
និង អាសីុ្ស ស្សថិតកនុងរយៈទទងឹ ២០០Nប្ៅ៤០០N ប្ហើយរបប្ទស្សផដលផលិតសូ្សរតធំជាងប្គគរឺបប្ទស្សចិន  និង ជប៉ាុន  
បានផលិតសូ្សរតរបផហល២ភាគ៣ សនផលិតផលស្សរបុរបស់្សពភិពប្ោក ប្ហើយបនាទ បព់ី របប្ទស្សទងំ២ប្នោះមាន
របប្ទស្ស ឥណា  រសុ្សស ីនងិកូប្រ ៉ា។ 
        ២.៥ របប្ទស្សសំ្សខាន់ៗ ប្ៅប្លើពភិពប្ោកផដលចិញ្េ ឹមដងកូវនាង 
  •ទវីបអាសីុ្សមានៈ របប្ទស្ស ចនិ ជប៉ាុន ឥណា  កូប្រ ៉ា អុីរ ៉ាង តគួី ប្វៀតណម បងក់ាល ប្ដស្ស  សីុ្សរ ីឥណាូ ប្នសីុ្ស អាហាគ នីសាថ ន 
លីបង ់ទបវ ភូមា កមពុជា សថ បា៉ា គីសាថ ន និង អុីរា៉ា ក។់ 
  •ទវីបអរឺ ៉ាបុមានៈ របប្ទស្ស រសុ្សស ីប ុលហាគ រ ីរ ៉ាមូានី អុីត្តលី រកិក ប្អស្សប៉ាញ ហុងហាគ រ ីយូប្ហាគ សាល វ ី ប៉ាូទបញូ អាល់បានី 
ប្ឆកូស្សលូវាគី បារាងំ និង អាទបមឺ៉ាង។ 
  •ទវីបអាន្តហវិកមានៈរបប្ទស្ស ប្អសីុ្សប  កុងប្ហាគ  មា៉ា ដ្ឋហាគ សាក  នីប្ហសរយីា៉ា  សាធារណរដាអាន្តហវីកកណត ល  អាល់ប្ស្ស រ ី 
តងស់្សានី មា៉ា រកូូ និង ហាគ ណ 
  •អាប្មរកិឡាទីនមានៈ របប្ទស្ស ប្របសីុ្សល បា៉ា រា៉ាហាគ យ កូទបុបំី អាហសងទ់ីន ប្អកាវ ដរ ័និងកូសាត រកីា។          
         ២.៦ សារៈរបប្យាជនស៍នដងកូវនាង  
         ដងកូវនាងជារបប្ភទស្សតវលអិតផដលផលិតបានជាស្សរសស្សសូ្សរតប្ហើយវាសីុ្សស្សលឹកមនជាអាហារ ប្ហើយមានដូចជា
របភទ Bombyx  mori , Anthereaa និងPhi losamia.ល. ផដលស្សថិតកនុងលំដ្ឋប ់ Lepidoptera។ ប៉ាុផនតកនុង
ចំប្ណមដងកូវទងំប្នាោះមានផតដងកូវរបប្ភទ Bombyx  mori ប្ទអាចបរក តពូ់ជបានជាប្រចើនរបប្ភទរហូតដល់ស្សពវ
សថៃ។  
         ផលិតផលសូ្សរតផដលបានមកពីការចិញ្េ ឹមដងកូវនាងប្ដ្ឋយឲ្យវាសីុ្សស្សលឹកមន មានអតថរបប្យាជនជ៍ាប្រចើនរបប្ភទ
ដូចជាស្សរសស្សសូ្សរតតូច ផវង ភល ឺ និងទន ់រយរសូ្សបទឹក  រជលកព់ណ័ប្ស្សមើសាចល់អ។ សូ្សរតប្មមនិរតឹមផតជាស្សរសស្ស
សូ្សរតដម៍ានតសមលប៉ាុប្ណណ ោះប្ទ ផតប្គបានយកវាប្ៅប្ធវើជា សំ្សប្លៀកបំរក ់ វតថុអនុស្សាវរយី ៍ ប្រគឿងលំអរប្គហដ្ឋា ន ឆតត័
ប្យាង  ប្រគឿងស្សមាអ ង នងិប្ជស្សប្ដមុខរបសួ្ស។ចំផណកឯដឹកប្ដឿវញិប្គប្គៀបវាយកប្របង ប្ៅប្ធវើជាសាប ូ  យកជាតិរបូ
ប្តអុនី អាមណូីអាសីុ្សត នងិប្ធវើវតី្តមនីB2 វតី្តមនីE វតី្តមនីK  មនិផតប៉ាុប្ណណ ោះ ដងកូវនាងប្ៅដំណកក់ាលទី៥ ប្ពល
វាជិតប្ទប ើងសំ្សបុក យកប្ៅស្សមៃួតប្ហើយកិនជាប្ម៉ាៅស្សរមាបប់្ធវើជាថ្នន បំញ្េុ ោះជាតិស្សករកនុងឈាម រឯីដកឹប្ដឿផដលសំ្សបូរ
ជាតិរបូប្តអុីន យកប្ធវើជាចំណីរតី រជូក ប្គ្មរកបី ប្ចៀម និងប្ធវើជាជីសាររីាងគ ជាងប្នោះប្ៅប្ទៀតដឹកប្ដឿប្ឈាម លយកវា
ប្ៅផកសចនប្ធវើជាថ្នន បំ៉ាូវស្សរមាបបុ់រស្ស ឬកដ៏ឹកប្ដឿទងំប្នោះប្គយកវាប្ៅផកសចនប្ធវើ(Cordyceps)ជារបប្ភទថ្នន រំបឆ្ងំនិង
ជំងឺមហារកី និងថ្នន កំារថបអ់ារមមណ៍ប្ទៀតផង ជាពិប្ស្សស្សប្ៅប្ទៀតស្សរសស្សសូ្សរតផដលមានសារៈធាតុ (Sericin) 
ស្សរមាបយ់កប្ៅប្ធវើជាសាប ូជនំួយផស្សបក  និង (Fibroin)ស្សរមាបយ់កប្ៅផកសចនប្ធវើប្រគឿងស្សមាអ ងរបស់្សន្តស្សតីបានជា
ប្រចើនរបប្ភទមយួវញិប្ទៀតការដ្ឋដុំោះដំណំមន នងិចិញ្េ ឹមដងកូវនាងស្សរមាបប់ប្រមើឲ្យវស័ិ្សយប្ទស្សចរដទ៏កទ់ញ។ល។ 
        ២.៧ ពូជដងកូវនាង 
          ពូជដងកូវនាងរតូវបានប្គផបងផចកជា ៣ របប្ភទ គរឺបប្ភទ Multivoltine   របប្ភទ Bivoltine   និងរបប្ភទ 
Polyvoltine កប៏៉ាុផនតពូជMulti voltineនិងពូជ Polyvoltine ប្គនិយមចិញ្េ ឹមវាប្ៅតំបនរ់តូពិចប្ដ្ឋយសារពូជរបប្ភទ 
ប្នោះវាធនន់ងិអាកាស្សធាតុប្ៅត  រឯីរបប្ភទ Bivoltine វញិប្គនិយមចិញ្េ ឹមប្ៅតំបនស់្ស ុបរតពូិច ពបី្ររោះវាស្សមរស្សបប្ៅ
ត្តមលកខខណា អាកាស្សធាតុរតជាកស់នតំបនប់្នាោះ។ 
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៣. ការសរៀបចំផផនការចិញ្ច មឹ្ដង្កូវនាង្ 
       ៣.១ រដូវកាលចញិ្ច ឹម នងិ្ចនំនួដង្ររវូចញិ្ច ឹម 
          ការចិញ្េ ឹមដងកូវនាង រតូវដ្ឋដំំណមំនជាមុនសិ្សនប្ររោះស្សលឹកមនវាជាអាហារចបំាចស់្សរមាបដ់ងកូវនាង។ មា៉ាង
វញិប្ទៀតរតូវដងឹពចីំនួនដង និងបរមិាណដងកូវផដលរតូវចិញ្េ ឹម ពីប្ររោះវាអារស័្សយប្លើកត្តត ចបំាច់មយួចំនួនដូចជា 
រប្បៀបរបមូលផល លកខខណា អាកាស្សធាតុ របពន័ធដ្ឋដុំោះដំណំមន ការជបួរបទោះស្សតវលអិត និងជងំឺ គុណភាពសន
សំ្សបុកដងកូវនាង ។ល។ ការចិញ្េ ឹមដងកូវនាងប្ៅតំបនរ់តពូិចមានរយៈប្ពលយូជាងតំបនស់្ស ុបរតូពចិ ពីប្ររោះដំណំមន
ផតល់ផលបានយូ កប៏៉ាុផនតរតូវបានកំណតរ់យៈប្ពលសនការចិញ្េ ឹម ប្ដើមបរីកានូវគុណភាព និងបរមិាណសំ្សបុកដងគូវនាង 
។ រឯីប្ៅរដូវរបាងំប្គមនិអាចចិញ្េ ឹមដងកូវនាងបានប្ទ ប្ររោះអាកាស្សធាតុប្ៅត ខាល ងំ ដំណំមនមនិអាចលូតោស់្សបាន
លអ ប្ធវើឲ្យស្សលឹកវាគ្មម នគុណភាព ស្សរមាបជ់ា អាហារដល់ដងកូវនាង ផដលប្ធវើឲ្យគុណភាព និងសំ្សបុកដងកូវនាងមនិលអ 
មយួវញិប្ទៀតពូជដងកូវនាងភាគប្រចើនរបម់និអាចធនន់ងិអាកាស្សធាតុប្ៅត ខាល ងំបានប្ទ។ កប៏៉ាុផនតប្គអាចចិញ្េ ឹមដងកូវ
នាងបានប្ៅរដូវរបាងំត្តមស្សហគមន ៍ឬ កសិ្សដ្ឋា នផដលមានរបពនធរ័គបរ់គងសី្សតុណហ ភាព នងិដណំំមនមានរបពនធ័
ប្រសាចរស្សបរ់គបរ់គ្មន។់ 
        ៣.២ មូលដ្ឋា នរ្ឹឹះក្នុង្ការចញិ្ច ឹម 
          ប្គ្មលបំណងសនការចិញ្េ ឹមដងកូវនាងគឺប្ដើមបទីទួលបានបរមិាណសំ្សបុកដងកូវនាងប្រចើន និងរបកបប្ដ្ឋយ គុណ
ភាពខពស់្ស ។ កនុងការរការនិរនតនត៍រភាពសំ្សបុកដងកូវនាងមានកត្តត ចំបងចំនួន៣ ផដលរកព់ន័ធពីប្ពលចប ់ប្ផតើមចិញ្េ ឹម
រហូតដល់ចប ់កនុងប្នាោះមានៈ 
         ៣.២.១ បរមិាណទនិនផលេលកឹ្មនក្នុង្ការចញិ្ច ឹម 
          ជាទូប្ៅស្សលឹកមនចំននួពី ៥០០-៥៥០គីទបរូកាម (ឬកព៏ី៧០០-៧៥០គីទបរូកាមស្សលឹកមនទងំផមក) អាចចិញ្េ ឹម
កូនដងកូវនាងបានចនំួន២៥គីទបរូកាមប្ៅដំណកក់ាលទី១រហូតដល់ដំណកក់ាលទី៣។ ដូប្ចនោះប្យើង រតូវដឹងអំពី
បរមិាណដងកូវនាងរតវូចិញ្េ ឹមនិងការបា៉ា នរ់បមាណអំពីបរមិាណស្សលឹកមនផដលមាន។ ទិននផលស្សលឹកដណំមំនវាផរប
របួលប្ៅត្តម សី្សតុណហ ភាព កំប្ៅសថៃ ការផថទកំនុងចំការ ចនំួនដងកនុងការទញយកផល បរមិាណជីផដលបានប្របើ 
និង រប្បៀបកនុងការរបមូលផល។ ដូប្ចនោះប្យើងអាចកំណតប់ិរមាណស្សលឹកមនបានកនុង១ហិកត្ត ស្សរមាបយ់កប្ៅចិញ្េ ឹម
ដងកូវនាងកនុងបរមិាណមយួ សនវដតជវីតិរបស់្សវា។ 
           ៣.២.២ ក្លំងំ្ពលក្មមេរមាបច់ញិ្ច មឹ 
            តរមវូការកំោំងពលកមមកនុងការចិញ្េ ឹមដងកូវនាង វាអារស័្សយប្លើ សាថ នភាពចំការដំណំមន រប្បៀបចិញ្េ ឹម 
និងទរមងសំ់្សបុកស្សរមាបដ់ងកូវនាងប្ធវើសំ្សបុក។ល។ការផរបរបួលសនបរមិាណស្សលឹកមនវាជោះឥទធិពលដល់ចំនួនដងកូវ និង
ចំនួនដងផដលរតវូចិញ្េ ឹម។ ប្ពលខលោះការតរមូវការកំោំងពលកមមវាអារស័្សយប្ៅប្លើស្សមតថភាពកនុងការចិញ្េ ឹមរបស់្ស
មនុស្សសមាន ក់ៗ ។ 
           តាោង្សពលសវលសធវកីារក្នុង្វេិយ័េូររ 
              ក្ របសភទននការងារ 

