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មាតិការ
១. ច្េចកី អធិបាយ ....................................................................................................................... ៣
១.១ ច្េចកី េច្្ខប ........................................................................................................................ ៣
១.២ លកខណៈវ ិនិឆ្័ យ
ឆ បច្ចេកច្ទេេមស្េប ..................................................................................... ៣
១.៣ អនថុសាេន៍បងែនម .................................................................................................................. ៤
២. ច្ោលការណ៍បច្ចេកច្ទេ........................................................................................................... ៥
២.១ សារៈេាំំ់ខានំ់បនការចិញ្េឹមកងែ្កប .............................................................................................. ៥
២.២ ការច្ររើ េច្រ ើេររសារេរាបអនវត្/ផសពផាយ ....................................................................... ៥
២.៣ ការច្រៀបចាំ ស្េះកងែ្ប ............................................................................................................. ៥
២.៣.១ ទី តា្ស្េះ ........................................................................................................................ ៦
២.៣.២ ការច្រៀបស្េះ...................................................................................................................... ៧
២.៤ ការច្ររើ េច្រ ើេពូរ................................................................................................................... ៨
២.៥ ការដឹករញ្ូជ ណ និ ្ងែល្កូនកងែ្កប ......................................................................................... ៩
២.៦ការររបំ់ ររ្និ្ងែែទាំ .............................................................................................................. ៩
២.៦.១ រុ ណភាព និ ្អនាម័ យទឹកស្េះ........................................................................................... ៩
២.៦.២ ចាំ ណី និ ្ការផតលំ់ ............................................................................................................... ១០
២.៦.៣ កតាតចបរ្ច្ផស្ៗ................................................................................................................ ១១
២.៧ ការរបមូ លផល ...................................................................................................................... ១១
៣. វ ិធីសាស្តេតផសពផាយ ................................................................................................................. ១២
៣.១ ច្ោលបវាំណ្បនការផសពផាយ ............................................................................................... ១២
៣.២ ច្ោលការណ៍ផសពវផាយ ........................................................................................................ ១២
៣.៣ ការច្ររើ េច្រ ើេររសារទទលផល ............................................................................................ ១២
៣.៤ កាំំ់ ណត្ំ់រតាតាមដ្ឋនការលត្លាេំ់ និ ្ការចាំណាយ ................................................................. ១៣
៣.៥ របត្ិ ទិននបនការចិ ញ្េឹមនិ ្ ងែផនការេកមមភាព............................................................................ ១៥
៣.៦ ឯកសារច្ោ្ ....................................................................................................................... ១៦

អ្គការ ងែែរ របចាំច្េត្តបប៉លិន

-2-

រាំ ច្ោ្ ACIMA, FSP

បទដ្ឋានអនុ វត្តន៍បច្ចេកវ ិទា
ការចិ ញ្េឹមកងែ្កបជាលកខណៈររួសារ

១. សេចក្ដីអធិប្បាយ
១.១ សេចក្ដេ
ី សខេប
បញ្
ហ ៈ

នាប៉ុ នាមនឆ្នាំចុ្ច្រកាយច្នះបរ ិាណេត្វកងែ្កបច្ៅកមពុជា

ានការធ្លលកំ់ ចុះោ៉ ្ខាលាំ្និ្ការចិញ្េឹម

កងែ្កបជាលកខណៈររួសារក៏ ានភាពករមងែដរ ។
ច្ោលច្

ៈ

បច្្កើនការយលំ់ដឹ្

និ ្ការចិ ញ្េឹមជាលកខណៈររួសារឱ្យបានចាំនួនច្រចើ នច្

ើ្របកបច្ដ្ឋយ

ច្ជាររ័ យេពេំ់ ។
វ ីធីសាស្តេរអនុវត្រៈ

របរុាំផសពវផាយអាំ ពីរាំច្ោ្ចិ ញ្េឹមកងែ្កបជាលកខណៈររួសារ

សាកលប្ផសពវផាយច្រៀបចាំ កេិករច្ធវើទេសនៈកិចេេិកា
បច្ចេកច្ទេចិ ញ្េឹម

បណុរ ះបណា
រ ល

ច្រៀបចាំ ផរលំ់េាារៈច្ធវើស្េះកាំនត្ំ់ ច្ពលផរលំ់កូនកងែ្កបពូរ

ច្ររើ េច្រ ើេររួសារេរាបំ់ច្ធវើ
ដលំ់កេិកររកុមច្ោលច្

ពី

រត្ួត្ពិនិត្យ/តាមដ្ឋន/របមូ ល

ទិ ន័ យ
ន និ្វាយត្ាំ បល ។
១.២ លក្េណៈវិនិចយ
ឆ័ បសចេក្សេេេមស្េប
ខា្ច្រកាមច្នះ រឺ ជាលកខេណឌចាំបាចំ់ េរាបំ់ ការអនុ វត្រន៍ “TIP” ច្ដើមបីេច្រមចទិ េច្
ច្លើកច្

ងែដលបាន

ើ្ខា្ច្លើៈ
ការច្ររើេច្រ ើេកេិករផសពផាយៈ
ច្ៅកនុ្ចាំ ណុចច្នះានភាពចាំបាចំ់ណាេំ់ចាំច្

ះការច្ររើ េច្រ ើេកេិករ

ងែដលានចាំណាបំ់អារមមណ៍

ខាលាំ្ ឧេាហ៍ ពាោម ានទី ធ្លលេមស្េប និ្ានច្ពលច្វលាររបំ់ រោនំ់ កនុ្ការអនុវត្រន៍ការងារច្នះ ។

