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ផ្នែកទី ១ 

សេចកដីសនដើមចំស ោះ េិក្ខា សាលា និង អាយ ភី អឹម (IPM) 

សេចកដីសនដើមចំស ោះេិក្ខា សាលា? 
សកមមភាព ១. កំណត់ដំណាក់កាល  
លូតលាស់របស់សណ្ណែ កសសៀង 
 
សោលបំណងៈ  សៅចុងបញ្ច ប់ននសិកាា សាលា 
អ្នកចូលរមួនឹងអាចកំណត់ពីដំណាក់កាល
លូតលាស់របស់សដើមសណ្ណែ កសសៀង ។ 
 
តំរវូការសំភារៈ 
១. អ្នកចូលរមួ គួរណ្តយកសដើមសណ្ណែ កសសៀង 
៥សដើម ពីចំការសផេងៗ មុនសពលសិកាា សាលា ។ 
២. ឯកសារសិកាា សាលាជំពូកទី២ ទំព័រ៦-១៥ 
 

សកមមភាព ២. កំណត់សតវលអតិ 
 
សោលបំណងៈ សៅចុងបញ្ច ប់ននសិកាា សាលា
អ្នកចូលរមួ នឹង អាចណ្វកណ្ញករវាងសតវមាន 
របសោជន៍ និងសតវចនរង ។ 
 
តំរវូការសំភារៈ 
១. អ្នកចូលរមួ គួរចាប់សតវលអិតសរចើនរបសភទ ពី
ចំការរបស់ពួកសគ មុនសពលសិកាា សាលា 
២. ដបផ្លល សទិចមានគំរបសោយទមលុុះរបសោង 
 
 
 
 

 
សកមមភាព ៣. រតតួពិនិតយចំនួនសតវកនុងចំការ 
 
សោលបំណងៈ សៅចុងបញ្ច ប់ននសិកាា សាលា
អ្នកចូលរមួនឹងអាចបង្ហា ញកសិករសផេងៗសទៀត
ពីរសបៀបសធវើសំណាកសៅចំការ ។ 
 
តំរវូការសំភារៈ 
១. សំណាញ់បក់ និង ផ្លទ ំងរកណាត់សំរាប់សោុះ 
២. សសៀវសៅសរសសរ និងតារាងកត់រតា 
សកមមភាព ៤.ការគណនាកំរតិមាត់ទ្វវ រសសដឋកិចច 
និងពិភាកាអំ្ពី ជំសរ ើស អាយ ភី អឹ្ម 
 
សោលបំណងៈ សៅចុងបញ្ច ប់នន សិកាា សាលា
សនុះអ្នកចូលរមួ នឹងអាច គណនាចំនុចកំណត់
រតូវបាញ់ថ្ន ំសំរាប់កតាែ ចនរងសៅកនុងសណ្ណែ ក
សសៀង ។ 
 
តំរវូការសំភារៈ 
១. ឯកសារសិកាា សាលា ជំពូក ៧ - ៨ ។ 
២. សសៀវសៅសរសសរ មា៉ា សីុនគិតសលខ និង 
តារាងកត់រតា ។ 
 

 

 



សនដើមចំស ោះ វិធានក្ខរចរំ ោះគ្រប់គ្រងកត្ដដ ចង្គ្ង (អា ភី អឹម - IPM)? 
អាយ ភី អឹ្ម (IPM) ពាក់ពនធ័សៅនឹងការអ្នុវតែន៍ សោយរមួបញ្ចូ លវធីិសាស្ដសែ 

រគប់រគងសរចើនោ៉ាង សដើមបីកាត់បនថយការបំផ្លល ញពីកតាែ ចនរងសោយការពារសតវ
លអិត មានរបសោជន៍ស ើយកាត់បនថយការសរបើរបាស់ថ្ន ំកំចាត់សតវលអិត ។ 

 
សោលបំណងរបស់ អាយ ភី អឹ្ម (IPM) គឺសដើមបីរកាកតាែ ចនរងសៅចំនួនតិច 

សដើមបី កំុឱ្យពួកវាបំផ្លល ញធងន់ធងរ ។ សនុះសធវើស ើងសោយការរតួតពិនិតយជារបចំា ស ើយ
ពិចារណាោ៉ាងរបងុរបយ័តនចំសពាុះដំណំា រពមទំ្វងសៅសលើសកមមភាពសតវលអិត 
មុនសពលការសំសរចចិតែសធវើថ្ន ំកំចាត់សតវលអិត ។ 
 
 
 



ផ្នែកទី២ 

វរគលូតលាេរ់បេ់ដំណេំផ្ដដ កសេៀង 

វគគននវដែជីវតិរបស់សណ្ណែ កសសៀង រតូវបានណ្បងណ្ចកជាពីរ គឺ វគគលូតលាស់ 
និងវគគបនែពូជ (សមើលតារាងខាងសរកាម) ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ដំណាក់កាលលូតលាស់ 
VE – ដុុះពនលក 
VC – កូទីស ដុង 
V1 – ណ្ខនងទី ១ 
V2 – ណ្ខនងទី ២ 
V3 - ណ្ខនងទី ៣ 
V(n) - ណ្ខនងទី អិ្ន  
 

