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ខ ងពណ៌មាសឬខ ងសុី្រសូវនិងវិធានការកមាត់ 
្របវត្តិខ ងពណ៌មាសក្នុង្របេទសកម្ពជុា 
ខយងពណ៌មស (Pomacea sp.) មន្របភពេដើមមកពី េមរកិខងតបងូេហើយ្រតូវបននចូំលមកកនុងតំបន់ សីុដំបងូេគេនៃត ៉នក់នុងឆន ១ំ៩៧៩-
១៩៨០។ ខយងពណ៌មសចបម់នវត្ដមនេនកនុង្របេទសកមពុជេយើងកនុងឆន ១ំ៩៩២ មរយៈនវិត្តជនពជីរំុ ំ ម្រពែំដនែខមរ ៃថ។  កនុងឆន ១ំ៩៩៥ មនករ
ចញិច ឹមនងិលកខ់យងពណ៌មសេនះេនភនេំពញ នងិេឃើញវត្តមនរបស់ េនកនុងេខត្តយ៉ងតចិចនួំន៩ គេឺខត្តេសៀម ប េពធិ ត ់កពំងឆ់ន ងំ កពំងស់ពឺ កពំង់
ចម ក ្ត ល ែកវ ៃ្រពែវងនងិ ្វ យេរៀង។ បចចុបបនន  ខយងពណ៌មសមនវត្តមនេនកនុងែ្រសេសទើរ្រគប់ ជធនី េខត្តទងំអស់ៃន្របេទសកមពុជ។  
 

េហតុអ្វបីានជាខ ងពណម៌ាសជាសត្វចៃ្រង? 
ខយងពណ៌មសជ្របេភទខយងចៃ្រងបំផុតែដលបំផ្ល ញដំ ្ំរសូវេនកនុងតំបន់ សីុ េគនយ។៍ ខយងពណ៌មសជទូេទសីុរកុខជតិជេ្រចើន្របេភទមនែស្ល 

យល្អិតៗ ចកបយទ កំេប្ល ក េ ម និងស្លឹករកុខជតតូិចៗខចទីនន់ិងមនឱជរសដៃទេផ ងេទៀត។ េនកនុងែ្រស សំ បនិង្រសូវពេ្រងះែដលមន
យុកលពី៤–៣០ៃថង ្រពមទងំសនទូងែដលេនខចីែដលេទើបសទូងរចួរហូតដល់រយៈេពល១៥ៃថង គឺជចំណីដឆ៏ង ញ់របស់ខយងពណ៌មស។ ខយងពណ៌

មសសីុកតស់្លឹកនិងេដើម្រសូវខចីៗដល់គល់។ ពួក ចសីុបំផ្ល ញេដើម្រសូវខចីៗកនុងែ្រសទងំមូលកនុងរយៈេពលមយួយប។់ 
 

ចបព់ឆីន ១ំ៩៩២ រហូតដល់ឆន ២ំ០០៩ េគមនិទនស់េងកតេឃើញថ ខយងពណ៌មសេនះបផំ្ល ញដំ ្ំរសវូគួរឲយកតស់មគ ល់េនះេទ េទះបជីមនករ្រពមន
ពអីនកបេចចកេទសរបស់គេ្រមងកមពុជ អុរី ីអ្ូរ ្ត លី (CIAP) ចបព់ឆីន ១ំ៩៩៥ នងិបនេបះពុមពែចកចយ្រពតឹ្តប្័រតអពំ ីសត្វខយងសុ្ីរសវូកពំងុ តតបតេនកមពជុ
នឆន ១ំ៩៩៦មកកេ៏ យ េលើកែលងែតេ ក េថ សុវណ្ណ  អតតីនយកអនុវទិយល័យ១០មក  បងឹកនទួត ្រសកុ្រកគរ េខត្តេពធិ ត ់បនដកឹនកូំនសិស
េដើរេរ ើស មែ្រសនងិ្រសះយកមកេ ង រហូបនងិកេមទចេចលកនុងឆន ១ំ៩៩៦។ ចបព់ឆីន ២ំ០១០មក េគសេងកតេឃើញមនករបផំ្ល ញដំ ្ំរសវូេ យខយង
ពណ៌មស េហើយទហំៃំនករបផំ្ល ញេនះកនែ់តមនក្រមតិធងនធ់ងរេឡើងជលំ បរ់ហូតដល់េដើមឆន ២ំ០១៣េនះ។ 

 

ភាពខសុគារវាងខ ងពណ៌មាសនិងខ ងធម្មតា 
លកខណៈ ខយងពណ៌មស (Pomacea sp.) ខយងធមម  (Pila sp.) 