របេិនច្បើកេិករ ងែដលច្យើ្ច្ររើ េច្រ ើេមិ នចបំ់ អារមមណ៍ ោមនច្ពលច្វលាររបំ់ រោនំ់ច្ៅកនុ្ការងែែទាំច្នាះវា
នឹ ្ច្ធវើឱ្យការផសពវផាយ របេំ់ច្យើ្មិនទទួ លបានច្ជាររ័ យលអច្ទ ។ ដូ ច្ចនះការច្ររើ េច្រ ើេកេិករេរាបំ់អនុ
វត្ររួរានការយកចិ ត្ទ
រ ុកដ្ឋកំ់ និ្អនុ វត្រឱ្យស្េបច្ៅនឹ ្ដាំ ច្ណើរការច្ររើ េច្រ ើេររួសារទទួ លផលកងែ្កបរបេំ់
អ្គការងែែរ។
លកខេណឌភូមិសាស្តេតៈ
ច្យើ្អាចចិ ញ្េឹមកងែ្កបបានច្ៅររបំ់ត្ាំបនំ់ ទាំ្អេំ់បនរបច្ទេកមពុជា កតារេាំខានំ់ រឺ អាស្េ័យច្លើការ

ច្រៀបចាំ ស្េះឱ្យស្េបច្ៅនឹ្ត្ាំ រវូ ការរេំ់ច្ៅរបេំ់កងែ្កប ។ ជាទូ ច្ៅ ស្េះកងែ្កបរួ រច្រៀបចាំឱ្យានលកខណៈ ច្ោក
េលៈ ទឹ កេលះ ពនលឺេលះ និ ្មលបំ់េលះ ប៉ុ ងែនរមិនច្ៅច្រកាមមលបំ់ច្

ើ េពេំ់ ច្ហើយេលឹកច្

ើ ងែដលអាចានជាត្ិ ពុលដលំ់

កងែ្កប ។ ដូ ច្ចនះការច្រៀបចាំ ស្េះ ចិ ញ្េឹម រួ រឱ្យស្េបច្ៅនឹ ្លកខេណឌខា្ច្លើ ។
អនាម័យច្លើការចិញ្េម
ឹ ៈ
អនាម័ យស្េះ ានភាពចាំបាចំ់ ណាេំ់ចាំច្

ះកងែ្កប ច្ដើ មបីឱ្យវាានេុេភាពលអ មិ នកាត្ំ់ បនថយការ

ឆ្ល្រាំ ្ឺ ។ កងែ្កបក៏ ដូចជាមនុ េសច្យើ្ងែដរ រឺ រត្ូវការកងែនល្រេំ់ច្ៅសាអត្ និ ្ានចាំ ណីររបំ់ រោនំ់ ច្ដើមបីាន
េុេភាពលអ និ ្ការ ធាំ ធ្លត្ំ់ ច្លឿន ។ ជាការពិ ត្ណាេំ់ កងែ្កបងែត្្ងែត្ចុ ះមុរទឹក ងែហលច្ល្កាំ សានរ ច្ហើយក៏
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បច្ញ្េញច្ចលកាកេាំណលំ់ ច្ៅកនុ្ទឹ កស្េះផ្ងែដរ អវីងែដលជាបញ្
ហ ច្នាះ រឺ កងែ្កបច្របើទឹកច្នះ េរាបំ់ផឹក ។
របេិនច្បើ ទឹ កស្េះានជាត្ិ ពុល កេវកំ់ច្នាះវានឹ ្បណា
រ លឱ្យានផលប៉ ះ
ទូ ច្ៅ ការផ្លលេំ់បូរទឹ
រ ក រឺ ច្យើ្ពិនិត្យច្លើ សាថនភាពជាកំ់ ងែេរ្
រ ប៉ុ ងែនរចាំច្

លំ់ដលំ់េុេភាពកងែ្កប ។ ជា

ះស្េះធាំ រឺ ច្យើ្ករមនឹ្ច្ធវើការផ្លលេំ់

បរូរទឹ កណាេំ់ ។

ការផតលច
ំ់ ាំណី
លកខណៈធមមជាត្ិ របេំ់កងែ្កប រឺ វាចូ លចិត្រេុីចាំណីងែដលានរី វ ិត្ និ ្ចាំ ណីងែដលោមនរី វ ិត្ ប៉ុ ងែនររត្ូវច្ធវើ

ឱ្យវាយលំ់ថា ចាំ ណីច្នះានរីវ ិត្ ។ ជាទូ ច្ៅ វាចូ លចិ ត្រេុីពពួកេត្វលិត្
អ ដូ ចជាៈ ចរ្ិ ត្ ដ្កូវ កណូរ ប ស្េឹ្
និ ្េត្វលិត្
អ មួ យចាំនួនធាំ ច្ទៀត្ រ ីឯ េត្វរច្នលន ក៏ ជាចាំ ណីងែដលកងែ្កបចូ លចិត្េ
រ ុីខាលាំ្ផ្ងែដរ ។ ច្យើ្ក៏អាច
ផរលំ់ចាំណីបងែនថមដូចជា ដាំ

ូ្ជាវេងរ សាចំ់ េត្វ (ានំ់ ច្ោរ ររូក ច្ែលើម ច្កាះ ច្

ះច្វៀន ជាច្ដើម)ការម េេ្ ពេំ់

ងាបំ់ និ ្រត្ី ងាបំ់ ជាច្ដើ ម ប៉ុ ងែនរចាំណីទាំ្ច្នះ ក៏ ជារបភពបនច្មច្ោរផ្ងែដរ ។ ច្យើ្រួ រច្របើ ចាំណីងែកបឆ្ន (រោបំ់)
ងែដលានលកំ់ច្ៅទី ផារ េរាបំ់ កងែ្កបរបេំ់ច្យើ្ វាជាការរបច្េើរ ។ ចាំ ច្
រត្ូវផរលំ់ ានការលាំបាកកនុ្ការ កាំ នត្ំ់ ជាអនុ សាស្តេរ ច្រ

ះច្ពលច្វលា និ្បរ ិាណចាំណី

ះវាអាស្េ័យច្ៅនឹ្ចាំណីធមមជាត្ិ ងែដលអាចរកបាន

ច្ៅកនុ្ស្េះ មា៉ ្វ ិញច្ទៀត្ ការផរលំ់ចាំណី ច្លើេលុបច្ពក និ ្ច្ធវើឱ្យកងែ្កបបាត្ំ់ ចាំណ្ំ់កុ្ការេុ
ន
ីចាំណី ។ ជា