ដំណាក់កាលបន្ដពូជ 

R1 – កំណរកំណណើតកញ្ចំផ្កា  

R2 – កញ្ចំផ្កា ណពលណលញ 

R3 – កំណរកំណណើតផ្លែ 

R4 – ផ្លែណពញណលញ 

R5 – ចាប់ណលដើមដាក់គ្រាប់ 

R6 – ដាក់គ្រាប់ណពញណលញ 

R7 – ចាប់ណលដើមទ  ំ

R8 – ទ ំណពញណលញ 



២.១វដរណត្តគ្រលលូតលាសគ្ 

VE - ដុុះពនលក 
គិតពីសពលសណ្ណត កសសៀងដុុះសចញផុតពីដី 

V1 – ដំណាក់កាល ណ្ខនងទី ១ 
គឺចាប់សផែើមសៅសពលសលឹកណ្ឆកបីចាប់សផែើម 
ដុុះបនាទ ប់ពីសលឹកននរោប់ (កូទីសលដុង) និង 
លារសលឹករពមទំ្វងណ្ខនងក៏ចាប់សផែើមដុុះ 
សចញផងណ្ដរ ។ 
 

 
 
 

VC – ដុុះពនលកសលឹកននរោប់ 
គិតតំាងពីសលឹកននរោប់បានដុុះសចញ 
និងបនែលូតរ ូតបានលលឹកសទ្វល ។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V2 – ដំណាក់កាល ណ្ខនងទី ២ 
សដើមមានកំពស់ ១៥-២០ ស.ម និង មាន 
ណ្ខនងបីសលឹកពីរពំុទ្វន់លារ ។ សកមមភាពចាប់ 
យកអាសូត តាមរយៈបាក់សតរ ី គឺសទើបនឹងណ្ត
ចាប់សផែើមសទ ។  
 
 
V3 – ដំណាក់កាល ណ្ខនងទី ៣ 
សដើមមានកំពស់ ១៥-២០ ស.មនិងមានណ្ខនងបី 
សលឹកពីរពំុទ្វន់លារ ។សកមមភាពចាប់យក
អាសូតតាមរយៈបាក់សតរ ី គឺសទើបនឹងណ្តចាប់ 
សផែើមសទ ។ 
 
V3-5– ដំណាក់កាល ណ្ខនងទី ៣-៥ 

 
សដើមសណ្ណែ កសសៀង មានកំពស់ ២០-២៥ 
ស.ម ណ្ខនងសលឹក ៤ (សលឹកតូចៗ ៣ មិនទ្វន់ 
លារ)។ 
ដំណាក់កាលទី ៣ សដើមមានកំពស់របណ្ ល 
២៥-៣០ ស.ម ណ្ខនង ៦ សលឹក ។ ជាទូសៅសៅ 
ដំណាក់កាលទី ៥ ពនលករបឈមនឹងណ្មក 
សៅចុងននសដើម នឹងវវិឌ្ឈនសៅជាកញ្ចុ ំផ្លា  ។ 
 



V6 – ដំណាក់កាល ណ្ខនងទី ៦  
សៅដំណាក់សនុះ សណ្ណែ កសសៀង 
មានកំពស់ពី៣០-៣៥ ស.ម ណ្ខនង 
ចំនួន៧ ។ ឫសរពសោង បានដុុះ 
តាមបសណាែ យជួរសដកសៅកនុងដី 
របណ្វងរបណ្ ល ៧៥ ស.ម ។ 
ដំណាក់កាលសនុះ គឺ អាចសឃើញ 
មានការបំផ្លល ញដល់ដំណំាមយ៉ាង 
សទៀតកនុងករណី សលឹកមួយ សនលឹក 
 
២.២ ដំណាក់បនែពូជ 

 



R1-វដរណត្តគ្រលចា់គ្សំញផ្កា  

សដើមសណ្ណែ កពនលូតកំពស់រ ូតដល់ពី៣៥-
៤៥ ស.ម រឯីលកាណៈលូតលាស់ ដូចោន  
សៅនឹងសដើមសៅដំណាក់កាល V7‐V10 ។ 
សគសសងគត សឃើញមានផ្លា ោ៉ាង តិចមួយ 
សៅរាល់ណ្ខនងននសដើមណ្ដរ ។ 
 

R2 -វដរណត្តគ្រលសំញផ្កា សេលសលញ 

សណ្ណែ កសសៀងសៅកំពស់របណ្ ល៤៥-
៥៥ ស.មគឺស្សសដៀងោន សៅនឹង V8-‐V12 
កនុងដំណាក់កាលលូតលាស់ ។ 
សពលចាប់សផែើមសចញផ្លា សពលសលញ 
សឃើញមានផ្លា រកីសៅណ្ខនង១ កនុងចំសណាម 
ណ្ខនងចុងចំនួន២សៅសលើសដើម ។ 
 
 

 
R3 -វដរណត្តគ្រលសំញណែលែ 

សដើមអាចមានកំពស់រ ូតដល់៦០-៨០ ស.ម 
ដូចសៅ នឹងដំណាក់កាល V១១‐-V១៧ ។ណ្ផល 
មួយសៅណ្ផនកខាងសលើណ្ខនងបួន គឺមានរបណ្វង៥ 
ម.ម ។ បញ្ហា សីតុណា ភាព និង សំសណើ មសៅ 
ដំណាក់កាលសនុះអាចសធវើឱ្យមានផល 
ប៉ាុះពាល់ដល់ទិននផលតាមរយៈ ចំនួនណ្ផលសរបុ រោប់កនុងមួយណ្ផលនិងទំ ំរោប់ ។ 

 



R4 -វដរណត្តគ្រលណែលែសេញសលញ 

ដំណាក់កាលសនុះ បង្ហា ញពីការលូតលាស់ោ៉ាងសលឿនរបស់ណ្ផល 
រពមទំ្វងការចាប់សផែើម វវិឌ្ឍន របស់ រោប់សៅ 
ដំណាក់កាលចាប់សផែើមដំបូងកនុងដំណាក់ 
កាលសនុះ ។ សៅដំណាក់កាលសនុះណ្ផលមាន 
របណ្វង ២ ស.ម សៅសលើណ្ខនងមួយននណ្ខនងណ្ផនក 
ខាងសលើទំ្វងបួនសៅសលើសដើម ។ដំណាក់
កាលសនុះគឺជាសពលណ្ដលសំខាន់បំផុត ចំសពាុះ
ទិននផលរោប់ ។ 
 