ការដ្ឋដំំណាមំន ការចិញ្ច ឹមដង្កូវនាង្ 

ពលក្មម  រយៈសពល(សមាស ង្) រយៈសពល
(សមាស ង្)ក្នុង្

ពលក្មម រយៈសពល(សមាស ង្)
រយៈសពល(សមាស ង្)
ក្នុង្១០០្រក្នន
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ក្នុង្១០អា  ១០០្រក្នន
េំបុក្ដង្កូវនាង្ 

១០អា េំបុក្ដង្កូវនាង្ 

ការការ់ផមក្ ៨.៦ ៨.៥ ការសរៀបចំ ១២.៥ ១២.៤ 

ការផែទ ំការដ្ឋក់្រី 
ការេំអារសមម  

៥២.៣ ៥១.៩ ការរបមូលផលេលឹក្មន ៧៦.៤ ៧៥.៧ 

ការក្ំចរ់េរវចនរង្ ១.៨ ១.៧ ការផតល់ចំណី ៩៨ ៩៧.២ 

ការផែទដំំណា ំ ២.៦ ២.៦ រយៈសពលសទបងី្េំបុក្ ៤៩.៧ ៤៩.៣ 

   រយៈសពលសធវីេំបុក្ ២៩ ២៨.៨ 

   រយៈសពលរបមូលផល ១៣.៩ ១៣.៨ 

   សផេង្ៗ ១៣.៩ ១៣.៨ 

េរបុ ៦៥.៣ ៦៤.៧  ២៧៩.៥ ២៧៧.២ 

            ខ េរុបសមាស ង្សធវកីារ 
បរយិាយ រយៈប្ពល(ប្មា៉ា ង)កនុង១០អា រយៈប្ពល(ប្មា៉ា ង)១០០គរកសន

សំ្សបុកដងកូវនាង 
ការដ្ឋដំំណំមន ៦៥.៣ ៦៤.៧ 
ការចិញ្េ ឹមដងកូវនាង ២៧៩.៥ ២៧៧.២ 

ស្សរបុប្មា៉ា ងប្ធវើការ ៣៤៤.៨ ៣៤១.៩ 
          ៣.២.៣ ទកី្ផនលង្េរមាបច់ញិ្ច ឹម 
           ទកីផនលងចិញ្េ ឹមដងកូវនាងរតូវការចបំាចប់្រាងចិញ្េ ឹម នងិឧបករណ៍ស្សរមាបច់ិញ្េ ឹម អារស័្សយប្ៅត្តមរបប្ភទសន
ការចិញ្េ ឹម និងបរមិាណដងកូវនាងផដលរតូវចិញ្េ ឹម។ 
            ក្ . េមាា រៈេរមាបច់ញិ្ច ឹម 
            ឧបករណ៍ស្សរមាបច់ិញ្េ ឹមដងកូវនាងប្គអាចបា៉ា នស់ាម នប់្ៅត្តមស្សតងដ់្ឋរសនការចិញ្េ ឹមដងកូវនាងកនុង១របអបព់ង
ដងកូវនាងត្តមត្តរាងស្សតងដ់្ឋរដូចខាងប្រកាមៈ 
លរ ស្សមាា រៈ និងបរកិាខ រ ចំនួន លរ ស្សមាា រៈ និងបរកិាខ រ ចំនួន 
១ បនទប្បើចិញ្េ ឹម ១៦ម២ ១៤ រជុញស្សរមាបហ់ានស់្សលឹកមន ១ 
២ ទរមចិញ្េ ឹម ៤ជានច់ំននួ៣ ២ស្សរមាប ់ ១៥ កាបំិតហានស់្សលឹកមន ១ 
៣ បនទបរ់ការស្សលឹកទុក ៥ម២ ១៦ ថ្នន សំ្សមាល បប់្មប្រាគ ១ 
៤ កផន្តញ្េងចិញ្េ ឹមទំហំ៨៥x៩៥ស្សម ៧០ ១៧ កសន្តនត ១ 
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៥ សំ្សណញ់ស្សរមាបកូ់នដងកូវនាង ២៦ ១៨ កាបំិតស្សរមាបក់ាតសំ់្សបុកដងកូវនាង ១ 
៦ សំ្សបុកស្សរមាបដ់ងកូវនាងប្ធវើសំ្សបុកប្ធវើពី

ផមកប្ឈើឬរកដ្ឋស្សកាតុងផដលប្គប្ធវើ
ជាសំ្សបុកស្សរមាបដ់ងកូវនាងប្ធវើសំ្សបុក 

១៤០ ១៩ ឧបករណ៍សំ្សអាតបនទបច់ិញ្េ ឹម ១ 

៧ រកដ្ឋស្សស្សរមាបរ់ទបដ់ងកូវនាង ១៣    
៨ រកដ្ឋស្សស្សរមាបជ់ួយ រសូ្សបសំ្សប្ណើ ម ១៣    
៩ កប្ញ្ជ ើស្សរមាបដ់្ឋកស់្សលឹកមន ១    
១០ កប្ញ្ជ ើឬរបអបស់្សរមាបដ់្ឋកស់្សលឹកមន

ទំហំ៥០x១០០x៣០ស្សម 
១    

១១ ទរមឬប្ធនើដ្ឋកស់្សលឹកមន ២    
១២ ឧបការវាស់្សសំ្សប្ណើ មនងិកំប្ៅ ១    
១៣ ឧបករណ៍កំប្ៅ(របប្ទស្សរតជាក)់ ១    
          ខ . សោង្េរមាបច់ញិ្ច ឹម 
           ប្រាងស្សរមាបច់ិញ្េ ឹមដងកូវនាងប្ៅតំបនរ់តពូចិពុំរតូវការមា៉ា សីុ្សនកបំ្ៅដូចជារបប្ទស្សប្ៅតបំនរ់តជាកប់្ទ កប៏៉ាុផនត 
វារតូវាការប្រាងមានដបូំលប្ដើមបកីារររប្ភលៀង និងកបំ្ៅសថៃ។ចំប្រោះប្រាងចិញ្េ ឹមរតវូមានបងអួចស្សរមាបឲ់្យខយល់ប្ចញចូល
បានលអ ផតបងអួចទងំប្នោះរតូវប្ធវើសំ្សណញ់ស្សរមាបក់ារររស្សតវបកស ី ជីងចក ់ និងស្សតវលអិតចសរងមកសីុ្ស និងខាដំងកូវ
នាង ជាងប្នោះប្ទៀតបនទបរ់តូវសំ្សអាតឲ្យបានសាអ តលអ និងដ្ឋកថ់្នន សំ្សមាល បប់្មប្រាគមុនប្ពលចបប់្ផតើមចញិ្េ ឹម។មា៉ាងវញិ
ប្ទៀតប្រាងគួរប្ធវើឲ្យបានធពំីប្ររោះ រយរសួ្សលកនុងការផថទ ំ នងិដ្ឋកច់ំណីដល់ដងកូវនាង កដូ៏ចជាមានកផនលងស្សរមាប់
ទុកស្សលឹកមនផដលជាចំណី នងិកផនលងស្សរមាបដ់ងកូវនាងប្ទប ើងសំ្សបុកប្ពលវាប្ធវើសំ្សបុក។ 
        ៣.៣ ការក្ណំរស់ពលសវលភាា េដ់ង្គូវនាង្ 
           ការកំណតប់្ពលភាញ ស់្សកូនដងកូវនាងប្យើងរតូវពនិិតយប្មើលអពំីរតួយសនដំណមំនជាមុនសិ្សនមុនប្ពលភាញ ស់្សវា
ពីប្ររោះ បនាទ បព់ីភាញ ស់្សមានរយៈប្ពលពី១០ប្ៅ១៥សថៃប្ទើបដងកូវញាស់្ស ប្រលគឺវាអារស័្សយប្ៅត្តមពូជនីមយួៗ។ 
        ៣.៤ កាក្ណំរប់រមិាណដង្កូវនាង្ររវូចញិ្ច ឹម 
           ការកំណតប់រមិាណដងកូវផដលរតវូចិញ្េ ឹម ប្យើងរតូវពនិិតយប្មើលកត្តត មយួចនំួនដូចជា កំោំងពលកមម 
បរមិាណផលស្សលឹកមន ទំហំប្រាងចិញ្េ ឹម និងឧបករណ៍ស្សរមាបច់ិញ្េ ឹមផដលមាន។ 
៤. ចំណីនិង្ការផតលចំ់ណីដលដ់ង្កូវនាង្ 
           ស្សលឹកមនជាចំណីដសំ៏្សខានស់្សរមាបក់ារលូតោស់្ស និងសុ្សខភាពដល់ដងកូវនាង។ដូប្ចនោះការប្រជើស្សប្រ ើស្សស្សលឹកមន
ប្ដើមបផីតល់ជាចំណីដល់ដងកូវនាង ជាការចបំាចប់ំផុតកនុងការទទួលបានស្សរសស្សសូ្សរតមានគុណភាពខពស់្ស ពីប្ររោះស្សលឹក
មនកនុងរដូវរបាងំពិបាក នឹងទទួលបានស្សលឹកលអរបកបប្ដ្ឋយគុណភាព ស្សរមាបផ់តល់ជាចំណីដល់ការចិញ្េ ឹមកូនដងកូវ
នាង ប្ហតុដូប្ចនោះប្ហើយប្គរតូវកាតត់្តកផ់តងប្ដើមឲ្យស្សលឹកមនដុោះលូតោស់្សប្ទប ើងវញិបានលអសិ្សនមុនចបប់្ផតើមចិញ្េ ឹម។ 
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     ៤.១ ការសបឹះេលកឹ្មន  
 