ធមមតា ច្ៅច្ពលចិ ញ្េឹមកងែ្កបបានមួ យរយៈ ច្យើ្នឹ្អាចដឹ ្ថា ចាំ នួនដ្បនការផរលំ់ចាំណី និ ្បរ ិាណចាំ ណី
រត្ូវផរលំ់ឱ្យកងែ្កបកនុ្មួ យបែង ។
១.៣ អនុសាេន៍បន្នែម
ចូ រកុាំ ចបំ់កងែ្កបពី ត្ាំបនំ់ ច្ផស្ៗ មកដ្ឋកំ់ចិញ្េឹមលាយកនុ្ស្េះ ច្រ

ះវាអាចខាាំោនអាចបងាកត្ំ់ បានពូ រ

ច្ផស្ច្ទៀត្ ច្លាត្បុ កទាំ ច្លាះរប្ស្េះ ឬអាចឆ្ល្រាំ្ឺដលំ់កងែ្កបច្ផស្ៗច្ទៀត្ ។
ការផ្លលេំ់បូរទឹ
រ កកនុ្ស្េះ រឺ ានសារៈេាំខានំ់ ណាេំ់ច្ដើ មបីការ

រការច្កើនជាត្ិពុល ជាត្ិ បាេ ឬអាេុី

ត្ និ ្សារធ្លត្ុ នានា ។ ការផ្លលេំ់បូរទឹ
រ ក មិ នរត្ូវឱ្យច្លើេពី ៣០% កនុ្មួ យបែងបនទឹកស្េះច្ទ ។ ការផ្លលេំ់បូររ
ទឹ កស្េះ ១០% បនទឹកស្េះេរុបជាច្រៀ្ោលំ់បែង រឺ ជាការរបច្េើរ ។

រួ រដ្ឋាំដុះរុកខជាត្ិកុ្ស្េះដូ
ន
ចជាៈ របលិត្ កងែញ្ឆត្ រករូ ន កាំ ច្បាលក ចកបាយទ ជាច្ដើ ម ជាការរបច្េើរ

ច្ដើមបីកាត្ំ់បនថយបាំ ងែរបាំរល
ួ រុ ណភាពទឹក និ ្ផរលំ់កងែនល្េាំោបំ់កងែ្កបររក ប៉ុ ងែនមិ នរត្ូវឱ្យានច្រចើនកនុ្ស្េះច្ទ
ច្រ

ះច្ធវើឱ្យកងែ្កបេុីចាំណីមិ នច្េមើោនលអ ។

ច្យើ្រត្ូវឱ្យរបាកដថា រប្ស្េះកងែ្កប អាចការ

របានចាំ ច្

ះកតារចបរ្ច្ផស្ៗ ដូ ចជាៈ ងែឆ្ក ឆ្មរ ររូក

ច្ោ រកបី ជាច្ដើម និ ្ មិ នឱ្យកងែ្កបអាចច្ចញចូ លបាន ជាពិ ច្េេច្ៅរដូ វច្ភលៀ្។
ច្យើ្រត្ូវដឹ ្ថា រត្ី ភារច្រចើ ន េុីកូនកអុត្ងែដលច្ទើបនឹ្ញាេំ់ជាអាហារ ដូ ច្ចនះច្ៅកនុ្ស្េះរួ រកុាំឱ្យាន
អ្គការ ងែែរ របចាំច្េត្តបប៉លិន
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រាំ ច្ោ្ ACIMA, FSP

បទដ្ឋានអនុ វត្តន៍បច្ចេកវ ិទា
ការចិ ញ្េឹមកងែ្កបជាលកខណៈររួសារ
រត្ី របច្ភទទាំ្ច្នះ ។

២. សោលការណ៍ប្បសចេក្សេេ
២.១ សារៈេំខាន់ននការចិញ្េម
ឹ ក្ន្ខែប


កាត្ំ់ បនថយចាំណាយចាំច្



ច្រៅពី ច្របើរបាេំ់កងែ្កបច្ៅ
បានច្ទៀត្ផ្

ះការទិ ញសាចំ់ ច្ផស្ៗ ពី ផារេរាបំ់ ច្ធវើមូប
ហ

កនុ្ររួសារកេិករអាចលកំ់ ច្ៅទីផារច្ដើ មបីបច្្កើនរបាកំ់ ចាំណូល



បច្្កើនរបេិទិ កា
ធ រដ្ឋាំដុះដាំណាាំ ច្រ

ះកងែ្កបេុីេត្វលិត្
អ ជាអាហារ



ច្ដ្ឋយបរ ិាណកងែ្កបនាច្ពលបចេុបបននច្នះានការធ្លលកំ់ ចុះោ៉ ្ខាលាំ្ ដូ ច្ចនះការរាំ រញ
ុ ច្លើកទឹ ក
ចិ ត្ឱ្
រ យានការចិ ញ្េឹមកងែ្កបច្ៅតាមររួសារ រឺ ជាការេាំខានំ់



ចិ ញ្េឹមកងែ្កប រឺ ានភាពងាយស្េួល និ ្ចាំណាយច្ដើ មទុ នត្ិច



ការចិ ញ្េឹមកងែ្កប ក៏ ជាងែផនកមួ យចូ លរួមកនុ្ការបច្្កើនច្សាភ័ ណឌភាពធមមជាត្ិផ្ងែដរ



តាមលទធផលបនការតាមដ្ឋនច្លើការចិ ញ្េឹមកងែ្កបច្នះ កេិករ ៣០ ច្ៅ ៥០ ភាររយ បាន
ទទួ លផល តាមងែេនី មួយៗកនុ្កាំ

្ច្ពលចិ
ញ្េឹម ច្ហើយចាំ ណូលដុ លរិត្ជាមធយមរឺ ៦.៥
ុ

ដុ លាលរកនុ្មួ យងែេ ងែដលបានពី ការបរ ិច្ភារ លកំ់ និ ្ ច្របើ របាេំ់ច្ផស្ៗ (ច្រកាយច្ពលទូ ទត្ំ់
ចាំ ណាយច្ផស្ៗ) ។