R5 - ដរណត្តគ្រលចា់គ្សលដើម្ដាត្តគ្រា់គ្ 
កំ ុងសពលោក់រោប់ ដំណំារតូវការទឹកសរចើនណាស់ 
ក៏ដូចជាសារធាតុចិញ្ច ឹមពីសដើមផងណ្ដរ ។ ការបាត់បង់សលឹក ១០០% 
សៅដំណាក់កាលសនុះ នឹងកាត់បនថយទិននផលរបមាណជា 

 

 



R6 - រា់គ្សេញ 

សណ្ណែ កមានពណ៌នបតង និងោក់រោប់ 
សពញសលញ មយ៉ាងសទៀតទំងន់សរបុខពស់បំផុត 
កនុងកំ ុងដំណាក់កាលសនុះ ។ អ្រតាការលូត 
លាស់របស់សណ្ណែ កមានលកាណៈសលឿន 
ប៉ាុណ្នែចាប់សផែើមធាល ក់ចុុះសៅរតឹមដំណាក់កាល 
R៦-៥ស ើយកាន់ណ្តសខាយ សៅ R៧ ។ សលឹក 
បនែណ្របសៅជាពណ៌សលឿង និងចាប់សផែើមទំុ 
 

R7 - ចា់គ្សលដើម្ទុះរ 

សៅដំណាក់កាលសនុះទិដឋភាពបាន នឹង 
កំពុងផ្លល ស់បែូរពីពណ៌នបតង សៅពណ៌ 
សលឿងសោយរមួទំ្វងសលឹកណ្ផល និងសដើម ។ 
 
R8 - ដរណត្តគ្រលទុះរសេញសលញ 

របមាណជា៩៥% ននណ្ផល 
ឈានដល់ពណ៌ទំុ និងបនាទ ប់ពី 
របមូលផលរចួ តំរវូឱ្យោល 
សំងួតសណ្ណែ កសសៀងោ៉ាងសោចណាស់ 
សៅរតឹមសំសណើ ម១៥% ណ្ដល 
តំរវូឱ្យោលនថងរបមាណជា៥-១០នថង 
សរកាយសពលរបមូលផលកនុងករណី 
អាកាសធាតុសដែ លអ ។ 
 



 
ណែលនត្តទីវ៣ 

់សំេត្តសទសរតួតេិកាិតយសតវលអិត 

សេតុះដូំសម្ដំ ចា របាំគ្រតូិេិកាិតយចត្តសតវលអិតសៅំររចវ??? 

បរមិាណសតវលអិត សោយរមួទំ្វងសតវលអិតមានរបសោជន៍ និងសតវលអិត 
ចនរងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ សដើមបីជួយសយើងសធវើការសំសរចចិតែរតឹមរតូវ កនុងការ 
កំចាត់ ។ 
សតើរតូិស្វើដូំសម្ដំ សដើម្បីត្តរ្តគ្អរេី់ចធាា្សៅត្តនកុំររចច់សគ្អនត្ត? 

មានវធីិសាស្ដសែ បី សគកំពង់សរបើសដើមបីរតតួពិនិតយសមើលសតវលអិតៈ 
១.ការពិនិតយសោយណ្ភនក ២.សោយសោុះោក់ផ្លទ ំងរកណាត់ ៣.សំណាញ់(កន្ដនែង)បក់ 
១. ក្ខរពិនិតយសោយផ្ភែក 

កំនត់ជួរសណ្ណែ កសសៀងរបណ្វង ០.៥ ម  
រតូវរតួតពិនិតយឱ្យបានម៉ាត់ចត់តំាងពីគល់ 
ដល់ចុងរបស់ដំណំា។ រាល់នផទខាងសរដ 
និងខាងចុងដំណំា គួរណ្តពិនិតយផងណ្ដរ 
រពមទំ្វងសៅនផទសរកាមណ្កបរដី ។  
 

២. ក្ខរពិនិតយសោយផ្ទ ងំគ្កណត់ស ោះ 

សរបើផ្លទ ំងរកណាត់ទំ ំ ១ ណ្ម៉ារត លាត
រតោងផ្លទ ំង រកណាត់ស្សបនឹងជួរដំណំា
របណ្វង ១ ណ្ម៉ារតរចួសផែកសដើមសណ្ណែ កសលើ
ផ្លទ ំងរកណាត់ បនាទ ប់មកសោុះសដើម
សណ្ណែ កោ៉ាងសាវ ោប់ សដើមបីទំលាក់សតវ
លអិត ។ សធវើរសបៀបសនុះ សយើងអាចពិនិតយ



សឃើញសតវលអិតចំនួនសរចើនជាង ២ ដង សបើសធៀបសៅនឹងការពិនិតយសោយណ្ភនក ។ 
ផ្នែកទី៣ ក្ខរពិនិតយសោយសគ្បើេណំញ់បក់ 

សំណាញ់បក់ មានទំ ំអ្ងគត់ផចិតរបណ្ ល 
៤០ស.ម ជំសៅ ៦០ ស.ម របណ្វងដងកាន់  
១ ម ។បក់ចំនួន ១០ ដង តាមបសណាែ យ
ជួរដំណំារបណ្ ល ១០ ម ។ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ារាកត្តតគ្រាទិកាន័យសៅំររចវច់សគ្វអាវភីវអឹម្វដរណ រសណែ ដ្ ត្តសសៀក 

 
 