          ការប្បោះស្សលឹកមនស្សរមាបផ់តល់ជាចំណីដល់កូនដងកូវនាងប្ៅដំណកទ់ី១ និងទី២ប្ពលប្វោប្ដើមបបី្បោះស្សលឹកឲ្យ
បានមុនប្មា៉ា ង៨រពកឹ  ឬកប៏្ពលោៃ ច  ពីប្ររោះស្សលឹកមានសំ្សប្ណើ មខពស់្ស និងរបកបប្ដ្ឋយគុណភាព កនុងដំណកក់ាល
ប្នោះការប្របើរបាស់្សកំោំងពលកមមផតមយួនាកឲ់្យប្ធវើការទងំពីរមុខ គឺចិញ្េ ឹមផង និងប្បោះស្សលឹកផង រហូតដល់ដងកូវវាធំ
ប្ទើបប្របើរបាស់្សពលកមមត្តមការជាកផ់ស្សតង។ មា៉ាងវញិប្ទៀត ការប្បោះស្សលឹកមនផតល់ជាចំណីដល់ដងកូវនាងវាសីុ្សត្តម
ដំណកក់ាលលូតោស់្សមានដូចខាងប្រកាមៈ 
           – ដងកូវនាងដំណកក់ាលទី១ រតូវប្បោះស្សលឹកទី៣ និងទី៤សនស្សលឹកផដលភលរឺប្ោងបនាទ បព់រីតួយ  
           –  ដងកូវនាងដំណកក់ាលទី២ រតវូប្បោះស្សលឹកទី៥ នងិទី៦សនស្សលឹកផដលភលរឺប្ោងបនាទ បព់ីរតួយ 
           –  ដងកូវនាងដំណកក់ាលទី៣ រតវូប្បោះស្សលឹកទី៧ និងទី៨សនស្សលឹកផដលភលរឺប្ោងបនាទ បព់រីតួយ  
           –ដងកូវនាងដំណកក់ាលទី៤នងិទី៥ផដលជាដំណកក់ាលដងកូវប្ពញវយ័ប្ហើយប្ទប ើងសំ្សបុកប្នាោះ រតូវប្បោះស្សលឹក
ទី៩ រហូតដល់ស្សលឹកផដលមានគុណភាពលអ ប្ៅពីប្លើស្សលឹកខាងប្រកាមប្ៅជិតដីផដលខូចគុណភាព ពីប្ររោះស្សលឹកមននា
ដំណកក់ាលប្នោះវាមានឥទធិពលដល់គុណភាពស្សរសស្សសូ្សរត។  
            ៤.១.១ ការសររេីសរេីេលកឹ្មនេរមាបកូ់្នដង្កូវនាង្ 
                ក្. វធិសី្ថស្រេតសបឹះេលកឹ្មន 
          របសិ្សនប្បើការរបមូលផលស្សលឹករតវូបានប្ធវើជាប្រៀងរាល់ឆ្ន  ំ ការប្រជើស្សប្រ ើស្សស្សលឹកប្ដើមបបី្ធវើការរបមូលផលអារស័្សយ 
ប្លើទតី្តងំរបស់្សទងស្សលឹក។ វធិីសាន្តស្សតប្នោះរតវូបានប្ៅថ្ន"វធិីសាន្តស្សតស្សលឹកធំរប្ោង" ។ វធិីសាន្តស្សតប្នោះទកទ់ងប្ៅនងិ 
ស្សលឹកផដលទទួលបានពនល ឺ ផដលស្សថិតប្ៅទីត្តងំខាងប្លើ។ ត្តមដំប្ណើ រការប្នោះប្គប្រជើស្សប្រ ើស្សយកផត ស្សលឹកធំរប្ោង
ប្លចប្ធាល ។ វធិីសាន្តស្សតឆ្ល ស់្សគ្មន  កម៏ានការប្របើរបាស់្សផងផដរគ ឺ វធិីសាន្តស្សតប្នោះរតវូបានប្របើរបាស់្សប្ដ្ឋយការកានទ់ងស្សលឹក
ផផនកខាងប្លើប្ៅ ចប្នាល ោះរមាមសដ ប្ៅប្ពលទងស្សលឹកប្កាងប្ផតក ស្សលឹកផដលធំរប្ោងប្លចប្ធាល ។ ស្សលឹកទី៤ និងទី៥ រតូវ
បានរាបចុ់ោះប្រកាមចបព់ីស្សលឹកផដលធរំប្ោង ផដលរតូវបានប្បោះ ស្សរមាបដ់ំណកក់ាលទី១ និងអំឡុងប្ពលស្សលឹកទី៥ 
ប្ៅទ៧ី រតូវ បានប្បោះស្សរមាបដ់ំណកក់ាលទី២។ ស្សលឹកទី៧និងទី៨ គឺស្សរមាបដ់ំណកក់ាលទី៣។ កនុងករណីប្នោះ
ស្សលឹកទនខ់ាល ងំ ប្ដ្ឋយសារកងវោះពនលឺរពោះអាទិតយ ប្រជើស្សប្រ ើស្សស្សលឹកផដលរងឹ ស្សថិតប្ៅពីប្រកាមស្សលឹកទងំអស់្សប្នោះ(ឧទ.ស្សលឹក
ទី៥និងទី៦ស្សរមាបដ់ំណកក់ាលទី១) ប្ៅប្ពលស្សលឹកកាល យជារងឹប្ររោះផតការអតប់ានដ្ឋកជ់បីំប៉ាន ប្ហើយប្ៅអំឡុង
ប្ពលលកខខណា រាងំស្សៃួត ការផណនាឲំ្យប្រជើស្សប្រ ើស្ស និងប្របើរបាស់្សស្សលឹកផដលទន។់ 
                ខ. វធិសី្ថស្រេតរបមូលេលកឹ្មន 
            ប្ៅប្ពលផដលការរបមូលស្សលឹកប្ដ្ឋយកាតយ់កផមកមានផតស្សលឹកខេបី្នាោះ គបឺ្រកាយការរបមូលផលរចួ ប្គយក
ស្សលឹកទងំប្នាោះប្ៅហានស់្សរមាបផ់តល់ជាចណីំប្ៅឲ្យដងកូវនាង ប្ដ្ឋយយកស្សលឹកទី១ ប្ៅទ៣ី សនស្សលឹករបស់្សផបកខេីបាន
របមូល ស្សរមាបដ់ងកូវដំណកក់ាលទី១ និងស្សលឹកទ ី៤ ប្ៅទ៥ី ស្សរមាបដ់ងកូវដំណកក់ាលទី២ ប្ហើយផផនកផដលប្ៅ
ស្សល់ស្សរមាបដ់ងកូវដំណកក់ាលទី៣។ 
                ្. សពលសវលរបមូលេលកឹ្មន 
            ប្ពលប្វោផដលស្សមរស្សបបំផុតស្សរមាបក់ារប្បោះស្សលឹកមន គឺប្ៅប្ពលរពឹក ឬប្ពលោៃ ចពីប្ររោះប្ៅប្ពលសថៃ
សីុ្សតុណហ ភាពប្កើនប្ទប ើងខពស់្ស ប្ហើយខយល់បកខ់ាល ងំ ជាប្ហតុប្ធវើឲ្យមានរហំតួជាតិទកឹពីស្សលឹកខពស់្ស ប្ធវើឲ្យស្សលឹកផដលបាន
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របមូលផលរចួឆ្បរ់ស្សប្រន ប្សាល ក ប្ៅប្ពលរកាទុក។ ចំការមនគរួផតប្ៅផកបរកផនលងចិញ្េ ឹមដងកូវនាងប្បើសិ្សនជាអាច
ប្ធវើប្ៅបាន។ មនិដូប្ចនោះប្ទការប្បោះស្សលឹកពីចំការផដលប្ៅឆ្ៃ យប្ហើយរតូវដកឹជញ្ជូ ន បនតប្ៅកផនលងចញិ្េ ឹមដងកូវនាងឆ្ប់
ស្សវិត រស្សប្រន។ របសិ្សនប្បើចំការប្ៅផកបរកផនលងចញិ្េ ឹម ស្សលឹករស្សស់្សរតូវបានផតល់ឲ្យប្ៅដងកូវនាងជាចណីំ។ 
         ៤.២ ការទុក្ដ្ឋក្េ់លកឹ្មន 
           ស្សលឹកមនជាទូប្ៅរតវូបានរកាទុកមយួរយៈប្ពល រហូតដល់ការផតល់ចំណីប្លើកប្រកាយ ប្ដ្ឋយសារផតស្សលឹកជា
ធមមត្ត បានរបមូលផលប្ពលរពកឹ ឬកប៏្ពលោៃ ចមយួដងកនុងមយួសថៃ។ របសិ្សនប្បើការប្បោះរតូវបានប្ធវើមុនប្ពលការ
ឲ្យចំណី ស្សលឹកស្សរមាបកូ់នដងកូវនាងរតវូផត រកាទុកប្ៅកផនលងផដលការហំតួទបបំផុត ដូចជាអគ្មរជានប់្រកាមសនបនទប់
ចិញ្េ ឹម ឬប្ៅបនទបម់យួផដលរតជាក។់ ដំប្ណើ រការប្នោះប្ទោះបីជាពិបាក ស្សលឹកផដលបានប្បោះរតូវបានដ្ឋកក់នុងកផន្តញ្ជង 
របអបប់្ឈើ ឬស្សមាា រៈស្សរមាបដ់្ឋកប់្ផសងៗប្ទៀតផដលអាចរកបាន ប្ហើយស្សមាា រៈទងំប្នោះរតវូបានផ្លល ស់្សបតូររាល់ប្ពល
ការប្ធវើដូប្ចនោះការររវាមនិឲ្យមានផសតិ។ កផន្តញ្ជង ឬរបអបគ់ួរផតរុបំ្ដ្ឋយករមាលចប្មប ើង ឬរកណត ់ផដលមានប្ឈើដ្ឋក់
ពីប្រកាមកុំឲ្យវាប៉ាោះនិងស្សលឹកមន ប្ៅប្ពលបាញ់ទឹកពីប្លើវា ប្ដើមបកីារររការហតួទឹកពីស្សលឹកមនប្ដ្ឋយពុំប្ធវើឲ្យស្សលឹកមន
ផដលប្យើងរកាទុកជាចំណីនាប្ពលបនាទ បប់្នាោះទទកឹប្ទ។ 