២.២ ការសស្រើេសរើេក្េិក្រេស្ាប់អនុវត្ដ/ផ្សព្វផ្ាយ
លកខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ េរាបំ់ ច្ររើ េច្រ ើេកេិករានដូ ចជាៈ

ជាមនុ េសឧេាហ៍ពាមេិត្េាំ ច្ធវើការងារ

ានច្ពលច្វលាររបំ់ រោនំ់កុ្ការងែែទាំ
ន
ចូ លរួមវរគបណុរ ះបណា
រ ល និ ្ផសពវផាយបនរ ានទាំ នាកំ់ទាំន្លអជា
មួ យកេិករច្ផស្ៗច្ទៀត្ច្ៅកនុ្ភូ មិ ។ ទនទឹមនឹ្ច្នះផ្ងែដរ កេិករក៏ រត្ូវានទី ធ្លលេមស្េបានកាលាំ្ពល
កមមររបំ់ រោនំ់ និ ្ ច្ដើមទុនេរាបំ់ចិញ្េឹមផ្ងែដរ ។
២.៣ ការសរៀបចំស្េះចិញ្េម
ឹ
ជាទូ ច្ៅ ស្េះកងែ្កប រួ រច្រៀបចាំឱ្យានកងែនល្ច្ោកេលៈ ទឹ កេលះ ពនលឺេលះ និ្មលបំ់េលះ ប៉ុ ងែនរមិនច្ៅច្រកាមមលបំ់
ច្

ើ េពេំ់ ច្រ

ះេលឹករុកជា
ខ ត្ិ េលះអាចានជាត្ិ ពុលដលំ់កងែ្កប ។ រាំ ច្ៅស្េះរួ រងែត្កាំឱ្យច្រៅជា្ ៥០ េ.ម

ច្ហើយរួ រងែត្ដ្ឋាំរក
ុ ខជាត្ិច្ៅកនុ្ស្េះ

ច្ដើមបីកាត្ំ់បនថយបាំ ងែរ ៉បាំ រល
ួ រុ ណភាពទឹក

ច្ពលបែង ។ ត្ាំ រវូ ការពនលឺ ១-២ ច្ា៉ ្/បែង េរាបំ់ ស្េះទឹ កជាការរបច្េើរ ច្ដើមបីកាំច្
លកខណៈវ ិរជាន ចាំ ច្

ះកូនកអុត្ កនុ្ការវ ិវឌ្ឈន៍ ច្ៅជាកូ នកងែ្កប ។

អ្គការ ងែែរ របចាំច្េត្តបប៉លិន

-5-

និ ្កានំ់បនថយការច្
ទឹ កស្េះច្

ើ្កាំ ច្

ើ្វ ិញ និ ្ប្ករ

រាំ ច្ោ្ ACIMA, FSP

បទដ្ឋានអនុ វត្តន៍បច្ចេកវ ិទា
ការចិ ញ្េឹមកងែ្កបជាលកខណៈររួសារ
២.៣.១ ទីតា្
ាំ ស្េះ
ទី តាាំ្ស្េះរួ រងែត្ច្ធវើច្ៅងែកបរផទះ ច្ដើមបីឱ្យានច្ពលច្វលាររបំ់រោនំ់កុ្ការងែែទាំ
ន
និ ្ការ

កុាំច្ធវើច្ៅ ច្កៀកផទះច្ពក ច្រ

រ ប៉ុ ងែនររួរ

ះអាចានការរ ាំខានដលំ់កងែ្កប និ ្េច្មល្របេំ់កងែ្កបអាចានការរ ាំខានដលំ់ការ

ច្យើ្ផ្ងែដរ ។ ការច្រៀបចាំ ស្េះចិ ញ្េឹមរួ រច្ធវើច្

ើ្ច្ៅកងែនល្ស្េ

ះលអ មិ នច្ៅច្រកាមមលបំ់ច្

ើ ធាំៗ ច្រ

ះេលឹក

អាចច្ធវើឱ្យេូចរុ ណភាពទឹក និ ្ក៏ ប្ករភាពងាយស្េួលេាំោបំ់ឱ្យេត្វពេំ់ចូលកនុ្ស្េះផ្ងែដរ ។ ច្ដ្ឋយសារ
ស្េះច្យើ្ច្ធវើអាំពីេុីម៉្ំ់ត្ិ៍ ដូ ច្ចនះមិនរត្ូវច្ធវើច្ៅងែកបរច្ដើមច្

ើ ធាំៗច្ទ ច្រ

ះឫេច្

ើ អាចច្ធវើឱ្យ ស្េះច្របះងែបក ។

២.៣.២ ការច្រៀបចាំស្េះ
កូ នស្េះរួ រានទាំ ហាំស្េះ ២ ម ែ ១,២ ម ែ ០,៤ ម ។ រួ រច្រៀបចាំឱ្យានច្រើ ្ច្ទរខាលាំ្ ច្ដើ មបីឱ្យកងែ្កប
ងាយស្េួលច្ចញចូ លកនុ្ស្េះ ។ កនុ្ស្េះរួ រដ្ឋាំរក
ុ ជា
ខ ត្ិ ដូ ចជារបលិត្ រត្រួន កងែញ្ឆត្ រត្ច្កៀត្ ជាច្ដើ ម ច្ដើមបី

ឱ្យកងែ្កបលាកំ់េួនទាំ
ល
និ្ររកំ់មលបំ់ មា៉ ្ច្ទៀត្ រុកខជាត្ិ ទាំ្ច្នះ ក៏ រួយងែកលាំអនូវរុ ណភាពទឹកផ្ងែដរ ប៉ុ ងែនរមិន
រត្ូវដ្ឋាំច្រចើនច្ពក ច្ទ ។ ការបូកេុីម៉្ំ់ត្ិ៍ច្លើបផទស្េះរួរកុាំ ឱ្យរច្លា្ច្ពក រឺ ច្ដើមបីឱ្យកងែ្កបព្ជាបំ់ នឹ្ងែរមស្េះ
និ ្កងែ្កបងាយស្េួល ច្ចញចូ លកនុ្ស្េះ ។