 

 

 



 

 

១. - សំរាប់កូនដងាូវសមអំ្ស ៉ាៈ ត=តូច (របណ្វង ១០ម.ម )ម=មធយម (របណ្វង ១០-
២០ម.ម ) ធំ (.របណ្វង ២០ម.ម ) ។  

-  សំរាប់ ស្សឹងៈ ជ=ជំទង់, ព=សពញវយ័ 
២. សធវើសំណាកសោយណ្ភនកៈ សរជើសសរ ើសសំណាក ០.៥ម របណ្វងជួរ និងរតតួពិនិតយ 
ោ៉ាងយកចិតែទុកោក់ កំពស់ ០.៥ ម ពីសរកាម ដល់សលើ ។ 
៣. សធវើសំណាកសោយសំណាញ់បក់ៈ បក់សំណាញ់ ១០ ដង តាមបសណាែ យជួរ 
(របណ្ ល ១០ ម) 
៤. សធវើសំណាកផ្លទ ំងរកណាត់សោុះ សរជើសសរ ើស ជួរ ១ ម រតោងផ្លទ ំងរកណាត់ 
សោយណ្កកុនតាមគនលងនិងអ្រងន់សដើមដំណំា ោក់សលើរកណាត់ផ្លទ ំង ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 



ារាកត្តតគ្រាទិកាន័យសៅំររចវច់សគ្វអាវភីវអឹម្វដរណ រសណែ ដ្ ត្តសសៀកវ(ត) 

វធីិសាស្ដសែសធវើសំណាកណ្ដលសរបើ (  )      សោយណ្ភនក ២      សំណាញ់បក់៣□        
ផ្លទ ំងរកណាត់៤ □ 

សតវមានរបសោជន៍ ដំណាក់កាល១  ១    ២    ៣   ៤   ៥    ៦   ៧   ៨   ៩   ១០  ស.រ 

 
១. ណ្វើសំណាកណដាយផ្្នក ណគ្រជើសណរើសសំណាក ០.៥ ម គ្របផ្ែងជួរ ន្ងិគ្រតួតពិនិ្តយយ៉ា ងយកចិតត 

ទ កដាក់ កំពស់ ០.៥ ម ពីណគ្រកាមដល់ណលើ។ 

៣. សំណាញ់បក់់ៈ បក់សំណាញ់ ១០ ដង តាមបណណាត យជួរ (គ្របផ្ែល ១០ ម) 

៤. ផ្កទ ំងគ្រកណាត់ណាោះ  ណគ្រជើសណរើសជួរ ១ ម គ្រតដាងផ្កទ ំងគ្រកណាត់ ណដាយផ្កក ន្តាមគន្ែង ន្ិង 

អគ្រងន្់ណដើមដំណំាដាក់ណលើផ្កទ ំងគ្រកណាត់ 

  



ណែលនត្តទ៤ី 

អរេីសតវលអិតំ្រកវកាិកសតវលអតិាការ់សោជកា៍ 

 

៤.១វសតវលអិតំ្រកំរស គ្ដរណ រ 

លកាណៈទូសៅៈ  សឈាម ុះ ដងាូវសីុរងូណ្ផល 
កូនដងាូវញាស់ថមី មានពណ៌ស និងពណ៌ស្សអាប់
សៅណ្ផនកខាងមុខ។ កូនដងាូវ កាន់ណ្តមានពណ៌ 
ស្សអាប់ និងចំណុចស្សអាប់។ ដងាូវសពញវយ័ 
មានគំនូសបនាទ ត់សៅសងខាងដងខលួន។ 
 
ការបំផ្លល ញៈ  
ការបំផ្លល ញភាគសរចើន សៅណ្ផនកខាងចុង រតួយ ផ្លា  
និងណ្ផល។ កូនដងាូវ ក៏សីុបំផ្លល ញសលឹក ប៉ាុនតជាទូសៅ
មិនជាសំខាន់សទ។ 
 
 

លកាណៈទូសៅៈ សឈាម ុះ ដងាូវទ័ព 
 
ដងាូវសពញវយ័មានរតីសកាណពណ៌សមម  តំសរៀសបុះជាជួរ 
សៅសលើខនងសងខាង ស ើយដងខលួនលាតសនធឹងដល់
កាល។ ដងាូវមានរបណ្វង ៣០ មម និងសមអំ្ស  ២៥ 
មម។ សតវសនុះ ពងជារកុមចំនួនរ ូតដល់ ៣០០ 
និងរគបដណត ប់សោយសក់ពណ៌សតាន តដូចកសនទល។ 
 
ការបំផ្លល ញៈ 
ដងាូវបំផ្លល ញរតួសៗសលើសលឹក និងបំផ្លល ញខាល ំងរតួយ 
និងផ្លា ។ ការបំផ្លល ញសៅរគប់ណ្ផនកទំ្វងអ្ស់របស់ដំណំា 
 



 
លកាណៈទូសៅៈ សឈាម ុះ សតវសាល បរងឹ 
 
សតវសពលវយ័របណ្វង ៣ មម មានសាល បរងឹ ពណ៌សលឿង
រក មស្សោំ ឬពណ៌សតាន តរក មស្សោំរពមទំ្វង
មានចំនុចពណ៌សពីរសៅសាល បទំ្វងសងខាង ។ 
 
ការបំផ្លល ញៈ 
សតវសពញវយ័សីុបំផ្លល ញសលឹកទំ្វងមូល គិតចាប់ទំ្វងពី 
ដំណាក់កាលកូនដំណំា រ ូតដល់ណ្ផល ។ 
ការបំផ្លល ញសៅ 
សលើដំណំា សណ្ណែ កដី សណ្ណែ កបាយ សណ្ណែ កសសៀង 
ដំ ូងជាវ  និងផ្លា ឈូករត័ន ។ 
 