ពណ៌សំបក េលឿង េលឿង្រកេម៉ េ ន តេខម  េខម  (ជួនកលេខម យេលឿង្រកេម៉) 

ពណ៌ ចខ់យង េលឿង េខម  

សនទះ ទន ់ រងឹ 

ពងខយង ផក ឈូកភ្លឬឺផក ឈូកខច ី ស 

ចំណី សំ ប (្រសូវ) និងបែន្ល ែស្ល  ចកបយទ (azolla)  

 
 
 
 
 
 
 

ខយងពណ៌មស
មនខួចែគមមតធ់ំ 

ខយងធមម មន 
ខួចែគមមតតូ់ច 

វដ្ដជីវិតៃនខយងពណ៌មស 
បនទ បព់ពីងរចួ សំបុកពងនីមយួៗ្រតូវកររយៈេពល្របែហល១០-១៤ៃថងេដើមប ី 
ញស់។ កូនេទើបនឹងញស់ មនសំបកទនឬ់កគ៏ម នធ្ល កេ់ទកនុងទកឹនិង២ៃថង
បនទ បម់កសំបកករ៏ងឹ រចួចបេ់ផ្ដើមសីុ រេនេពល មនទហំ២ំ-៥មលីីែម្៉រត។ 
ជទូេទ រយៈេពលលូត ស់េដើមបេីពញវយ័របស់ គឺចប់េផ្ដើមពី៤៥-៥៩ៃថង
បនទ បព់ីញស់។ កនុងលកខខណ្ឌ សម្រសប ខយងេនះ ចបន្តពូជបនកនុងរយៈ
េពល៦០ៃថងនងិបន្តរហូតដល់៣ឆន ។ំ  ខយងពណ៌មស ច្រកងំកនុងដបីនរហូត
ដល់២៣០ៃថង។ 
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ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមេធ្វើករទក់ទង ករយិល័យករពរដំ ំ មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត លនិងព័ត៌មន ករយិល័យែផនករ សហ្របតិបត្តិករនិងពណិជជកមមៃន

វទិយ ថ ន្រ វ្រជវនិងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ េន មបេ ្ត យផ្លូវជតិេលខ ៣ សងក ត់្របទះ ង ខណ្ឌ ដេងក  ជធនីភនំេពញ ឬ ម្របអប់សំបុ្រតេលខ ០១ ភនំេពញ 

ទូរស័ពទេលខៈ (៨៥៥-២៣) ៦៣១៩ ៦៩៣-៤      េគហទំព័រៈ www.cardi.org.kh 

ទូរអកខរៈ plab@cardi.org.kh   trin@cardi.org.kh                                               hunyadana@cardi.org.kh 

ករបន្ដពូជ៖ ខយងពណ៌មសមនពរីេភទ គេឺភទញីនងិេភទេឈម ល ចព់គីន ។ ខយងពណ៌មសញីនងិេឈម លពកគ់ន េនកនុងទកឹនងិ្រគបរ់ដូវទងំអស់េបើសិន
ជមនទកឹជ្របច ំ េហើយករពកគ់ន េនះមនរយៈេពលព៣ី-៤េម៉ង។ ខយងញីខ្លះ ចពងបនម្តងកនុងមយួសប្ត ហ៏ស្រមបរ់យៈេពល៥សប្ត ហ៍ជប់ៗ គន  
េហើយបនទ បម់កពួក ចឈបព់ងឬ ចបន្តករពងបន១ឬ២សំបកុពង/សប្ត ហ៍។ ខយងញីខ្លះេទៀត ចពងបនព២ី-៤សំបកុពង/សប្ត ហ៍ េហើយឈប់
ពងស្រមបរ់យៈេពល២ឬ៤សប្ត ហ៍ ប៉ែុន្តចបេ់ផ្តើមពងវញិបនទ បព់រីយៈេពលេនះ។ ជទូេទ ខយងញីមយួ ចពងបន២០០-៣០០ពងជេរៀង ល់សប្ដ ហ៍។ 
កនុងមយួែខ ចពងបនពី១០០០-១២០០ពង។ សំបុកពងនីមយួៗមនពងជមធយមចំនួន៣២០ពង និងមនអ្រ ញស់ជមធយម្របមណ៩៥%។ 
មរយៈលទធផលសិក េនកនុងមនទរីពេិ ធនម៍យួចនួំននងិករសេងកតេនកនុងែ្រសេន្របេទសហ្វលីីពនិ បណ្ឌិ ត Ravi Joshi បនបញជ កថ់ ខយងពណ៌