  
         ៤.៣ ការហានេ់លកឹ្មន 
           ស្សលឹកមនជាទូប្ៅរតវូបានហានមុ់នប្ពលឲ្យប្ៅកូនដងកូវសីុ្ស។ ទំហំផដលស្សមរស្សបគ ឺ០.៥-១.០ ស្សម ស្សរមាប ់
ដងកូវដំណកក់ាលទី១ប្ហើយ១.៥-២.៥ស្សម ស្សរមាបដ់ំណកក់ាលទី២ និង៣ប្ៅ៤ស្សម ស្សរមាបដ់ណំកក់ាលទី៣  
កនុងករណីដងកូវនាងរតវូបានចិញ្េ ឹមប្ដ្ឋយការកាតផ់មកផដលមានស្សលឹកខេីប្ពលដងកូវស្សថិតកនុងដំណកក់ាលទ៣ីប្នាោះ ប្គ
រតូវចិន្ត ជ្ ំផមកនិងស្សលឹកទងំអស់្សសិ្សន។ជួនកាលផមកផដលមានស្សលឹកខេរីតូវបានផតល់ឲ្យប្ៅដងកូវប្ដ្ឋយមនិបាចជ់ន្ត ជ្ ំ។ 
ការហានស់្សលឹកប្គប្របើរជុញ និងកាបំតិផទោះបាយស្សរមាបហ់ានស់្សលឹក កនុងករណីការ ចិញ្េ ឹមជារទងរ់ទយធំ ការប្របើរបាស់្ស
មា៉ា សីុ្សនចិន្ត ជ្ ំរតូវបានផណនា។ំ 
         ៤.៤ ការផតលច់ណីំ 
          ការសីុ្សរបស់្សដងកូវនាងខុស្សៗគ្មន ប្ៅត្តមពូជរបស់្សវា ដំណកក់ាលវវិតតរបស់្សដងកូវ បរសិាថ នចញិ្េ ឹម គុណភាព
ស្សលឹកមន និងការឲ្យចំណីប្ៅពកួវា។ ពីទិដាភាពសនបរសិាថ នចិញ្េ ឹម ប្ៅប្ពលសីុ្សតុណហ ភាពប្កើនប្ទប ើងព ី២០ ប្ៅ ៣០
អងា ការសីុ្សចំណីរបស់្សដងកូវនាងរតូវបានថយចុោះ។ ដងកូវនាងធំធាតជ់ាទូប្ៅនាប្ពលចិញ្េ ឹមប្ដ្ឋយការប្របើរបាស់្សផមក  
សនវធិីសាន្តស្សតចិញ្េ ឹម។កនុងវធិីសាន្តស្សតប្នោះផមកមនរតូវបានដ្ឋកប់្ៅកផនលងចិញ្េ ឹមប្ដើមបឲី្យដងកូវលូតោស់្សមានភាពជាឯក
ស្សណា នភាព។ របសិ្សនប្បើសី្សតុណហ ភាពប្លើស្សព ី ៣៣អងា ការផ្លល ស់្សបតូររបស់្សខលួនដងកូវនាងបានកាល យជារញួ ប្ហើយ
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ពួកវានងិបាតប់ងក់ារប្រស្សកឃ្លល នចំណី។ ស្សលឹកមនជាប្រចើនរតវូបានផតល់ជាចំណីឲ្យដងកូវនាងប្ៅប្ពលរពឹក នងិប្ពល
ោៃ ចប្ដើមបឲី្យដងកូវនាងសីុ្សស្សលឹកបានរគបរ់គ្មន ់ប្ៅប្ពលសី្សតុណហ ភាពរតជាកជុ់ំវញិប្មា៉ា ង ១០រពកឹ និងប្មា៉ា ង១០យប។់ 
ស្សលឹកតិចបផុំតរតូវបានផតល់ប្ៅប្ពលរប្ស្សៀល ដូប្ចនោះស្សលឹកមននងិប្ៅមានកនុងកផនលងចិញ្េ ឹមរហូតដល់យប។់ 
           ការចបប់្ផតើមប្ៅសថៃទី៣របស់្សដងកូវនាងនាដំណកក់ាលទី៥ រកប្ពញសូ្សរតកនុងខលួនដងកូវនាងវវិតតយា៉ា ងរហ័ស្ស។ 
ដូប្ចនោះអំឡុងប្ពលប្នោះស្សលឹកមនផដលមានគុណភាពលអរតូវបានផតល់ឲ្យជាចំណីកនុងបរមិាណដប៍្រចើនប្លើស្សលុប របសិ្សន 
ប្បើស្សលឹករស្សប្រនប្ហើយស្សអុយរតូវបានផតល់ឲ្យដងកូវនាងប្នាោះពួកវានឹងប្កើតជមៃបឺ្ដ្ឋយសារកងវោះនូវសារធាតុចិញ្េ ឹមប្ហើយ
និងឆ្បទ់ទួលរងនូវរបប្ភទជមៃ ឺ flacherie ផដលប្ធវើឲ្យសំ្សបុកនាងមនិសូ្សវលអនិងគ្មម នគុណភាព ផដលជាប្ហតុនាឲំ្យ
ដងកូវនាងប្ធវើសំ្សបុកត្តមយថ្នប្ហតុ។ ការប្រជើស្សប្រ ើស្ស និង ការផគតផ់គងស់្សលឹកមនឲ្យបានរគបរ់គ្មន ់ គមឺានសារសំ្សខាន់
ណស់្សប្ៅកនុងដំណកក់ាលប្នោះ។ ត្តមស្សតងដ់្ឋសនការឲ្យចំណីជាទូប្ៅ៣ដងកនុងមយួសថៃ កប៏៉ាុផនតប្ពលខលោះអារស័្សយប្លើ 
កមមករផដលមានផងផដរ។ 

   
 
          ៤. ៥ ឥទធពិលននេលកឹ្មនចសំ ឹះការលូរលេរ់បេដ់ង្កូវនាង្ 
         គុណភាពស្សលឹកមនវាជោះឥទធពិលខាល ងំណស់្សដល់ការរកីធំធាតរ់បស់្សដងកូវនាងត្តមដំណកក់ាលនីមយួៗ ជាង
ប្នោះប្ទៀតវាប្ធវើឲ្យគុណភាពស្សរសស្សសូ្សរតអន ់ ដូប្ចនោះគួផតឲ្យដងកូវនាងសីុ្សផតស្សលឹកមនណផដលមានជាតិរបូប្តអុីន ខពស់្ស 
និងដំណមំនរតូវផតដ្ឋកជ់ីប្រកាយប្ពលរបមូលផលប្ដើមបឲី្យវាលូតោស់្សបានលអ។ 
៥. ការសំអាត និង្ការសម្លាប់ទមទោគកន្នែង្ចិញ្ចឹមដង្កូវនាង្ មុនទពលចិញ្ចឹម 
           មុនប្ពលចិញ្េ ឹមដងកូវនាងប្យើងរតូវការចបំាច ់ សំ្សអាត និងស្សមាល បប់្មប្រាគ បាកប់្តរ ី ឲ្យបានលអប្ៅកផនលង
ចិញ្េ ឹម កនុងប្នាោះរតវូបានអនុវតតនត៍្តមលកខណៈរបូសាន្តស្សត និងគីមសីាន្តស្សតមានដូចជា 
        ៥.១ ការស្សមាល បប់្មប្រាគត្តមលកខណៈរបូសាន្តស្សត 
              ៥.១.១ ពនល ឺ
          ការប្របើពនលឺរពោះអាទិតយប្ដើមបសី្សមាល បប់្មប្រាគ និងបាកប់្តរជីាការរបប្ស្សើពីប្ររោះ វាពុំបានចណំយថវកិារប្ហើយ
ជួយ ការររបរសិាថ នប្ទៀតផងប្ដ្ឋយសារផត ការំស្សមីអូរត្តវយូិប្លរបស់្សពនលឺរពោះអាទិតយវាអាចស្សមាល បប់ាកប់្តរ ីនិងប្មប្រាគ
ផដលមានប្ៅកនុងបនាទ បច់ិញ្េ ឹម។    
              ៥.១.២ ទកឹប្ៅត  
           ការប្របើរបាស់្សទឹកប្ៅត ស្សរមាបស់្សមាល បប់្មប្រាគ និងបាកប់្តរកីនុងបនទបច់ិញ្េ ឹមតូចៗ ឬក ៍ស្សរមាបោ់ងសំ្សអាត 
ស្សមាា រៈមយួចំនួនដូចជាសំ្សណញ់ស្សរមាបដ់ងកូវប្ទប ើង ប្ពលផ្លល ស់្សបតូរចំណី នងិកផន្តញ្េង។ 
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              ៥.១.៣ ចហុំយ (ចហំាយទកឹប្ៅត )           
      ការប្របើចំហាយទកឹប្ៅត  ប្ដើមបសី្សមាល បប់្មប្រាគ និងបាកប់្តរបី្ៅកនុងបនទបច់ិញ្េ ឹមប្នាោះ ជាការរបប្ស្សើរ ប្ហើយស្សនស ំ
សំ្សសចបានប្រចើន ប្រលគឺ ប្បើប្យើងប្របើទឹកប្ៅត ១០០អងារប្ស្សរតូវប្របើប្ពលកនលោះប្មា៉ា ង ផតប្បើប្របើទកឹប្ៅត ៨៨អងាប្ស្សរតវូ
ប្របើរយៈប្ពល១ប្មា៉ា ង។ 
       ៥.២ ការស្សមាល បប់្មប្រាគត្តមលកខណៈគមី ី
         ការប្របើរបាស់្សវតថុធាតុគីមសី្សរមាបស់្សមាល បប់្មប្រាគនិងបាកប់្តរ ី ប្គរតូវដឹងឲ្យបានចបស់្សអំពទីហំំសនកផនលងផដល
រតូវចិញ្េ ឹមដងកូវនាង ប្ដើមបរីយរសួ្សលកនុងការកំណតប់រមិាណវតថុធាតុគីមកីនុងការប្របើរបាស់្ស។  
              ៥.២.១ ប្ម៉ាៅកលរ 
         ការប្របើរបាស់្សប្ម៉ាៅកលរនីស្សរមាបស់្សមាល បប់្មប្រាគនិងបាកប់្តរបី្ៅកនុងបនាទ បច់ិញ្េ ឹមដងកូវនាង គឺប្គបាចប្ម៉ាៅកលរនី 
កនុងបនទបច់ិញ្េ ឹម ប្ដ្ឋយបិទទវ រ និងបងអួចសនបនទបរ់យៈប្ពល១សថៃ ប្ដើមបកុីំឲ្យជាតិហាគ ស្សផដលភាយប្ចញពីកលរនីភាយ 
ប្ចញមកប្រៅផដលប្ធវើឲ្យបាតប់ងរ់បសិ្សទធភាពកនុងការកំចតប់្មប្រាគនិងបាកប់្តរ ី បនាទ បម់កប្ទើបចហំរបងអួចប្ដើមបឲី្យ
ខយល់បរសុិ្សទធចូលមក និងស្សមាអ តបនទប ់មុនប្ពលចបប់្ផតើមចិញ្េ ឹមដងកូវនាង កប៏៉ាុផនតការប្របើប្ម៉ាៅកលរនីប្យើងពិបាកដឹងពីអ
រត្តភាគរយសនជាតិកលរនី ដូប្ចនោះគួប្របើប្ម៉ាៅកលរនីរតឹមផត១%បានប្ហើយ។  
              ៥.២.២ សូ្សលុយស្សសងុកលរ  
         ការបាញ់សូ្សលុយស្សយងុកលរនី១% ប្ដ្ឋយប្របើបរមិាណសូ្សលុយស្សយងុកលរនី ២២៥ ស្សម៣ កនុងរកទបសផទ១ម២ សន
បនទបច់ិញ្េ ឹម ស្សរមាបស់្សមាល បប់្មប្រាគ និងបាកប់្តរកីនុងបនទបច់ិញ្េ ឹម ប្ដ្ឋយប្របើរយៈប្ពលពកីនលោះប្មា៉ា ងប្ៅ មយួប្មា៉ា ង 
រពមជាមយួគ្មន ប្នោះផដររតូវបទិបនទបឲ់្យជតិ នងិមនិឲ្យរតូវពនលសឺថៃ បនាទ បម់កប្ទើបសំ្សអាតបនទប ់ ប្ហើយឲ្យខយល់សាអ ត
ប្ចញចូលមុនប្ពលចបប់្ផតើមចិញ្េ ឹម។                      
                 ៥.២.៣ សូ្សលុយស្សសងុហវ័រមា៉ា លីន   
          ការបាញ់សូ្សសុ្សយស្សយងុហវ័រមា៉ា លីន២%ប្ដ្ឋយប្របើបរមិាណសូ្សលុស្សយងុហវ័រមា៉ា លីន១៨ស្សម៣កនុងរកទបសផទ១ម២ 