ទី ធ្លលស្េះ ទី ធ្លលរួ រ (េន្ស្េះ) ានទាំ ហាំ ១.៥ ម ពី ងែរមស្េះ ច្ៅរប្ ។ កងែ្កបចូ លចិត្ររេំ់ច្ៅកងែនល្
មលបំ់ ច្រចើន ច្ហើយកាំ ច្

១-២ ច្ា៉ ្កនុ្មួ យបែងជាការរបច្េើរ ។ ច្យើ្អាចេ្ំ់ជាទាំ ច្នើរ េាំោបំ់ផរលំ់មប
ល ំ់ដលំ់

ស្េះជាការរបច្េើរ ។ រួ រដ្ឋាំរក
ុ ខជាត្ិងែដលានរបច្ោរន៍កុ្បរ
ន
ិច្វនទី ធ្លលស្េះ ដូចជា បេព រត្រួន េលឹកបររ រត្បំ់
លហ្ជាច្ដើ
ម ច្ដើ មបីផរលំ់រាំរក និ្មលបំ់េាំោបំ់កងែ្កប ប៉ុ ងែនរកុាំឱ្យច្រចើនច្ពក ច្រ
ុ
ជារាំ រកេត្វពេំ់ ។
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បទដ្ឋានអនុ វត្តន៍បច្ចេកវ ិទា
ការចិ ញ្េឹមកងែ្កបជាលកខណៈររួសារ

រូបភាព ៣,៤ បរ ិច្វណស្េះ ានេភាពេមរច្ពក
កងែ្កបឆ្បំ់ ចបំ់ច្ផរើមរោាំ្ មិ នេូវេុីចាំណី ធាំ មិនច្េមើោន
ុ
មា៉ ្ច្ទៀត្ វាជាកងែនល្េរាបំ់ េត្វពេំ់លាកំ់បាំពូន ពិ បាកកនុ្ការររបំ់ ររ្

រូបភាព ៥,៦ បរ ិច្វណស្េះងែដលបានច្រៀបចាំ ានលកខណៈលអ ។ រុកខជាត្ិកុ្បរ
ន
ិច្វណស្េះ មិ នេមរច្ពក
ដ្ឋកំ់ ដុាំ
ុ
ែម េាំបកដូ ្ េមស្េបេរាបំ់ កងែ្កបរេំ់ច្ៅ

រូបភាព ៧ កនុ្ករណីពុាំ ទនំ់ ានរុកខជាត្ិ េរាបំ់ផរលំ់មលបំ់ ចាំបាចំ់ រត្ូវច្ធវើមលបំ់េបបនិមិត្ឱ្
រ យកងែ្កបររកមលបំ់
អ្គការ ងែែរ របចាំច្េត្តបប៉លិន
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បទដ្ឋានអនុ វត្តន៍បច្ចេកវ ិទា
ការចិ ញ្េឹមកងែ្កបជាលកខណៈររួសារ
រប្ស្េះ

ការច្ធវើរប្ស្េះកងែ្កប រឺ រត្ូវឱ្យរបាកដថា វាអាចការ

ឆ្ម ច្ោ ររូក កងែ្កបស្េុក និ ្ការ
ពេំ់ ១.៥- ២ ម ច្ដើមបី ការ

របានពី កតារចបរ្ច្ផស្ៗដូ ចជាៈ ពេំ់ ងែឆ្ក

រកុាំឱ្យកងែ្កបច្ចញពី ស្េះ ។ រប្េាំណាញំ់ ោ៉ ្ច្ហាចណាេំ់ក៏ានកាំ

រកតារចបរ្ទាំ្ច្នះ ។

រូបភាព ៨,៩ រប្ងែដលបានច្រៀបចាំ ច្នះ ពុាំ ទនំ់ បានរបច្េើរច្ៅច្

ើយច្ទ ច្ដ្ឋយសារងែត្ច្យើ្ច្ែើញាន ពេំ់

ងែឆ្ក ឆ្ម ច្ៅងែត្អាចចូ ក ចូ លកន្ស្េះ ងែដលអាចឱ្យរប្េូ លបាន មា៉ ្វ ិញច្ទៀត្ និ ្អាចងាយស្េលេាំោបំ់
េត្វច្ោ ឬររចខាត្
២.៤ ការច្ររើេច្រ ើេពូរ

តាមរយៈបទពិ ច្សាធន៍ច្យើ្កនល្មក ការច្ររើ េច្រ ើេពូ រកងែ្កបបែ Thai Frog (RANA TIGERINA)
េរាបំ់ ឱ្យកេិករចិ ញ្េឹម រឺ ានការធាំ ធ្លត្ំ់ ច្លឿន េុីចាំណីមិនច្រ ើេងាយស្េួលចិ ញ្េឹម និ្ េមស្េបច្ៅនឹ ្
លកខេណឌ អាកាេធ្លត្ុ របច្ទេកមពុជាច្យើ្ផ្ងែដរ ។

រូបភាព ១០ រូបភាពកងែ្កបពូ រ Thai Frog (RANA TIGERINA)
អ្គការ ងែែរ របចាំច្េត្តបប៉លិន
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អ្គការ ងែែរ របចាំច្េត្តបប៉លិន

-9-

រាំ ច្ោ្ ACIMA, FSP

បទដ្ឋានអនុ វត្តន៍បច្ចេកវ ិទា
ការចិ ញ្េឹមកងែ្កបជាលកខណៈររួសារ
ឹ ជញ្ជូ ន និងលលងក្ូនក្លងែប្ប
២.៥ ការដក្
ការដឹ ករញ្ួជ ន រួ រច្ធវើច្ៅច្ពលអាកាេធ្លត្ុ រត្ជាកំ់ (រពឹក/លាងច) ។ របេិនច្បើការដឹ ករញ្ួជ នានចាំ ងាយ