 
លកាណៈទូសៅៈ សឈាម ុះ ចរងិត 
 
ពពួកចរងិត អាចកាន់ណ្តមានចំនួនសរចើនស ើង 
ស ើយអាច សធវើការបំលាស់ទីជា វូងបានសទៀតផង ។ 
 
ការបំផ្លល ញៈ 
សតវសពញវយ័ និងជំទង់ សីុសលឹក និងសដើមដំណំា 
សៅរគប់ ដំណាក់កាលទំ្វងអ្ស់ ។ របសភទដំណំាណ្ដល
បំផ្លល ញមាន សពាត សណ្ណែ កបាយ សណ្ណែ កសសៀង 
សណ្ណែ កដី ។ 
 
 
 

 



 
 
លកាណៈទូសៅៈ សឈាម ុះ ស្សឹងនបតង 
 
សតវសពញវយ័ មានពណ៌នបតងភលឺ ស ើយសតវជំទង់
បែូរពណ៌ខណៈសពលណ្ដលវាលូតលាស់ៈ ដំ.កាល 
ទី១ ពណ៌ទឹករកូច ដំ.កាលទី ២ ពណ៌សតាន ត 
ដំ.កាលទី៣ ពណ៌សមម  ដំ.កាលទី ៤-៥ ភាគសរចើន
ពណ៌នបតង និងសមម  ។ 
 
ការបំផ្លល ញៈ 
សតវសពញវយ័ និងជំទង់ សចាុះទំលុុះនិងបឺុតជញ្ជ ក់ណ្ផល 
និងរោប់កំពុងលូតលាស់ សៅដំណាក់កាលសចញ
កញ្ចុ ំផ្លា រ ូតដល់ណ្ផលោក់រោប់ សលើរបសភទដំណំា
ដូចជា សពាត សណ្ណែ កបាយ សណ្ណែ កសសៀង 
សណ្ណែ កដី សណ្ណែ កអ្ងគុយ ។ 

 
លកាណៈទូសៅៈ សឈាម ុះ ស្សឹងនបតង 
 
សតវមានរបណ្វង ៩ មម ពណ៌នបតង និងពណ៌សលឿង
ភលឺ ជាមួយនឹងពណ៌សលឿង ឬរក មមួយសកាងកាត់
សាម និងណ្គមននដងខលួន ។ 
 
ការបំផ្លល ញៈ 
 
សតវសពញវយ័ និងជំទង់ សចាុះទំលុុះ និងបឺុតជញ្ជ ក់ណ្ផល 
និងរោប់កំពុងលូតលាស់ សៅដំណាក់កាលសចញ
កញ្ចុ ំផ្លា  រ ូតដល់ណ្ផលោក់រោប់ សលើរបសភទដំណំា



ដូចជា  សពាត សណ្ណែ កបាយ សណ្ណែ កសសៀង សណ្ណែ កដី សណ្ណែ កអ្ងគុយ ។ 
 

 
លកាណៈទូសៅៈ សឈាម ុះ ស្សឹងពណ៌សតាន ត 
 
សតវសពញវយ័ មានឆនូតពណ៌សលឿងសៅសងខាង ។ 
សតវជំទង់ មានរបូរាងស្សសដៀងោន សៅនឹងស្សសមាច 
ស ើយពងមានពណ៌សតាន តភលឺ ។ 
 
ការបំផ្លល ញៈ 
 
សតវសពញវយ័ និងជំទង់ សចាុះទំលុុះ និងបឺុតជញ្ជ ក់
ណ្ផល និង រោប់កំពុងលូតលាស់ សៅដំណាក់កាល
សចញផ្លា រ ូតដល់ណ្ផលោក់រោប់ សលើរបសភទដំណំា
ដូចជា សណ្ណែ កបាយ សណ្ណែ កសសៀង 
សណ្ណែ កអ្ងគុយ ។ 
 

 
លកាណៈទូសៅៈ សឈាម ុះ ស្សឹងសណ្ណែ កបនាល  
 
សតវសពញវយ័ មានរបណ្វងសៅនឹងស្សឹងពណ៌សតាន ត
ណ្ដរ។ ពួកវា មានពណ៌សតាន តរក មស្សោំ 
ជាមួយនឹងអុ្ចពណ៌សៅសលើខនងចំនួន ៣ ។ 
 
ការបំផ្លល ញៈ 
 
សតវសពញវយ័ និងជំទង់ សចាុះទំលុុះ និងបឺុតជញ្ជ ក់ 
ណ្ផល និង រោប់កំពុងលូតលាស់ សៅដំណាក់កាល
សចញផ្លា រ ូតដល់ណ្ផលោក់រោប់ សលើរបសភទ 



ដំណំាដូចជាសណ្ណែ កបាយ សណ្ណែ កសសៀង សណ្ណែ កអ្ងគុយ ។ 
 
៤.២វសតវលអិតាការ់សោជកាំរស គ្ដរណ រ 

លកាណៈទូសៅៈ សឈាម ុះ អ្សណែើ កមាស 
 
សតវសនុះមានរបណ្វង៣-៦ មម ទទឹក៣-៥ មម ។ 
ដងខលូន មានពណ៌ទឹករកូចស្សអាប់ពណ៌រក ម
ស្សាលពណ៌សលឿង និងពណ៌សីុជំពូ ។ មានចំនុច
សមម ចំនួន ៦ សៅសលើសាល ប រពមទំ្វងបនាទ ត់រកវុកិ
រកវ ៉ាក់ និងចំនុចសមម សៅណ្ផនកខាងសរកាយ ។ 
សារៈរបសោជនៈ 
 