សនបនទបច់ិញ្េ ឹម ស្សរមាបស់្សមាល ប ់ ប្មប្រាគ នងិបាកប់្តរ ី កប៏៉ាផនត ហវ័រមា៉ា លីនជាសារធាតុគីមខីាល ងំវាអាចស្សមាល បទ់ងំ
របប្ភទវរីសុ្សប្ទៀតផង ដូប្ចនោះប្ពលផដលប្គប្របើ ហវ័រមា៉ា លីន ប្គរតវូបិតទវ រ បងអួច ឲ្យជិតកនុងរយៈប្ពល២៤ ប្មា៉ា ងមុន នងឹ
ចំហរទវ របងអួចប្ដ្ឋយទុកផតទវ រ និងបងអួចសំ្សណញ់ឲ្យខយល់សាអ តប្ចញចូលរយៈប្ពល១០សថៃ យា៉ា ងតិចមុនចបប់្ផតើម
ចិញ្េ ឹមដងកូវនាង។ 
៦. ការសអំាតស ន្ើ និង្រផនែង្ចិញ្ចមឹ្ដង្កូវនាង្ 
          ៦.១ សពលសវលននការេមាា រសធនចីញិ្ច ឹម 
         វាគឺជាការររចំបាច ់ប្ដើមបសី្សមាអ តនូវពពួកកាកសំ្សណល់ ប្ធវើឲ្យវនិាស្សដល់ដងកូវនាងមានដូចជា ស្សលឹក  ោមក 
ដងកូវរប ់។ល។ ផដលមានប្រចើនប្ៅកផនលងចិញ្េ ឹម។ ការស្សមាអ តទមទរនូវស្សណត បធ់ាន បប់្ដើមបកីារររដងកូវពដីំណក ់
ឧស្សម័ន និងវតតមាន ភាន ករ់របងកជមៃបឺ្ៅកផនលងចិញ្េ ឹម។ ការស្សមាអ តរតូវបានប្ធវើមុនប្ពលដងកូវនាងចបប់្ផតើមស្សក  និង
បនាទ បព់ីស្សក អំឡុងប្ពលវយ័កណត លរបស់្សដងកូវ។ ជាទូប្ៅការប្ធវើអនាមយ័កផនលងចិញ្េ ឹមរតវូបានអនុវតតនត៍្តងំពី មុន
អំឡុងប្ពលស្សក និងប្ពលបនតបនាទ ប ់រហូតដល់ប្រកាយប្ពលស្សក ប្ៅ ដំណកក់ាលទី១ ស្សកដំណកក់ាលទី២ និង 
ស្សកដំណកក់ាលទី៣ ពីប្ររោះស្សលឹកមនផដលផតល់ជាចំណីមានការប្កើនប្ទប ើងប្រចើន ជាប្ហតុប្ធវើឲ្យកបំ្ទចស្សលឹកផដលប្ធវើ
ឲ្យវនិាស្ស និង ោមករបស់្សដងកូវនាងរតូវបានប្កើនប្ឡើង។ ដូប្ចនោះគឺជាការផណនាផំដលការប្ធវើអនតរកាលស្សមាអ តកផនលង
ចិញ្េ ឹមរតវូបានអនុវតតនអ៍ំឡុងប្ពល ដងកូវនាង ដំណកក់ាលទី៣។ 
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          ៦.២ រសបៀបេអំារសធន ីឬក្ផស្រញ្ចង្ចញិ្ច ឹម 
           ជំហានជាប្រចើនកនុងការប្ធវើអនាមយ័ទំប្នើឬកផន្តញ្ខងកផនលងចឹញ្េ ឹមដងកូវនាងមានដូចតប្ៅ៖ ដំបូងប្យើងរកាល
សំ្សណញ់អនាមយ័ពីប្លើទំប្នើ ឬកផន្តញ្េងប្ដ្ឋយដ្ឋកស់្សលឹកមនរស្សស់្សពីប្លើប្ដើមបឲី្យដងកូវនាងវាប្ទប ើងមកសីុ្សពីប្ររោះដងកូវ
នាង វាពុំសីុ្សស្សលឹកចស់្សផដលស្សល់ប្ទ បនាទ បព់ដីងកូវនាងប្ទប ើងមកប្លើសំ្សណញ់អស់្សមកប្ទើបប្យើងប្លើកយកសំ្សណញ់
និងដងកូវនាងបតូរប្ៅកផនលងប្ផសង(ទបំ្នើ ឬកផន្តញ្េងថមី) ប្ទើបប្យើងសំ្សអាតទំប្នើឬកផន្តញ្េងចស់្ស។ ចំប្រោះករណីការចិញ្េ ឹម
មានចំនួនប្រចើន បនាទ បព់ីបានប្ផទរដងកូវនាងប្ចញទំប្នើរតូវបាចប្ផោះអរក មពបី្លើទំប្នើចស់្សប្ដើមបឲី្យកំប្ទចស្សលឹកផដលប្ៅ
ស្សល់រលួយ និងោមកដងកូវនាង វានឹងស្សៃួតប្ទើបសំ្សអាតជាប្រកាយ។  

   
 
៧. ដង់្សុសីតរនងុ្ការចិញ្ច មឹ្ 
          ភាពឯកស្សណា នភាពសនការលូតោស់្សរបស់្សដងកូវ អារស័្សយប្លើដងសីុ់្សប្តសនការចិញ្េ ឹមផងផដរ។ ដងសីុ់្សប្ត
ខពស់្ស កនុងមយួកផនលងប្នាោះជាលទធផលដងកូវនាងខវោះចំណី ដូប្ចនោះពនាការលូតោស់្សរបស់្សដងកូវ។ ដងសីុ់្សប្តចិញ្េ ឹម
ទកទ់ងផងផដរប្ៅ និងភាពផដលប្របើរបាស់្សជារបប្យាជនស៍នភាពរយរសួ្សលកនុងការចិញ្េ ឹមរមួមាន ឧបករណ៍ស្សមាា រៈ 
និង កមមករផងផដរ។ ដងសីុ់្សប្តខពស់្សសនការចិញ្េ ឹមគឺអាចប្ធវើបានប្ដើមបបីប្ងកើនរទងរ់ទយចិញ្េ ឹមកនុងមយួកផនលង ផដល 
ទមទរកផនលងទំប្នរតិច និង អាហារតិច ប៉ាុផនតការបប្ងកើនការឲ្យចំណីគឺមានសារៈសំ្សខានស់្សរមាបដ់ងកូវនាង។ ប្ទោះ
យា៉ា ងណកប៍្ដ្ឋយ ដងសីុ់្សប្តចិញ្េ ឹមខពស់្សបានផតល់នូវសំ្សបុកនាងអន់ៗ ប្រចើន ប្ររោះផតការលូតោស់្សដងកូវមនិប្ស្សមើគ្មន ជា
ប្ហតុនាឲំ្យការប្ធវើសំ្សបុករបស់្សដងកូវនាងមនិរសុ្សោះគ្មន ផដរ។ 
៨. ដំណារ់កាលដង្កូវសដរ ឬសរ 
          ការស្សកឯកស្សណា នភាពគឺជាកាលផដលតរមវូឲ្យមាន ស្សរមាបក់ារចិញ្េ ឹមដងកូវនាង។ ជាទូប្ៅការស្សកមាន
ឯកស្សណា នភាពប្ៅប្ពលញាស់្ស និងការចិញ្េ ឹមបានរតឹមរតូវ។ ភាពឯកស្សណា នភាពតិចតួចសនការស្សក ជំនួស្ស
ប្ពលដងកូវទទួលជមៃ ឺ ប្ហើយការស្សកដងកូវមនិបានប្ធវើប្ដ្ឋយសដរតឹមរតូវ។ ប្ៅប្ពលរបផហល ៧០ ប្ៅ ៨០%រតូវបាន
ស្សប្រមចប្ៅដំណកក់ាលស្សក បញ្ឈបក់ារឲ្យចណីំដងកូវ ប្ហើយសី្សតុណហ ភាពចុោះទបជិត ១-២អងាពីសី្សតុណហ ភាព
ធមមត្ត។ប្ៅប្ពលផដលដងកូវប្រៀបស្សក ពួកវាបនថយការប្រស្សកឃ្លល នប្ហើយខលួនរបស់្សវាកាល យជារប្ោងគ ឺប្រៀបរយស្សរមាប់
ពួកវាប្បាោះបងប់្ចលផស្សបកចស់្សប្ចញ ដូប្ចនោះ ការប្ធវើអនាមយ័មុនប្ពលស្សករតូវផតរបកានភ់ាជ ប។់ ប្ៅប្ពលដងកូវស្សក
១០០% ប្ហើយពណ៌កបលដងកូវ ផរបប្ៅជាពណ៌ប្ត្តន តចស់្ស ដងកូវនាងនិងប្រស្សកឃ្លល នប្ឡើងវញិ។   ប្នោះជាប្ពលប្វោ 
ផដលរតមឹរតវូស្សរមាបឲ់្យចំណី ប្ៅដងកូវនាង។  

          អំឡុងប្ពលដំណកក់ាលស្សក រតូវរកាកផនលងចឹញ្េ ឹមឲ្យមានខយល់ប្ចញចូលបានលអ ប្ហើយសី្សតុណហ ភាព ២៤
អងា និង សំ្សប្ណើ ម ៧០-៧៥% ឲ្យបានរតឹមរតូវ។ ប្ៅប្ពលផដលដងកូវទងំអស់្សមនិបានចូលប្ៅកផនលងរបស់្សវាប្រៀង
ខលួន ប្ទ ការឲ្យចំណីនិងរតូវបានប្ធវើ។ ការប្ធវើអនាមយ័កផនលងចិញ្េ ឹមគរួផតបានអនុវតតនប៍្លើកដំបូងប្ៅសថៃទី២ឬទី៣ សន
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ដងកូវដំណកក់ាលទី៥។ប្ៅប្ពលផដលដងកូវប្ពញវយ័ ពួកវារប្វ ើរវាយ ប្ហើយរកកផនលងកាចសំ់្សបុក។ ដងកូវនាងប្ពញវយ័ 
បប្ញ្េញស្សរសស្សអំប្បាោះ ពីមាតរ់បស់្សវាប្ដើមបបីប្ងកើតជាប្ជើងស្សរមាបសំ់្សបុកនាង។ ប្ជើងប្នោះរតូវបានប្ៅថ្ន ស្សសស្សសូ្សរត
របស់្សសំ្សបុកនាង។ ប្ៅប្ពលផដលប្ជើងបានស្សងប់្ឡើង រតគ្មករបស់្សដងកូវនាងនងិប្ឆ្ព ោះប្ៅទីត្តងំខាងប្រៅស្សរមាបក់ារ
បប្ញ្េញប្ចល របស់្សវា។ ស្សសស្សសូ្សរតសំ្សបុកនាងខុស្សៗគ្មន ប្ៅត្តមពូជដងកូវនាងនិងទរមងស់នប្រគ្មងសំ្សបុក។ ជាទូប្ៅ 
១-២% សនទមៃនសំ់្សបកសំ្សបុក។ ដំប្ណើ រការសាងស្សងសំ់្សបុកប្ដ្ឋយដងកូវនាងប្ៅថ្នការកាចសំ់្សបុក។ របសិ្សនប្បើដងកូវ
នាងរតូវបានរខំានអំឡុងប្ពលកាចសំ់្សបុកការបនតសនស្សសស្សសូ្សរតអាចខូចប្ហើយដងកូវអាចឈបផ់លិតសំ្សបុក។ ដូប្ចនោះ 
ដងកូវនាងគួរផតកានថ់នមៗរយៈប្ពល ២-២.៥សថៃ បនាទ បព់ីប្ឡើងសំ្សបុកពិតរបាកដ ប្ៅប្ពលផដលរកដ្ឋស្សប្ៅកផនលងចឹ
ញ្េ ឹមបានប្រគ្មងស្សរមាបក់ារប្ឡើងសំ្សបុកជាកោ់ករ់តូវបានផ្លល ស់្សបតូរ។ មានដងកូវនាងខលោះជាមយួនិងប ហ្ ប្ស្សប្នទចី
ប្ដ្ឋយរកប្ពញសូ្សរតរបស់្សវា។ ដងកូវទងំប្នោះប្ទោះបជីាប្មើលប្ៅបរហ ញ ឲ្យប្ឃើញពីសុ្សខភាពលអនិងមនិបប្ងកើតសំ្សបុក។ 
ដងកូវទងំប្នោះរតូវបានប្ៅថ្នគ្មម នការកាចសំ់្សបុកដងកូវនាង។  
៩. វដតជីវិតននសតវដង្កូវនាង្ 
វដតជវីតិរបស់្សដងកូវនាង មានរយៈប្ពល ៤៨ ប្ៅ៥៧ សថៃកនុងប្នាោះ 
១. វគគពង និងញាស់្ស មានរយៈប្ពល ១២ - ១៣ សថៃ - ដងកូវដំណកក់ាលទី៤ មានរយៈប្ពល ៥ សថៃ 