ឆ្ងយ ច្យើ្រត្ូវឧេាច្ផសើមែ្ំ់ រចកកូនកងែ្កប ច្ដើមបីឱ្យងែេបកវាច្េើម ។ ច្ចៀេវា្ការច្វចេេបំ់កូនកងែ្កប
បរ ិាណច្រចើនច្ពក កនុ្មួយែ្ំ់ និ្រត្ូវដ្ឋកំ់ែ្ំ់ កូនកងែ្កបកនុ្កងែ្ញ្េ្ ច្ធវើដូចរូបខា្ច្រកាម ។

រូបភាព ១១ ការបងាហញអាំពីការច្វចេេបំ់េរាបំ់ដឹករញ្ូជ ន និ ្ការងែល្កូ នកងែ្កប
២.៦ ការគ្រប្ប់គ្រង និងលែទ ាំ
២.៦.១ រុណភាព និងអនាម័យេឹក្គ្េះ
ការផ្លលេំ់បូរទឹ
រ កស្េះ រឺ ានភាពចាំបាចំ់ ណាេំ់ ច្ដើមបីការរ ីកធាំ ធ្លត្ំ់ និ ្ដាំ ច្ណើរការវ ិវឌ្ឍន៍របេំ់កងែ្កប ។

ការផ្លលេំ់បូរទឹ
រ ក មិនរត្ូវឱ្យច្លើេពី ៣០% កនុ្មួ យបែងបនទឹកស្េះេរុបច្ទ ។ ការដ្ទឹកច្ចញ ២-៣ ធុ្ ច្រៀ្
ោលំ់បែងនិ្បងែនថមនូវបរ ិាណច្ដើមវ ិញជាការរបច្េើរណាេំ់។ការដ្ឋាំរក
ុ ខជាត្ិ ច្ៅកនុ្ស្េះដូចជាៈរបលិត្

រត្ច្កៀត្ កងែញ្ឆត្ រត្រួន ជាច្ដើម ក៏ ចូលរួមកនុ្ការងែកលាំអរុ ណភាពទឹ កស្េះផ្ងែដរ ងែត្ការដ្ឋាំច្រចើ នច្ពកក៏
ប៉ ះ

លំ់ដលំ់ការលូត្លាេំ់របេំ់កងែ្កបងែដរ

។

េអយផ្ងែដរ
។
ុ

ចាំ ច្

ះការដ្ឋកំ់ ចាំណីកនុ្ទឹកស្េះក៏ច្ធវើឱ្យទឹកស្េះឆ្បំ់

ទឹ កកនុ្ស្េះរួរងែត្រត្ជាកំ់ ច្ដើ មបីឱ្យកងែ្កបានេុេភាពលអ ប៉ុ ងែនរត្ាំរវូ ពនលឺរយៈច្ពល ១ ច្ៅ ២ ច្ា៉ ្កនុ្មួ យ

បែង ជាការរបច្េើរ ច្ដើ មបីបច្្កើត្បលុ្ត្ុ្ ដាំ ច្ណើរការវ ិវឌ្ឍន៍ របេំ់កូនកអុត្ និ ្កាំ ច្

ទឹ កច្

ើ្វ ិញបនរិច ។ ច្ដ្ឋយ

សារកងែ្កបានលកខណៈងាយរជាប និ ្ងាយឆ្ល្រាំ្ឺតាមរយៈងែេបក ដូ ច្ចនះច្យើ្រត្ូវឱ្យរបាកដថា ទឹកច្ៅកនុ្
ស្េះ ោមនសារធ្លត្ុ ពុ ល ឬកាកេាំណលំ់ពុលច្ផស្ៗច្ទៀត្ ងែដលបណា
រ លឱ្យកងែ្កបពុ លបាន ។
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បទដ្ឋានអនុ វត្តន៍បច្ចេកវ ិទា
ការចិ ញ្េឹមកងែ្កបជាលកខណៈររួសារ
២.៦.២ ចាំណី និងការផ្ដល់
ជាទូ ច្ៅ កងែ្កបជាេត្វងែដលចូ លចិត្រេុីចាំណីដូចជាៈ េត្វលិត្
អ (កណូរ ប ចរ្ិត្ កច្ណរៀរ កណូរ ប ដ្កូវ

ជាច្ដើ ម) រច្នលន សាចំ់ េត្វររបំ់ របច្ភទ ការម េេ្ កាំពឹេ និ ្ចាំ ណីងែកបចនមួយចាំនួនច្ទៀត្ងែដលានលកំ់ ច្ៅកនុ្

ទី ផារ ។ តាមលកខណៈធមមជាត្ិ របេំ់កងែ្កប វាចូ លចិ ត្រេុីចាំណីងែដលានរី វ ិត្ ឬចាំ ណីងែដលវារិត្ថា ានរី វ ិត្
ឬចលនា ។ ការកាំ ណត្ំ់ បរ ិាណចាំ ណីងែដលរត្ូវផរលំ់របចាំបែង ានការលាំបាកបនរិច ប៉ុ ងែនរច្ៅច្ពលច្យើ្ចិញ្េឹម
បានមួ យរយៈមក ច្យើ្នឹ្អាចយលំ់បានជាកំ់ លាកំ់ច្ដ្ឋយេលួនឯ្ ។ កនុ្ការកាំ ណត្ំ់អាំពីបរ ិាណងែដលរត្ូវ
ដ្ឋកំ់ឱ្យកងែ្កបេុី អនកចិ ញ្េឹមនឹ្អាចកាំ ណត្ំ់ បានអាំពីបរ ិាណងែដលរត្ូវដ្ឋកំ់ ឱ្យកងែ្កបរបេំ់េួនេុ
ល
ី រឺ ច្ៅច្ពល
ច្យើ្ចិ ញ្េឹមបានមួ យរយៈមក ។
ចាំ ច្