មសមនិ ចបន្តពូជឬកតជ់មយួខយងធមម បនេឡើយ េហើយេបើេពលខ្លះមនករពកគ់ន ែមន ែតមនិមនពងឬកូនេទ។ 
 

វិធនករករពរនិងកមច ត់មួយចំនួន៖ េ យខយងពណ៌មសបន្តពូជមនិេរ ើសេពល លគឹក ឲយែតមនទកឹដកក់នុងែ្រស ថ្លុក ្រសះនងិបងឹ ដូចេនះកររកី
យភយរបស់ មនសនទុះេលឿនជងខយងធមម ខ្ល ងំ ស់ នងិជពេិសសចេំពះែ្រស ែដលកសិករេធ្វើ្រសវូ២ឬ៣ដងកនុងមយួឆន ។ំ វធិនករករពរ

នងិកមច តខ់យងពណ៌មសមន២្របេភទគ ឺ(១)េ យមនិេ្របើថន ពុំលកសិកមម នងិ(២)វធិនច្រមុះរមួជមយួថន ពុំលកសិកមម។ 
 

វិធនករករពរនិងកមច ត់េ យមិនេ្របើថន ពំុលកសិកមមៈ វធិនករេនះ ទមទរឲយកសិករេធ្វើកររមួទងំអស់គន នងិជ្របចេំដើមបកីតប់នថយចនួំនខយងពណ៌មសពី
ែ្រសរបស់ខ្លួនជបេណ្តើ រៗ េនកនុងករណីែដលក្រមតិបផំ្ល ញេនទបជង២០%។ វធិនទងំេនះមន៖ 
 ក្់រពលួឬលួសសំ ញ់បងំឃងំេនចមំខុផ្លូវទកឹហូរេចញេដើមបកុីឲំយកូនខយងនងិខយងេពញវយ័ចូលេទែ្រសមយួេទៀតបន រចួឧស ហ៍េដើរ

្របមលូយកេទេ្របើ្របស់ឬកេមទចេចល។ 
 កែ់មកេឈើឬេ តបេងគ លតូចៗេនកនុងែ្រស ជពេិសសេនេគៀនភ្លនឺងិេនកែន្លងទកឹេ្រជឲយបនេ្រចើនេដើមបឲីយខយងេឡើងមកពង រចួ្រតវូេដើរ្របមលូ

កេមទចេចលយ៉ងយូរបផុំតមយួសប្ត ហ៍ឲយបនម្តង។ េបើេនកែន្លង ែដលពបិកចូលេទ្របមលូ ្រតវូយកែមកេឈើឆកឹះទម្ល ក់ព់ងចូលេទកនុងទកឹ។  
 េដើរេរ ើសយកមកេធ្វើម្ហូប ចណីំសត្វនងិនុយ (កណ្ដុ រ អនទង)់ ឬកក៏េមទចេចលនេពល្រពកឹនងិ ង ច។ 
 ជករល្អ ចូរេ្របើវតថុទកទ់ញខយងឲយមក្របមលូផ្តុងំយ្រសលួកនុងករ្របមលូែដលមនដូចជ៖ ែផ្លេ ន តទុ ំ ្រជងំខនុរទុ ំ  ស្លឹកេចក ស្លឹកល្អុងឬ្រក ស

កែសតចស់ៗជេដើម។ 
 កនុងករណីែដល ចបេញចញទកឹពែី្រសបន ចូរកយចង្អូរេនកនុងែ្រសនងិជុវំញិែ្រសជតិភ្លជឺេ្រមព៥ី–១០សងទ់ែីម្៉រត េដើមបឲីយខយងមក្របមលូផ្តុេំពល

បងខះទកឹងយ្រសលួកនុងករេដើរ្របមលូេចល។ 
 ្រពែលងទចូលសីុកូនខយងនេពលសនទូងែបកគុមពនងិរងឹមេំហើយ ឬេនេពលែដល្រសវូពេ្រងះដុះលូត ស់រងឹមេំហើយ (សូម្របយត័នចេំពះ្រសវូ