អ្សណែើ កមាស គឺជាសរពោទ័រដ៏សំខាន់ចំសពាុះពពួក
នចរពមទំ្វងពងសតវលអិត និងកូនដងាូវជា  
សរចើនសទៀត ។ 
 
 
លកាណៈទូសៅៈ សឈាម ុះ រយុ សំកំាង 
 
សតវសនុះ មានស្សសដៀងគនាសៅនឹងសតវឃមុំនិង
សតវឱ្មា៉ា ល់ស ើយ ការស ើរសំកំាងដូចជា 
យនែសោុះ ។ សតវសពញវយ័ សីុទឹកដម និង 
លំអ្ងផ្លា  ។ សតវសពញវយ័ មានពណ៌សមម  និងសលឿង
ឆនូតកាត់ដងខលូនរាប ណ្ដលមានរបណ្វង ៤-៧ មម ។ 
 
សារៈរបសោជនៈ 
 
សីុពពួកនច 
 



 
 
លកាណៈទូសៅៈ សឈាម ុះ ស្សឹងណ្ខល 
 
សតវសពញវយ័មានរបណ្វង ១២ មម និងមានពណ៌សតាន ត 
របសផុះដងខលួនរាងដូចណ្ខល ។ សតវជំទង់ មានពណ៌ 
របសផុះចាស់ ជាមួយនឹងរាងដូចចសញ្ជ ៀន ពណ៌រក ម 
សៅសលើខនង ។ 
 
សារៈរបសោជន៍ៈ 
 
សតវសពញវយ័ និងជំទង់សរជរ សរបើមជុលបឺុតពពួកដងាូវ ។ 
រឯីសតវជំទង់សសទើរ ជញ្ជ ក់រកុារសរបស់ដំណំា ។ 
លកាណៈទូសៅៈ 

សឈាម ុះ ពពួកឱ្មា៉ាល់សរពោទ័រ 
 
សារៈរបសោជន៍ៈ 
ពពួកឱ្មា៉ាល់សរពោទ័រ គឺទូសៅ សរបោទ័រដ៏សំខាន់
ចំសពាុះពពួកដងាូវសោយសីុទំពារ រចួពងោក់កនុងខលួន
សតវសោយ ញា៉ាស់ជាកូនដងាូវសៅកនុងសំបុក ។ 
ភាគសរចើនឱ្មា៉ា ល់សរពោទ័រសធវើសំបុកសកាសិកាភក់ោក់សលើ
ពពួកដងាូវ ណ្ដលមិន ឱ្យសធវើចលនាបាន បនាទ ប់
មកពងោក់កនុងសំបុកសនុះ ។ 

 
 
លកាណៈទូសៅៈ សឈាម ុះ កណែូ បបុកស្សូវ 
សារៈរបសោជន៍ៈ 
សតវសនុះ ចាប់សតវដ៏នទសទៀតជាអាោរ និងសពលខលុះ កាត់សលឹកដំណំា 
ប៉ាុណ្នែជាទូសៅមិនណ្ដលបំផ្លល ញដល់កំរតិមាត់ទ្វវ រសសដឋកិចច ។ 



ណែលនត្តទីវ៥ 

ំរកាុះំាតគ្ទ្វវ ចសសដឋត្តិំេ 

 

 
គឺសៅកំរតិណ្ដលចំនួនកតាែ ចនរងទំនងជាបណាែ លឱ្យខូចណ្ដលសសមើសៅនឹងការ

ចំណាយសលើការកំចាត់ ។ កសិករគួរណ្តបាញ់ថ្ន ំ ខណៈសពលណ្ដលចំនួនននកតាែ
ចនរងខពស់ជាងមាត់ទ្វវ រសសដឋកិចច ។ ចំនុចមាត់ទ្វវ រសសដឋកិចចននការបំផ្លល ញ និងកតាែ
ចនរង គឺជាចំនុចដ៏សំខាន់មួយរបស់ អាយ ភី អឹ្ម ។ 

កសិករមិនគួរបាញ់ថ្ន ំសៅសពលណ្ដលការបំផ្លល ញសៅសរកាមមាត់ទ្វវ រសសដឋកិចច 
មូលស តុៈ 

 ខជុះខាជ យថវកិារ 
 អាចបសងាើននូវចំនួនកតាែ ចនរងកាន់ណ្តសរចើន របសិនសបើសតវមានរបសោជន៍
រតូវសំលាប់មុន និងសោយសារណ្ត 

 បសងាើនការបសងាើតឱ្យមានភាពសមសៅនឹង ថ្ន ំកំចាត់សតវលអិត ។ 
មាត់ទ្វវ រសសដឋកិចច ចំសពាុះការបាត់បង់សលឹកសណ្ណែ កសសៀង គឺៈ 

 ដំណាក់កាលសៅចសនាល ុះសពលលូតលាស់ និងសចញផ្លា ចំនុចមាត់ទ្វវ រសសដឋកិចច 
៣៥% ននការបាត់បង់សលឹក 

 ដំណាក់កាលោក់រោប់ដំបូងៈ កំរតិមាត់ទ្វវ សសដឋកិចចអាចធាល ក់ជាលំោប់ដល់
១៥%ននការបាត់បង់សលឹក 

 
 
 
 