២. វគគលូតោស់្ស - ដងកូវដំណកក់ាលទី៥ មានរយៈប្ពល ៧ សថៃ 
 - ដងកូវដំណកក់ាលទី១ មានរយៈប្ពល ៤ សថៃ ៣. វគគប្ឡើងសំ្សបុក មានរយៈប្ពល ៤ - ៥ សថៃ  

 - ដងកូវដំណកក់ាលទី២ មានរយៈប្ពល ៣ សថៃ ៤. វគគដឹកប្ដឿប្ៅកនុងសំ្សបុក មានរយៈប្ពល១០-១៥សថៃ 

 - ដងកូវដំណកក់ាលទី៣ មានរយៈប្ពល ៣ សថៃ ៥. វគគប្មអំប្ៅ និងបនតពូជ 
វដតជីវិតរបស់ដង្កូវនាង្ 

 

                     

 



 

13 
 

    

 

   
 

   
 

   
 
           ៩.១ ការចញិ្ច ឹមក្នុង្ដណំាក្ក់ាលលូរលេ ់
                  ៩.១. ១. ចររឹលក្ខណៈក្នុង្ដណំាក្ក់ាលលូរលេ ់
           ការរកីធំធាតរ់បស់្សដងកូវនាងវាផរបរបួលប្ៅត្តមវដតជវីតិសនដំណកក់ាលលូតោស់្សនីមយួៗ។ ទីមយួរតូវផត
រកាសី្សតុណហ ភាព និងសំ្សប្ណើ ម ប្ដ្ឋយប្របើឧបករណ៍រសូ្សបខយល់ និងឧបករណ៍រកាសី្សតុណហ ភាពប្ៅត្តមតរមូវការ
របស់្សដងកូវនាងត្តមដំណកក់ាលនីមយួៗ។ ទីពីរ ដងកូវវាសីុ្សចំណី(ស្សលឹកមន) ពីតចិប្ៅដំណកក់ាលដបូំង ប្ៅសីុ្ស
ចំណីប្រចើនប្ៅដំណកក់ាលទី៥ និងវាឈបសីុ់្សចណីំប្ពលប្ពញវយ័ចបប់្ផតើបប្ទប ើងសំ្សបុក។ 
                  ៩.១. ២ បរយិាកាេក្នុង្ការចញិ្ច ឹម 
                      ក្. េរុីណហ ភាព 
              ដងកូវនាងមនិអាចរស់្សបានប្ទប្ៅសី្សតុណហ ភាពខពស់្ស ចំប្រោះសី្សតុណហ ភាពអំប្ណយផលស្សរមាបដ់ងកូវនាងរកី
ធំធាតប់ានលអគឺពី២៤ប្ៅ២៧អងារ ចំប្រោះរបប្ភទពូជមយួចនំនួដូចកនុងត្តរាងខាងប្រកាម 



 

14 
 

ប្លើក ពូជដងកូវនាង 
ដងកូវនាងពីដំណកក់ាលទី១ដល់

ទី៣(សី្សតុណហ ភាព) 
ដងកូវនាងពីដំណកក់ាលទី៤ 
ដល់ទ៥ី(សី្សតុណហ ភាព) 

១ Bivoltine  x bivoltine ២៦ប្ៅ២៧ 0C ២៤ប្ៅ២៦ 0C 

២ Bivoltine  x bivoltine  
Bivoltine  x polyvoltine 

២៧ប្ៅ២៨ 0C ២៦ប្ៅ២៧ 

៣–៦ Polyvoltine  x bivoltine 
Polyvoltine  x polyvoltine 

៣៨ប្ៅ៣០ 0C ២៧ប្ៅ២៨ 0C 

៧ Bivoltine  x bivoltine 
Bivoltine  x polyvoltine 

២៧ប្ៅ២៩ 0C ២៦ប្ៅ២៧ 0C 

 

         កប៍៉ាុផនតចំប្រោះពូជកនុងរសុ្សកវញិវាអាចលូតោស់្សបានលអកនុងចប្នាល ោះ  សី្សតុណហ ភាព៣០អងារ។  កនុងករណីមាន 
សី្សតុណហ ភាពខពស់្សជាងប្នោះប្គរតវូប្របើឧបករណ៍ប្ដើមបរីការកំប្ៅនងិសំ្សប្ណើ មស្សរមាបក់ារសូ្សតោស់្សរបស់្សដងកូវនាង ផត
ប្បើគ្មម នឧបករណ៍រការកំប្ៅនិងសំ្សប្ណើ មប្ទប្គគួផតរងចបំ្ពលមកដល់នូវអាកាស្សធាតុស្សមរស្សប។ 
                     ខ. សំ្សប្ណើ មបរយិាកាស្ស 
          ដងកូវនាងរតូវការសំ្សប្ណើ មស្សរមាបជ់ីវតិរបស់្សវាកនុងចប្នាល ោះពី៧០ប្ៅ៧៥% ផដលលអ ផតប្បើសំ្សប្ណើ មវាទប ឬក៍
ខពស់្សហសួ្សវាប្ធវើឲ្យដងកូវរប ់ដូប្ចនោះប្គរតវូការប្របើឧបករណ៍រសូ្សបសំ្សប្ណើ មជាជនំួយកនុងករណីមានសំ្សប្ណើ មទប ឬខពស់្ស 
ប្ពក ប្ររោះសំ្សប្ណើ មទងំប្នោះបណត លមកពី អាកាស្សធាតុ ប្ៅត  ប្ស្សើម និងសំ្សប្ណើ មប្ចញពីស្សលឹកមនជាចំណី និងភាយ
ពីខលួនដងកូវនាង។ 
                     ្. ខយល ់
           កនុងបនទបច់ិញ្េ ឹមដងកូវនាងរតវូការចបំាចឲ់្យមានខយល់បិសុ្សទធប្ចញចូលប្ដើមបរីកាសី្សតុណហ ភាព និងសំ្សប្ណើ ម
ប្ៅកនុងបនទបក់ដូ៍ចជាជួយ កាតប់នថយការប្កើនប្ទប ើងនូវបរមិាណឧស្សម័នកាបូនិកកនុងបនទបច់ិញ្េ ឹមផដលប្ធវើឲ្យដងកូវនាងវា
របន់ិងមយួវញិប្ទៀតកម៏ានឥទធិពលប្ៅប្លើចំហាយទឹកផដលភាយប្ចញពីខលួនដងកូវនាងនងិស្សលឹកមនប្ពលផដលប្យើង
ផតល់ជាចំណីប្ដ្ឋយប្ធវើឲ្យសំ្សប្ណើ មកនុងបនទបច់ិញ្េ ឹមថយចុោះផងផដរ ផតប្ពលដងកូវនាងប្ៅតូចៗពុំសូ្សវរតវូការលំហូរខសល់
សាអ តប៉ាុនាម នប្ទ លុោះដល់ប្ពលដងកូវនាងធបំ្ទើបរតវូការលំហូខសល់ខាល ងំ កប៏៉ាុផនតប្យើងមនិអាចចិញ្េ ឹមដងកូវនាងប្ៅតបំន់
ផដលមានខសល់បកប់្បាកខាល ងំបានប្ទ។ ទនទមឹនងឹប្នោះប្យើងរតវូរបុងរបយត័នចបំ្រោះការភាយឧស្សម័នការបូនិកផដលមាន
ភាគរយខពស់្សកនុងខសល់ ផដលបណត លមកពីការដុតសំ្សរាម ដុតអុស្ស នងិការភាយជាតិហាគ ស្សឧស្សម័នពុល សនសារធាតុ
គីម ីនិងជាតិហាគ ស្សរបស់្សប្របងសំាង ចូលប្ៅកនុងបនទបច់ិញ្េ ឹមដងកូវនាងប្ទ ពបី្ររោះវាប្ធវើឲ្យដងកូវនាងរប។់ 
                     ឃ. ពនល ឺ
         ដងកូវនាងប្ពលមុនញាស់្ស នងិកូនដងកូវនាងប្ៅដំណកក់ាលទី១វាពុំរតូវការពនលបឺ្ទ កប៏៉ាផនតបនាទ បព់ីប្នាោះមកវា
រតូវការពនលឺបនតិចមតងៗ ប្ហើយរតូវការពនលឺខាល ងំប្ៅដំណកក់ាលទី៤ និងទី៥ ពីប្ររោះពនលឺបានជួយ ជំរញុឲ្យដងកូវលូត
ោស់្សបានលអ។ ផតដងកូវនាងវារតវូការពនលឺសថៃប្ៅត្តមរបប្ភទសនពូជនមីយួៗខុស្សៗគ្មន ។  
១០. ដំណារ់កាលស្ប ើង្សបុំរ  
         ១០.១ ដណំាក្ក់ាលសពញវយ័របេដ់ង្កូវនាង្ 
បនាទ បព់ីដំណកក់ាលទី៥មយួស្សបាត ហ៍ដងកូវនាងសីុ្សចំណីតិចប្ហើយខលួនរបស់្សវាចបប់្ផតើមរញួនងិផរបពណ៌័ជាថ្នល  ផដល

ប្នោះជាដំណកក់ាលដងកូវប្ពញវយ័ ប្រលគឺវាចបប់្ផតើមបប្ញ្េញសូ្សរតនិងផស្សវងរកសំ្សបុកស្សរមាបប់្ធវើ សំ្សបុក។ 
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         ១០.២ រសបៀបសធវេីបុំក្របេដ់ង្កូវនាង្ 
             ប្ពលដងកូវនាងប្ពញវយ័វាចបប់្ផតើមបប្ញ្េញសំ្សទបសូី្សរតពីមាតរ់បស់្សវាប្ដ្ឋយប្ធវើចលនាជាមយួនិងប្ជើងប្ដើមប ី
បប្ងកើតជាសំ្សបុកសំ្សទបមុីននងឹចបប់្ផតើមបប្ងកើតជាសំ្សបុកដងកូវនាងផដលប្យើងអាចរសាវយកសូ្សរតបាន ។ បរមិាណសំ្ស
ទបសូី្សរតប្នោះអារស័្សយប្ៅត្តមពូជដងកូវនាង និងទរមងស់នសំ្សបុកស្សរមាបដ់ងកូវនាងប្ធវើសំ្សបុក រឯីសំ្សទបសូី្សរតផដលដងកូវ
នាងបប្ញ្េញប្ចលប្នាោះមានរបផហលពី១ប្ៅ២%សនទមៃនស់្សរសស្សសូ្សរតសុ្សទធស្សរបុរបស់្សសំ្សបុកដងកូវនាងនីមយួៗ ទងំ
អស់្សប្នោះជារប្បៀបប្ធវើសំ្សបុករបស់្សដងកូវនាង។ កនុងករណីដងកូវនាងមានអារមមណ៍មនិលអឬកម៍ានការផ្លល ស់្សបតូរវាចុោះប្ទប ើង
ប្ពលវាកំពុងប្ធវើសំ្សបុកប្នាោះ វាប្ធវើឲ្យស្សរសស្សសូ្សរតផដលដងកូវវាកពុំងផលិតផបកស្សរសស្ស ឬ កវ៍ាឈបផ់លិតស្សរសស្សសូ្សរត
ផតមតង ជាលទធផលស្សរសស្សសូ្សរតផដលប្យើងទទលួបានគ្មម នគុណភាព។ ដូប្ចនោះប្យើងគរួផតចបដ់ងកូវដ្ឋកប់្លើសំ្សបុក
ស្សរមាបដ់ងកូវនាងប្ធវើសំ្សបុកឲ្យបានពី២ប្ៅ២សថៃកនលោះមុនវាចបប់្ផតើមប្ធវើសំ្សបុក។ចបំ្រោះដងកូវឈឬឺដងកូវមនិរគបល់កខណៈ
វាមនិអាចប្ធវើសំ្សបុកបានប្ទ។ 
         ១០.៣ លក្ខខណឌ ចបំាចរ់បេេ់បុំក្េរមាបដ់ង្កូវនាង្សធវេីបុំក្ 
            សំ្សបុកស្សរមាបដ់ងកូវនាងប្ធវើសំ្សបុកគឺប្គប្ធវើវាពី ឬស្សស ីផមកឬស្សស ីផមកប្ឈើ និងរកដ្ឋស្សកាតុង ពីប្ររោះប្គរតូវ
ការប្របើវាមានរយៈប្ពលយូ ដូប្ចនោះសំ្សបុករបស់្សដងកូវនាងទមទនូវលកខខណា ចបំាចម់យួចំនួនដូចតប្ៅៈ 