ះចាំណីសាចំ់ ដូ ចជាៈ ច្

ះរត្ី រច្នលន ឬសាចំ់ ច្ផស្ៗ រួ រងែត្ដ្ឋកំ់ ច្ៅច្លើច្ោក ច្រៀេវា្ការដ្ឋកំ់កុ្
ន

ទឹ កងែដលជាច្ហត្ុ ច្ធវើឱ្យទឹកស្េះឆ្បំ់ េយ
។ េរាបំ់ ចាំណីផសាំងែដលច្យើ្ទិ ញពី ផារ រួ រដ្ឋកំ់ កុ្ទឹ
ន
កស្េះ ច្ៅ
ុអ
ច្ពលកងែ្កបេុីចាំណីច្នាះវានឹ ្ច្ធវើឱ្យានចលនា ។

រូបភាព ១២,១៣ កេិករកាំពុ្រ្ញ្
េ រាំ ត្ី េរាបំ់ ជាចាំណីកងែ្កប

រូប
ភាព ១៤,១៥ របច្ភទចាំ ណីរោបំ់
អ្គការ ងែែរ របចាំច្េត្តបប៉លិន
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រាំ ច្ោ្ ACIMA, FSP

បទដ្ឋានអនុ វត្តន៍បច្ចេកវ ិទា
ការចិ ញ្េឹមកងែ្កបជាលកខណៈររួសារ
២.៦.៣ ក្ត្ដដចង្ក្ងែសផ្េងៗ
តាមរយៈបទពិ ច្សាធន៍កនល្មក ច្យើ្េច្្កត្ច្ែើញងែឆ្កជាេត្វងែដលអាចចបំ់ កងែ្កប ជាអាហារ ច្ហើយ
វាអាចចូ លកនុ្ស្េះកងែ្កបច្ៅច្ពលបែង ជា្ច្ៅច្ពលយបំ់ ។ េត្វពេំ់ កណុរ រ រ ឺ ឆ្មរ វ ិញក៏ ចូលចិត្រេុីកងែ្កប

ណាេំ់ងែដរ ។ រួ ររបុ្របយ័ត្ន និ្ យកចិ ត្ទ
រ ុកដ្ឋកំ់ឱ្យបានខាលាំ្ ជាពិ ច្េេ ច្ៅច្ពលយបំ់ ។ កនុ្លកខេ័ណឌេវះ
ចាំ ណី រ ឺស្េះច្រៀបចាំ មិនបានេមស្េប ច្រេច្្កត្ច្ែើញ កងែ្កប ខាាំ រ ឺេុីោនឯ្ ។
របេិនច្បើរប្ស្េះមិ នរ ឹ្ាាំលច្អ ទ េត្វ

ហន ដូ ចជាៈ ររូក ច្ោ រកបី ជាច្ដើម អាចចូ លកនុ្ស្េះច្ធវើឱ្យ

រប្រងែហក និ ្កងែ្កបច្ចញច្រៅស្េះបាន ។ ការបាត្ំ់ ប្ំ់ កងែ្កប តាមរយៈេកមមភាពចូ លលួចចបំ់ របេំ់អក
ន
រិ ត្ខា្ផ្ងែដរ ក៏រួបរបទះផ្ងែដរ ។
ដូ ច្ចនះ ទី តាាំ្ស្េះកងែ្កប និ ្ការច្ធវើរប្ការ
បានរ្ំ់ វ្ស និ ្ការ

រឱ្យបានលអ វាជាការចាំបាចំ់ណាេំ់ ច្ដើមបីរកាកងែ្កបឱ្យ

របានពីកតាតខា្ច្រៅនានា។

រូបភាព ១៦,១៧ បងាហញអាំពីរាំរច្ូ រៀបចាំ រប្ស្េះចិ ញ្េឹមកងែ្កបជាលកខណៈររួសារ
២.៧ ការគ្ប្បមូលផ្លក្លងែប្ប
ជាទូ ច្ៅ ច្រកាយច្ពលចិញ្េឹមរយៈច្ពល ៣ ងែេ ច្យើ្អាចរបមូ លផលកងែ្កបបានច្ហើយ ។ ជាធមមតា
របេិនច្បើ ការផរលំ់ចាំណីនិ្ងែែទាំបានលអ ច្ៅអាយុកាល ៣ងែេ កងែ្កបអាចានទាំ្នំ់ ២.៥-៤ ខាាំ កនុ្ ១ កាល
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រាំ ច្ោ្ ACIMA, FSP

បទដ្ឋានអនុ វត្តន៍បច្ចេកវ ិទា
ការចិ ញ្េឹមកងែ្កបជាលកខណៈររួសារ

៣. វិធធីស្ដ្េដផ្េពផ្សផ្យយ
៣.១ សោលប្បាំណងង្កនការផ្េពផ្សផ្យយ
ការផសពវផាយអាំ ពីបច្ចេកច្ទេចិ ញ្េឹមកងែ្កបជាលកខណៈររួសារ ានច្ោលបាំណ្ដូចខា្ច្រកាមៈ ១.
បច្្កើនការយលំ់ដឹ្ដលំ់ម្នរីរាំនាញភានកំ់ ងារផសពវផាយ និ្កេិករេរីពីបច្ចេកច្ទេចិ ញ្េឹមកងែ្កបជាលកខណៈ
ររួសារ របកបច្ដ្ឋយរបេិទិ ភា
ធ ព ។ ២. ច្លើកកាំ ពេំ់កាំរ ិត្រីវភាព និ ្អាហារូបត្ថមា តាមរយៈការបញ្ូេ ល
បច្ចេកច្ទេ និ ្បច្្កើនលទធភាពបនការចិ ញ្េឹមកងែ្កប ជាលកខណៈររួសារ ។
៣.២ សោលការណ៍ផ្េពផ្សផ្យយ
ដាំ ច្ណើរការផសពវផាយរួមានៈ
•