្រ លមនិ្របកនរ់ដូវ) េនេពលែ្រសចបេ់ផ្តើមដកទ់កឹ៣–៤សប្ត ហ៍េហើយនេពលមនុសទូងឬេ្រពះនងិបនទ បព់្ីរចតូ្រសវូរចួេហើយែ្រសេនមនទកឹ 
េដើមបឲីយទសីុកូនខយង។ 

 វធិនែដលមន្របសិទធភិពជងេគ គទឺិ កមច តខ់យងជសហគមន ៍រចួ្របមលូេធ្វើជចណីំសត្វឬេធ្វើជកីបំ៉សុ្តទកឹឬកក៏េមទចេចល។ 
 

វិធនច្រមុះរួមជមយួថន ពំុលកសិកមមៈ វធិនករេនះ គ្ឺរតវូអនុវត្តកនុងករណីែដលខយងពណ៌មសមនវត្តមនេ្រចើនែដលបផំ្ល ញ្រសវូេ្រចើនជង២០%។ វធិនករ
េនះ្រតវូអនុវត្ត មចណុំចខងេលើរមួទងំ កថ់ន ពុំលកសិកមម្របេភទម៉ល់លូ យ (Mulucide 6GB) ែដលជថន ្ំរបេភទនុយផលិតេន្របេទសេវៀត ម
នងិមនលកេ់នទផី រ្របេទសកមពុជ កជ់កញចបទ់មងន១់គឡូី្រកម េ យមនិទនម់នបទិ ្ល កជភ ែខមរេនេឡើយ។  មលទធផលពេិ ធនជ៍េ្រចើន
ដងរបស់កឌបីនបង្ហ ញថ ករេ្របើ្របស់ថន ម៉ំល់លូ យ មក្រមតិែណនគំ១ឺ០គឡូី្រកម/ហតមនិប ្ត លឲយបះ៉ពល់ដល់កែងកប ក្ត ម កពំសឹនងិ្រតី
ែ្រសេឡើយ។ ្រតវូចងចថំ ជេ្រមទកឹសម្រសបស្រមប់បចគពឺ៣ី–៥សងទ់ែីម្៉រត េ្រពះជេ្រមទកឹេ្រជជងេនះមនិសម្របកបស្រមបខ់យងសុចីណីំ េហើយថន នំយុកឆ៏បរ់ យ
ផងែដរ។ ចូរេ្របើ្របស់ថន ម៉ំល់លូ យ ម្របពន័ធ ដុំះដំ ្ំរសវូដូចរេបៀបខងេ្រកម៖ 
 ចេំពះ្រសវូវស ៈ ្រតវូបចេនេពលេភ្ល ងេដើមឆន បំនទ បព់ែី្រសចបេ់ផ្តើមដកទ់កឹដបំងូ។ េបើសេងកតេឃើញវត្តមនរបស់ខយងពណ៌មសេនែតេ្រចើនេពល

សទូងឬេ្រពះ ្រតវូបចថន នុំយម្តងេទៀតបនទ បព់សីទូងឬេ្រពះេហើយ។ 
 ចេំពះ្រសវូបេងកើនរដូវៈ ្រតវូបចថន េំនេពល កទ់កឹែ្រសស្រមបភ់ជួរ ស់ដី ្ំរសវូេដើមរដូវ ែតេបើេនេពលសទូងឬេ្រពះេហើយេនែតមនេ្រចើន ្រតវូបច

ថន នុំយម្តងេទៀត។  គួរបចថន នុំយម្តងេទៀតែដរបនទ បព់សីទូងឬេ្រពះ្រសវូចុងរដូវរចួ កនុងករណីវត្តមនខយងពណ៌មសេនែតមនេ្រចើន។ 
 ចេំពះ្រសវូ្របេដញទកឹៈ ្រតវូបចថន នុំយេនេពល កទ់កឹែ្រសេលើកទ១ីបនទ បព់្ីរសវូពេ្រងះដុះបន៥–១០សងទ់ែីម្៉រត។ កនុងករណីសទូង បនទ បព់ី

សទូងរចួ ្រតវូរងច់ទំកឹកនុងែ្រស្រសកមកដល់៣–៥សងទ់ែីម្៉រត េទើបបចថន នុំយ។ 
 ្រសវូមនុទកឹចូលៈ ្រតវូបចថន េំនេពល កទ់កឹែ្រសស្រមបភ់ជួរ ស់ដេីលើកទ១ី េហើយេបើនេពលសទូងឬេ្រពះខយងពណ៌មសេនែតមនេ្រចើន ្រតវូ

បចថន នុំយម្តងេទៀត។ 