 ចំប្រោះសំ្សបុកប្ធវើពរីកដ្ឋស្សកាតុងគរឺកាចប្នាល ោះរបអបស់្សរមាបដ់ងកូវនាងប្ធវើសំ្សបុកមានទំហំប៉ាុនៗគ្មន ។ 
 ទំហំចប្នាល ោះរបអបស់្សរមាបដ់ងកូវនាងប្ធវើសំ្សបុកគរួផតមានទំហំស្សមរស្សបឲ្យដងកូវនាងមានស្សមតថភាពរគប់

រគ្មនក់នុងការប្ធវើសំ្សបុក។ 
 ការប្រៀបចបំនទបស់្សរមាបដ់ងកូវនាងប្ធវើសំ្សបុកគរួផត មានលកខណៈស្សមរស្សបប្ៅត្តមតរមូវការរបស់្សដងកូវ

នាងកនុងការប្ធវើសំ្សបុក។ 
 មានភាពរយរសួ្សលកនុងការរបមូលផលសំ្សបុកដងកូវនាង។ 
 គិតពរីបសិ្សទធភាពប្ស្សដាកិចេ ភាពធន ់នងិរយរសូ្សបសំ្សប្ណើ ម ចំប្រោះស្សមាា រៈស្សរមាបយ់កមកប្ធវើសំ្សបុក

ស្សរមាបដ់ងកូវនាងប្ធវើសំ្សបុក។ 
 រយរសួ្សលសំ្សអាតសំ្សទបសូី្សរតផដលមនិអាចយកមករសាវជាសូ្សរតបាន។ 
 រយរសួ្សលប្ឃើញសំ្សបុកប្ភាល ោះ និងសំ្សបុកដងកូវនាងខូច។ 
 មានទំហំតូចរយរសួ្សលទុកដ្ឋក។់ 

              ១០.៤ រសបៀបសទបងី្េបុំក្  
          ការប្ទប ើងសំ្សបុករបស់្សដងកូវនាងគឺជាប្ពលដសំ៏្សខានក់នុងការចិញ្េ ឹមដងកូវនាង ពបី្ររោះការប្ទប ើងសំ្សបុករបស់្សដងកូវ
នាង និងកត្តត លកខខណា អាកាស្សធាតុ វាចបំាច់ណស់្ស ប្ដ្ឋយសារវាជោះឥទធពិលដល់គុណភាពសនសំ្សបុកដងកូវនាង 
។ការប្ទប ើងសំ្សបុកដងកូវនាងរតូវការកំោំងពលកមមប្ដើមបចីបដ់ងកូវនាងមតងមយួៗប្ៅដ្ឋកប់្លើសំ្សបុកស្សរមាបឲ់្យដងកូវ
នាងប្ធវើសំ្សបុកពីប្ររោះការប្ធវើផបបប្នោះវារយរសួ្សលដល់ដងកូវនាងកនុងការប្ធវើសំ្សបុក។ 



 

16 
 

   
            ១០.៥ ការការ រក្នុង្ដណំាក្ក់ាលដង្កូវសទបងី្េបុំក្ 
          ចបំ្រោះរកដ្ឋស្សកាផស្សត និងបនទោះបាល ស្សទិកផដលបានប្របើស្សរមាបរ់ទបដ់ងកូវនាងរតូវរបមូលប្ចញពីបនទបច់ិញ្េ ឹម
ប្ៅប្ពលដងកូវនាងប្ទប ើងសំ្សបុក។ ទនទឹមនឹងប្នោះផដរនូវមានកត្តត ចបំាចម់យួចំននួប្ពលដំណកក់ាលដងកូវនាងវាប្ទប ើង
សំ្សបុករមួមាន សី្សតុណហ ភាព សំ្សប្ណើ ម ឧបករណ៍បូមខយល់ ពីប្ររោះវារកព់នធប័្ៅនឹងគុណភាពសំ្សបុកដងកូវនាង។
ចំប្រោះ សី្សតុណហ ភាពអំប្ណយផលប្ពលដងកូវនាងប្ទប ើងសំ្សបុកគឺសី្សតុណហ ភាពចប្នាល ោះពី២២ប្ៅ២៣អងាប្ស្ស ផតប្បើ 
សី្សតុណហ ភាពប្លើស្សពី២៥អងាប្ស្ស ប្នាោះគុណភាពស្សរសស្សសូ្សរតអនគុ់ណភាព រឯីសំ្សប្ណើ មស្សមរស្សបស្សរមាបប់្ពល
ដងកូវនាងប្ទប ើងសំ្សបុកកនុងចប្នាល ោះពី៦០ប្ៅ៧០% កនុងករណីមានសំ្សប្ណើ មខពស់្សប្គរតវូយកដងកូវនាងមកទុកកផនលងស្សៃួត 
ឬកប៍្របើឧបករណ៍រសូ្សបខយល់ជំនួយ។មា៉ាងវញិប្ទៀតមនិរតូវឲ្យមានខយល់បកខ់ាល ងំ នងិពនលសឺថៃចងំចូលប្ៅកនុងបនទប់
ចិញ្េ ឹមដងកូវនាងប្ដ្ឋយផ្លទ ល់ប្ទ។ 
 

   
 
១១. ការព្បមូ្លផល   
       ១១.១ សពលសវលននការរបមូលផលេបុំក្ដង្កូវនាង្        
        ដងកូវនាងពីដណំកក់ាលប្ទប ើងសំ្សបុកប្ៅដណំកក់ាលកាល យខលួនជាដឹកប្ឌឿមានកត្តត ពីរសំ្សខាន ់ គឺសី្សតុណហ ភាព 
និង ពូជរបស់្សដងកូវនាង កប៍៉ាុផនតជាទូប្ៅវាមានចនំនួ២សថៃស្សរមាបប់្ធវើសំ្សបុក នងិ២សថៃប្ទៀតស្សរមាបក់ាល យខលួនវាប្ៅជា
ដឹកប្ដឿ កនុងសី្សតុណហ ភាពអំប្ណយផល២៥អងាប្ស្ស ឬអាចប្លើស្សប្នោះប្ៅត្តមពូជនីមយួៗ។កាផរបខលួនប្ៅជាដឹកប្ដឿ
ដំបូងពណ៌័របស់្សវាស្សនិងទនជ់ាខាល ងំ ផតបនាទ បព់ីរយៈប្ពល២ប្ៅ៣សថៃប្រកាយមកដឹកប្ដឿផរបពណ៌័ប្ៅជាពណ៌័ប្ត្តន ត
និងចបប់្ផតើមរងឹ។ ដូប្ចនោះការរបមូលផលសំ្សបុកដងកូវនាងគឺប្គរបមូលវាបនាទ បព់បី្ទប ើងសំ្សបុកបានរយៈប្ពល៧សថៃប្ទើប
គុណភាពស្សរសស្សសូ្សរតលអ ផតប្បើប្យើងរបមូលសំ្សបុកដងកូវនាងមុនប្ពលដឹកប្ឌឿវាចស់្សប្នាោះ ប្ធវើឲ្យស្សរសស្សសូ្សរតអន់
គុណភាព។ 
       ១១.២ រសបៀបរបមូលេបុំក្ដង្កូវនាង្ 
         មុនដំបូងប្គរតូវរបមូលយកដងកូវនាងឈ ឺ ដងកូវរប ់ និងសំ្សបុកផដលមានដងកូវនាងរបខ់ាងកនុងរលួយពបី្ររោះ
វាប្ធវើឲ្យរបទបកដ់ល់សំ្សបុកផដលលអនាឲំ្យស្សរសស្សសូ្សរតខូចគុណភាព។ បនាទ បព់ីសំ្សអាតរចួប្ទើបប្គរបមូលផលសំ្សបុក
ដងកូវនាង ផដលលអត្តមប្រកាយ។ 
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       ១១.៣ ការេអំារេបុំក្ដង្កូវនាង្ 
        បនាទ បព់ីរបមូលផលសំ្សបុកដងកូវនាង ប្គរតូវសំ្សអាតសំ្សទបសូី្សរត ផដលប្រសាបជុវំញិសំ្សបុកដងកូវនាង ពីប្ររោះសំ្សទប ី
សូ្សរតប្នោះមនិអាចរសាវជាស្សរសស្សសូ្សរតបានប្ទ។ មា៉ាងវញិប្ទៀតសំ្សទបសូី្សរតប្នោះនឹងរសូ្សបយកសំ្សប្ណើ មកនុងបរយិាកាស្ស
ជាប្ហតុប្ធវើឲ្យស្សរសស្សសូ្សរតខូចគុណភាពដូប្ចនោះប្គរតូវសំ្សអាតវាភាល មបនាទ ប់ពរីបមូលផលសំ្សបុកដងកូវនាង។ 
          ១១.៤ ក្រណីពសិេេមយួចនំនួចសំ ឹះេបុំក្ដង្កូវនាង្  
                   ១១.៤.១  េបុំក្សភាល ឹះ  
        សំ្សបុកប្ភាល ោះគឺជាសំ្សបុកផដលបានមកពីការប្ធវើសំ្សបុកចូលគ្មន រវាងដងកូវពីរឬប្រចើនជាងប្នោះ។  សំ្សបុកទងំប្នាោះធំ
និងជាបគ់្មន  កប៍៉ាុផនតសំ្សបុកទងំប្នោះមនិអាចរសាវសូ្សរតផដលមានគុណភាពលអប្ទពីប្ររោះស្សរសស្សសូ្សរតរមួចូលគ្មន ពរី។ 
កត្តត ទងំប្នោះវាបណត លមកពរីបប្ភទសំ្សបុកស្សរមាបដ់ងកូវនាងប្ធវើសំ្សបុក  ចំនួនដងកូវនាងប្ពលប្ទប ើងសំ្សបុក និង ត្តម
របប្ភទពូជងកូវនាង។ 
                  ១១.៤.២  េបុំក្របទាក្ ់
        សំ្សបុករបទបកគ់ឺជាសាន មរបទបកប់្ៅប្លើសផទសនសំ្សបុកដងកូវនាង កនុងរយៈប្ពលប្ទប ើងសំ្សបុក ឬសំ្សបុកស្សរមាប ់
ដងកូវនាងប្ធវើសំ្សបុកមានសផទតូចប្ងអៀត ឬចនំនួដងកូវនាងប្ទប ើងសំ្សបុកប្រចើនប្ពក និងមយួវញិប្ទៀតរបទបកប់្ពលរបមូល
ផលសំ្សបុកដងកូវនាង។ 
                  ១១.៤.៣ េបុំក្មានស្ថន មខាង្សរត  