 
កំរតិមាត់ទ្វវ រសសដឋកិចចថមីមួយ សំរាប់ដងាូវ សីុរងូណ្ផល កនុងដំណាក់កាល

លូតលាស់ របស់សណ្ណែ កសសៀងរតូវបានកំនត់កនុងកំរតិ កូនដងាូវចំនួន៨កនុង១ម២ 
និងជំនួសឱ្យកំរតិបាត់បង់សលឹកពីមុន ៣៥%។ 
ចំនុចមាត់ទ្វវ រសសដឋកិចច-ការបំផ្លល ញណ្ផល 
របសភទសតវជញ្ជ ក់ណ្ដលបំផ្លល ញខាល ំង គឺជា
ស្សឹងនបតង និងសតវលអិតជញ្ជ ក់សផេងសទៀត 
គឺស្សឹងសណ្ណែ កពណ៌សតាន ត ។ដំណំាសៅណ្ត
មានសរោុះថ្ន ក់សោយការវាយរបោរ ពីស្សឹង
ជញ្ជ ក់ណ្ផលរ ូតជិតដល់សពលរបមូលផល 
ស ើយសបើសទ្វុះបីជា រោប់សណ្ណែ កកំពុង
ទំុសៅកនុងណ្ផលក៏សោយក៏អាចបំផ្លល ញណ្ដរ ។ 
 
ស្សឹងនបតង 
កំរតិមាត់ទ្វវ រ = ១.៣/ម២ 
ស្សឹងសណ្ណែ កវណ័ឌ រក ម ៖ 
 
 
 
 
 
 
 = ១.៣/ម២= ១.៣/ម២ 



ចំណុចកំណត់ត្តូវបាញ់ថ្ន  ំ
 សៅចសនាល ុះសពលលូតលាស់ និងសចញផ្លា ៈ ស្សឹងនបតង ១កាល កនុង ១ ម២ 
 ដំណាក់កាលណ្ផលអាចសបុះ ូបបានៈ  ស្សឹងនបតង ០.៣៣ កាល កនុង ១ ម២ 
សំោល់ៈ រតួតពិនិតយសមើលដំណំាសៅចសនាល ុះសពល ៧-៩ រពឹក សៅសពលស្សឹង

នបតងទំនងជាមានសកមមភាព ។ 
ការគណនាចំនួន្តេលអិតកនុង ១ ម២ 

សដើមបីកំណត់ចំនួនពិនិតយរបាកដរបស់សតវលអិត កនុង ០.៥ ម២ របស់ជួរដំណំា 
កតាែ ណ្កតរមូវបនែបនាទ ប់ រតូវបសងាើតស ើងសោយ (Duffield etal.2005) 
សមើលសោយណ្ភនក(១.៥៤) ផ្លទ ំងរកណាត់(១.៣៨) និងសំណាញ់បក់(១.៨៤) ។ 
 
ឧ. សរកាយពីសធវើសំណាកពិនិតយសមើលសោយណ្ភនក សយើងទទួលបានមធយមរបស់
សតវលអិតមានចំនួន ០.៥ ននលទធផលសធវើសំណាក ។ សយើងបានចំនួនបានណ្កតរមូវ
ចំសពាុះសំណាកសមើលពិនិតយសោយណ្ភនក រតូវជា ០.៧៧ (០.៥ X ១.៥៤) ។ 
 
មយ៉ាងសទៀត សដើមបីបំណ្លងចំនួនសនុះសៅជា ចំនួន/១ម២ សយើងរតូវដឹងរបណ្វង 
ចសនាល ុះជួរ ។ ឧ. ចសនាល ុះជួរសណ្ណែ កសសៀងរបណ្វង ០.៤ ម ។ ដូសចនុះចំនួនសតវលអិត 
កនុង ១ម២ គឺ (០.៥ X ១.៥៤) X ៥ = ៣.៩ (សតវលអិត កនុងនផទ ១ ម២) ។ 
 
មត់ទ្វេ រសេ្ដ្ឋកិចច 
សមើលតារាងបានបង្ហា ញ (សៅខាងសរកាម)សំរាប់ៈ 
 កូនដងាូវ សៅដំណាក់កាលលូតលាស់ 
 កូនដងាូវសៅដំណាក់កាលោក់រោប់ 
 ស្សឹងនបតងសៅដំណាក់កាលសៅចសនាល ុះលូតលាស់ និងសចញផ្លា  
 ស្សឹងនបតងសៅតំណាក់កាលសណ្ណែ កអាច ូបបាន 



អ្នកអាចគណនា មធយមភាគចំសពាុះសំណាកដូចកនុងឧទ្វ រណបនែបនាទ ប់ ។ 
របសិនសបើ ១០ សំណាក (សធវើស ើងសោយណ្ភនក ផ្លទ ំងរកណាត់ និងសំណាញ់បក់) 
រតូវយកសំណាក និង កត់រតាចំនួនសតវលអិតទំ្វងអ្ស់ បនាទ ប់មក មធយម គឺមាន 
របណ្ ល៥/១០ ឬ ០.៥ ។ 
 
បនាទ ប់មក អ្នកអាចសរបើតារាង (ខាងសរកាម) សដើមបីបំណ្លងជាមូលោឋ ននូវចំនួន 
សតវលអិតកនុង ១ម២ ។ ឧទ្វ រណ៍ ដងាូវសីុរងូណ្ផលសណ្ណែ កសៅដំណាក់កាល 
លូតលាស់ ការសធវើសំណាក់សោយណ្ភនក សសមើនឹង ៣.៩ កនុង ១ ម២ (ដូចបានគណនា 
ខាងសលើ) ។ ចំនួនសនុះ សៅទ្វបជាងចំនុចមាត់ទ្វវ រសសដឋកិចច ស ើយអ្នកនឹងមិនបាញ់ 
ថ្ន ំសទ ។ 
 
សំោល់ៈ ចំនួនកនុងនផទតារាងពណ៌នបតង គឺសៅទ្វបជាងមាត់ទ្វវ រសសដឋកិចច 
និងចំនួនសៅពណ៌ រក មសៅសលើចំនុចមាត់ទ្វវ រសសដឋកិចច ។ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ណែលនត្តទីវ៦ 

ថ្ន រត្តរចាតគ្សតវលអិតវកាិកវរចសរ់ើរបាសគ្ 

 
សតើអវីជា ថ្ែ ពំ លកេិកមមកំចាត់េតវលអិត? 