         ការរបទបកសំ់្សបុកដងកូវនាងប្លើសផទខាងប្រៅបណត លមកពីការរបទបកប់្ដ្ឋយឈាម ឬដងកូវនាងផដលរលួយ
មកប៉ាោះនិងសំ្សបុកដងកូវនាងផដលលអ កត្តត ទងំប្នោះបណត លមកពីរបប្ភទសនសំ្សបុកស្សរមាបដ់ងកូវនាងប្ធវើសំ្សបុក និង ដង់
សីុ្សប្តដងកូវនាងខពស់្សប្ពលវាប្ធវើសំ្សបុក។                     
           ១១.៤.៤ េបុំក្មានស្ថន មខាង្ក្នុង្ 
           ការរបទបកស់ផទខាងកនុងរបស់្សសំ្សបុកដងកូវនាងបណត លមកពីដងកូវនាងរបក់នុងសំ្សបុក នងិប្ពលដងកូវនាង
កាល យខលួនប្ៅជាដឹកប្ដឿ ម៉ាាងវញិប្ទៀតការរបទបកប់្ដ្ឋយឈាមដងកូវនាង ផដលរបប់្ដ្ឋយសារជំងឺ ឬការផបកដឹកប្ដឿ 
ប្ពលរបមូលផល ឬកនុងប្ពលដកឹជញ្ជូ នសំ្សបុកដងកូវនាងប្ៅផកសចនប្ៅកផនលងឆ្ៃ យ។ 
                 ១១.៤.៥ េបុំក្សេតងី្ខាង្ចុង្  
         ចំប្រោះសំ្សបុកដងកូវនាងផដលប្ស្សតើងខាងចុងផតមាខ ង ឬស្សងខាង គបឺណត លមកពី កត្តត ប្ស្សប្នទិករបស់្សពូជ ឬ 
ប្ពលភាញ ស់្សពងមានសី្សតុណហ ភាពខពស់្ស ឬដងកូវទទលួចំណីមនិរគបរ់គ្មនប់្ៅដំណកក់ាលលូតោស់្ស ឬដងកូវមាន
របសួ្សប្ដ្ឋយសារស្សតវលអិត ឬប្ពលដងកូវប្ទប ើងសំ្សបុកមានសំ្សប្ណើ មខពស់្ស ឬខយល់បកខ់ាល ងំប្ៅប្លើកផនលងផដលដងកូវកពុំង
ប្ទប ើង សំ្សបុក ឬ កម៍ានពនលសឺថៃខាល ងំចូលកនុងបនទប។់ 
                 ១១.៤.៦ េបុំក្មនិសពញលក្ខណៈ  
           ចំប្រោះសំ្សបុកមនិប្ពញលកខណៈគឺសំ្សបុកដងកូវនាង វាប្បា៉ា ង ឬរសួ្សច មនិមូលទងំប្នោះបណត លមកពី របអប ់
ស្សរមាបដ់ងកូវនាងប្ធវើសំ្សបុកមានរាងមនិប្ស្សមើរជុង ឬកដ៍ងកូវនាងមានសុ្សខភាពមនិលអ។  
                ១១.៤.៧ េបុំក្មានេបំក្សេតងី្ 
            សំ្សបុកដងកូវនាងផដលមានសំ្សបកប្ស្សតើងបណត លមកពីកកត្តត ចំណី(ស្សលឹកមន)មនិលអ។ 
                 ១១.៤.៨ េបុំក្របសហាង្ 
            ចបំ្រោះសំ្សបុកដងកូវនាងរបប្ហាងបណត លមកពី ដងកូវបា៉ា រា៉ា សិ្សត ឬស្សតវរស្សប្មាចប្ចោះរនធ   ដូប្ចនោះប្គរតូវការររ
ស្សតវទងំប្នោះកុឲំ្យចូលប្ៅកនុងកផនលងដងកូវនាងប្ធវើសំ្សបុកប្ពលរបមូលផលសំ្សបុកដងកូវនាង។ 
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                 ១១.៤.៩ េបុំក្គ្មម នេបំក្ 
          ចបំ្រោះសំ្សបុកដងកូវនាងផដលគ្មម នសំ្សបកគបឺ្រចើនប្កើតមានចបំ្រោះពូជ multivoltine និងរបប្ភទពូជមយួចនំួន ឬ
មានសី្សតុណហ ភាពខពស់្សប្ពលដងកូវនាងប្ធវើសំ្សបុក។ កត្តត ទងំប្នោះវាជោះឥទថិពលប្លើសំ្សបុកដងកូវនាងមនិប្លើស្សពី៥%ប្ទ ប៉ាុ
ផនតប្បើប្យើងមនិផថរកាវាឲ្យបានលអប្ទប្នាោះ សំ្សបុកផដលគ្មម នសំ្សបកនឹងប្កើនប្ទប ើងជាង៣០% 
        ១១.៥ លកខណៈសំ្សគ្មល់សំ្សបុកដងកូនាង  
 ១១.៥.១ ទរមង្ ់  
           ទរមងស់នសំ្សបុកដងកូវនាងវាអារស័្សយប្ៅត្តមពូជដងកូវនាងនីមយួៗ ដូចជាពូជរបស់្សរបប្ទស្សជប៉ាុនរាង ដូច
ជាស្សផណត កដី  ពូជរបស់្សរបប្ទស្សចិនរាងដូចពងរកប្ពើ រឯីពូជរបស់្សអឺរ ៉ាបុរាងដូចជាពងរកប្ពើរទផវង នងិពូជមយួចំនួន
ប្ទៀតរាងដូចជាស្សនូលឬប្លល  ចំប្រោះពូជ បរក តវ់ញិទរមងសំ់្សបុករបស់្សវា អារស័្សយប្ៅត្តមប្មបារបស់្សវា។ 
 ១១.៥.២ ទហំ ំ  
           ទំហំសនសំ្សបុកដងកូវនាង វាមានលកខណៈសំ្សខានណ់ស់្ស ស្សរមាបវ់ាយតសមលសនសំ្សបុកដងកូវនាង។ ទំហំសន
សំ្សបុកដងកូវនាងវាអារស័្សយត្តមពូជដងកូវនាងនមីយួៗ ប្ពលប្វោកនុងការចិញ្េ ឹម នងិលកខខណា សនការរបមូលផល។ជា
ទូប្ៅការវាស់្សទំហំសនសំ្សបុកដងកូវនាង កំណតប់្ដ្ឋយបរមិាណចំនួនសំ្សបុកដងកូវនាង កនុងមយួលីរត ដូចជារបប្ភទពូជ 
Bivoltine វាមានសំ្សបុកដងកូវនាងពី៦០ប្ៅ១០០សំ្សបុកដងកូវនាង កនុងមយួលីរត។ 
 ១១.៥.៣ ពណ៌  
           ពណ៌័សនសំ្សបុកដងកូវនាងជាទូប្ៅប្គកំណតយ់កពីរពណ័គឺ ពណ៌័ស្ស និង របប្ភទពណ៌័ផដលកនុងប្នាោះមានព័
ណ៌ សបតង ប្លឿង មាស្ស និង ផ្លក ឈូក។ល។ ប៉ាុផនតភាគប្រចើនជារបប្ភទពណ៌័ស្ស។ 
 ១១.៥.៤ ស្ថន មររញួ 
           សាន មរជួញប្ៅប្លើសផទសនសំ្សបុកដងកូវនាងមាន សផទប្រគើមខាល ងំ ប្រគើម ធមមត្ត សផទវាជិត និងសផទវាជតិលអ។  
                  ១១.៥.៥ ទមងនន់នេបុំក្ដង្កូវនាង្  
           ទមៃន ់ សនសំ្សបុកដងកូវនាង គឺជាទមៃនស់្សរបុរបស់្សដឹកប្ឌឿ បូក និងទមៃនស់នស្សរសស្សសូ្សរតជាសំ្សបុក និងទមៃន់
សំ្សបកភាន ស្សប្រសាបពីប្លើដឹកប្ឌឿនិងស្សរសស្សសូ្សរត។ ចំប្រោះទមៃនសំ់្សបុកដងកូវនាងផដលបានបរក តប់្ៅជំនានទ់ី១ វា
មានទមៃនច់ប្នាល ោះព ី២ ប្ៅ ២.៥រកាមប្ៅតំបនរ់តជាក ់ រឯីតំបនរ់តពូិកវញិវាមានទមៃនច់ប្នាល ោះព ី១.៥ ប្ៅ ២ រកាម 
កនុងប្នាោះដងកូវនាងញីមានទមៃនធ់ៃនជ់ាងដងកូវនាងប្ឈាម ល។ 
 ១១.៥.៦ ទមងនេ់រនេេូររេបំក្េបុំក្ដង្កូវនាង្ 
          ទមៃនស់្សរសស្សសូ្សរតសនសំ្សបកសំ្សបុកដងកូវនាងវាមានសារៈសំ្សខានណ់ស់្ស ប្ររោះវាជាស្សរសស្សសូ្សរតស្សរមាបរ់សាវ 
យកសូ្សរត ។ចំប្រោះពូជបរក តជ់ំនានទ់មីយួ វាមានទមៃនច់ប្នាល ោះពី០.៤០ ប្ៅ០.៥០រកាម ប្ៅតំបនរ់តជាក ់ និងមាន
ទមៃនព់ី០.៣០ប្ៅ០.៤០រកាមប្ៅតបំនរ់តូពចិ។ 
                 ១១.៥.៧ ភា្រយននទមងនេ់បំក្េបុំក្ដង្កូវនាង្  
           ភាគរយសនសំ្សបកសំ្សបុកដងកូវនាង មានសារៈសំ្សខានណ់ស់្ស ពីប្ររោះវាកដូ៍ចជាភាគរយសនស្សរសស្សសុ្សរតផដល
នឹងរតូវទទួលបានពីការចិញ្េ ឹមដងកូវនាងប្នោះផដរ។ ចំប្រោះពូជបរក តប់្ៅជំនានទ់ី១ មានចនំួនព២ី២ប្ៅ២៥% ប្ៅ
តំបនរ់តជាក ់ នងិប្ៅតំបនរ់តូពចិវាមានចំននួពី១៨ប្ៅ២២% ប៉ាុផនតចបំ្រោះ ភាគរយសនសំ្សបកសំ្សបុកដងកូវនាងរវាង
ប្ឈាម លនិងញីខុស្សគ្មន ពី២ប្ៅ៣%។ 
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                 ១១.៥.៨ របផវង្ននេរនេេូររ 
           របផវងសនស្សរសស្សសូ្សរតកនុងមយួសំ្សបុកដងកូវនាង ចប្នាល ោះពី១២០០ ប្ៅ១៥០០ផមរត កនុងមយួសំ្សបុកផដលជា
របប្ភទពូជបរក តប់្ៅជំនានទ់ី១ រឯីរបផវងសនពូជប្ផសងប្ទៀតវាអារស័្សយប្ៅប្លើរបប្ភទសនពូជទងំប្នាោះ។ 
                ១១.៥.៩ ទហំនំនេរនេេូររ 
           ទំហំសនស្សរសស្សសូ្សរតបរក តប់្ៅជំនានទ់ី១មានទំហំចប្នាល ោះពី២.៥ប្ៅ៣.៥ deniers ។ 
                ១១.៥.១០ ភា្រយននេរនេេូររ 
            ភាគរយសនស្សរសស្សសូ្សរត គឺវារកព់ន័ធប្ៅនឹងបរមិាណសនសំ្សបុកដងកូវនាងផដលរតូវរសាវ។ ភាគរយសនស្សរសស្ស
សូ្សរត ជាទូប្ៅមានពី៧៨ប្ៅ៨៤%សនស្សរសស្សសូ្សរតសំ្សបកសនសំ្សបុកដងកូវនាង ឬកម៍ានពី១៦ប្ៅ២០%ស្សរសស្សសូ្សរត
រស្សស់្ស សនសំ្សបុកដងកូវនាងទមូំល។ 
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