  

ជាសារធាតុគីមី សរបើសំលាប់ សតវលអិត 

 

រសបៀបផ្ដលថ្ែ សំ វ្ើេកមមភាព (េំលាបេ់តវលអិត) 

ពុលសោយប៉ាុះផ្លទ ល់ និងពុលសោយរជាបចូលកនុងខលួន 
គ្បសភទថ្ែ កំំចាត់េតវលអិត និងកំរិតជាតិព ល 

o អ័្រស គណូផូសសត (Organophosphates) 
o អ័្រស គណូផូសសត (Organochlorides) 
o ការបា៉ាមា៉ាត (Carbamates) 
o សីុនសិធីក ភាយសរ ៉ាស្សយេ(Synthetic Pyrethroids) 
o ជីវសាស្ដសែ (Boilogicals) 

  

ជាតិពុលកាន់ណ្តខាល ំង 
 

ជាតិពុលកាន់ណ្តសខាយ 



ថ្ន ពុំលក្ិកមមកំចាត់្តេលអិត អាចរកបានសេៅត្រសេទ្កមពុជា 
 
ជំងឺបងាស ើងសោយបាក់សតរ ីបាសីុល ឺស សូរងីសជៀនសីុស (Heliothis) 

 
 
អាល់ហ្វេ -សាយភឺមិត្្ីន (AlphaCypermethrin_ Heliothis) 

 

 

 

 



សាយភឺមិត្្ីន-ពួកសេមអំសេ ៉ា /កូនដ្ងកូវ (Cypermethrin _ Heliothis) 
 

 

 

សេដ្លតាមិត្្ីន - ត្្ឹងបបតង (Deltamethrin _ GVB) 
 

 

 



សុះិតដិភាេ្ការចសរ់ើរបាសគ្ថ្ន រេុះល 

 

ស តុអ្វីរតូវគិតពីសុវតែិភាពសពលសរបើថ្ន ំពុល ? សតើថ្ន ំពុល ផែល់ផលអារកក់ 
អ្វីខលុះ ដល់ មនុសេនិងបរសិាថ ន ? 
 

សុះខភាេម្កាុះសស 

  

ថ្ន ំពុល អាចបងារសរោុះម នែរាយធងន់ធងរដល់សងគមមនុសេ និងបរសិាថ ន ។ 
សគនិយមសសងាតសឃើញ ថ្ន ំពុលបានបងារឱ្យ មនុសេសាល ប់ និងបងារជំងឺសរចើន 
ជាពិសសស សៅបណាែ លរបសទសកំពុងអ្ភិវឌ្ឈន៍ ។ 

 
ពុលមធយមៈ        ពុលខាល ំងៈ 
- ឈឺកាល               - កន្ដនាែ ក់សាច់ដំុ 
- អ្ស់កំលាំង             - បាត់បង់សតិអារមមណ៍ 
- ចង់កអូត              - របកាច់ 
- ណ្បកសញើសខាល ំង            - អាចសាល ប់ 
- ត់បង់តុលយភាព 
- រពិលណ្ផនក 
- រមា៉ា ស់/កនទួលសលើណ្សបក 

 
                            សរាគសញ្ហា ននការពុលថ្ន ំ 

 
 
 



ថ្ន ពំុលត្ជាបចូលតាមរយៈ  
របូភាពសនុះ បង្ហា ញថ្សតើ ថ្ន ំពុលអាច 
រជាបចូលកនុងខលួនមនុសេ តាមកណ្នលងណា 
ខលុះននដងខលួនមនុសេសយើង ។ របសិនសបើ 
មិនមាន សំភារៈការពារ ថ្ន ំពុលអាច 
រជាបចូលតាមរយៈ ណ្សបកកាល ថ្ង ស 
រញុរតសចៀក ដងខលួននដ ឬសជើងជាសដើម ។ 
 

 

 

ការកាត់បនថយ ថ្ន តំ្ជាបចូលកនុងខ្លួនសេយើង 
សបើសទ្វុះជា ថ្ន ំពុលភាគសរចើន បានសរសសរជាភាសាបរសទសក៏សោយ ប៉ាុណ្នែណ្តង 
ណ្តមានរបូភាពណ្ដលបញ្ហជ ក់អំ្ពីសំភារៈគួរសរបើខណៈសពលប៉ាុះពាល់ និងសរបើរបាស់ 
ថ្ន ំពុល ។ 
សដើមបីធានាសុវតែិភាព សពលសរបើរបាស់ថ្ន ំពុល រតូវសរបើសំភារៈសុវតែិភាពជានិចច ។ 

 



បផនកបរសិាថ ន 
ខណៈសពលសរបើថ្ន ំពុល សតើថ្ន ំពុលទំ្វងសនុះ នឹងអាចសៅកណ្នលងណាខលុះ ? 

 
 
បនាទ ប់ពីបានសរបើថ្ន ំពុលស ើយ ថ្ន ំពុលទំ្វងសនុះ នឹងអាចរជាបចូលសៅកនុងដី 
បំភាយសៅកនុងបរោិកាស រជាបចូលកនុងអ្ណែូ ង បឹង... ណ្ដលចុងសរកាយ 
ថ្ន ំពុលទំ្វងសនុះអាចវលិចូលកនុងខលួនមនុសេសយើងវញិតាមមសធយបាយសផេងៗ 
 

 