របរុាំ ផសពវផាយដលំ់បុរគលិក/ម្នរីរាំនាញ

•

របរុាំ ផសពវផាយ និ្ច្ររើ េច្រ ើេររួសារទទួ លផល

•

ច្ធវើទេសនៈកិចេេិកាមុនច្ពលច្រៀបចាំ ស្េះចិ ញ្េឹម

•

ច្រៀបចាំឯកសារ ទិ ញេាំភារៈ និ ្ងែេវ្រកកងែនល្ផគត្ំ់ផ្
គ ំ់ កូនកងែ្កប

•

ច្រៀបចាំឯកសារបច្ចេកច្ទេ និ ្បណុរ ះបណា
រ លដលំ់ម្នរីរាំនាញ/បុ រគលិក

•
•

ច្រៀបចាំឯកសារបច្ចេកច្ទេ និ ្បណុរ ះបណា
រ លដលំ់កេិករច្ោលច្
ងែចកេាំភារៈ និ ្ការច្រៀបចាំស្េះចិ ញ្េឹម

•

ចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យ តាមដ្ឋនការច្រៀបចាំស្េះចិ ញ្េឹមកងែ្កប និ ្កាំ នត្ំ់ បែងងែចកកូនកងែ្កប

•

ពិ និត្យតាមដ្ឋនការចិ ញ្េឹម ោាំរទបច្ចេកច្ទេដលំ់កេិករ និ ្របមូ លទិនន
ន ័យ

•

ច្រៀបចាំទេសនៈកិចេេិកា

•

រត្ួត្ពិនិត្យ និ ្វាយត្ាំបល

កំ់ កណា
រ លរាំច្ោ្

៣.៣ ការសគ្ជើេសរើេគ្រួស្ដរេេួលផ្ល
ដាំ ច្ណើរការបនការច្ររើ េច្រ ើេររួសារទទួ លផល អ្គការងែែរ ត្ាំ រវូ ឱ្យអនុវត្រដូចខា្ច្រកាមៈ
រាំ ហានទី ១


ច្រៀបចាំបញ្ជីច្្មះររួសារអនកទទួ លផលងែដលរត្ូវច្ររើេច្រ ើេ



លកខណៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ច្ររើ េច្រ ើេេាំោបំ់ េកមមភាពស្េះកងែ្កប រត្ូវេរច្េរច្លើរកដ្ឋេផ្លទាំ្ធាំ

រាំ ហានទី ២
រួ បរបរុាំ ជាមួ យច្មភូ មិរណៈកាមធិ ការអភិ វឌ្ឍន៍ ភូមិ និ ្របជាពលរដាកុ្ភូ
ន
មិច្ដើមបី
•

ពនយលំ់ពីច្ោលបាំ ណ្បនការច្ររើ េច្រ ើេររួសារអនកទទួ លផល េាំោបំ់ េកមមភាពៈ

អ្គការ ងែែរ របចាំច្េត្តបប៉លិន
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រាំ ច្ោ្ ACIMA, FSP

បទដ្ឋានអនុ វត្តន៍បច្ចេកវ ិទា
ការចិ ញ្េឹមកងែ្កបជាលកខណៈររួសារ
o

សាថនភាពររួសារៈ ច្មា៉ យ ពិ ការ កាំ រ

o

ានកូនច្រចើន និ ្ ោមនដីងែស្េ/ចាំ ការ

o

ោមនមុេរបរ ឬ មុ េរបរងាយរ្ច្រោះច្ដ្ឋយសាររោបំ់ មីន

o

ានចាំ ណូលចិត្រេពេំ់ចាំច្

o

ានទី ធ្លល និ ្អាចរី កស្េះចិ ញ្េឹមបាន

o

ចូ លរួមកនុ្វរគបណុរ ះបណា
រ ល

o
o
o

ឬរោ

ះការចិ ញ្េឹមកងែ្កប

ានទឹកររបំ់រោនំ់កុ្ការផ្ល
ន
ល េំ់បូរទឹ
រ ក

អាចងែែទាំ និ ្ផរលំ់ចាំណីច្ដ្ឋយេលួនឯ្

េម័ររចិត្ច
រ ូ លរួមវ ិភារទនតាមការកាំណត្ំ់របេំ់រច្រា្

៣.៤ ក្ាំណត់គ្ត្ដត្ដមដានការលូតលាេ់ និងការចាំណាយ

តាោ្ ១ តាោ្កត្ំ់រតា ការរ ីកធាំ ធ្លត្ំ់របេំ់កងែ្កប
ច្លេស្េះ

ភូ មិ

កេិករ

ទាំ ្នំ់ មធយម

អាយុកងែ្កប

របច្ភទចាំ ណី និ្ការផរលំ់

១
២
៣
៤
៥
៦
៧
៨
៩
១០
១១

អ្គការ ងែែរ របចាំច្េត្តបប៉លិន
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រាំ ច្ោ្ ACIMA, FSP

បទដ្ឋានអនុ វត្តន៍បច្ចេកវ ិទា
ការចិ ញ្េឹមកងែ្កបជាលកខណៈររួសារ
តាោ្ ២ កត្ំ់ រតាោលំ់េកមមភាព ចាំ ណូលចាំណាយរបេំ់របច្ភទស្េះនីមួយៗ
ច្លេស្េះ

ភូ មិ

កេិករ

ចាំ ណាយេុរប(៛)

ចាំ ណូលេរុប (៛)

រយៈច្ពល

១
២
៣
៤
៥
៦
៧
៨
៩
១០
១១
១២
១៣
១៤
១៥

៣.៥ គ្ប្បតិេិនង្កន នការចិញ្េឹម និង លផ្នការេក្មមភាព
ការរិ ត្អាំពីច្ពលច្វលាបនការចិ ញ្េឹម រឺ ានភាពចាំបាចំ់ ណាេំ់ ច្ដើ មបីទទួ លបានរបេិទិ ភា
ធ ពេពេំ់ពីការ
ចិ ញ្េឹម ។ ចាំ ច្

ះច្ពលច្វលាងែដលេមស្េប (ានការោត្ាត្នូវរាំ្ឺឆ្្
ល ត្ិ ចត្ួច) រឺ ច្ៅចច្នាលះពី ងែេ មិ នា ដលំ់ងែេ

ត្ុ លា ប៉ុ ងែនររបេិនច្យើ្ចិញ្េឹមច្ៅចច្នាលះងែេ វ ិចឆិការ ដលំ់ងែេ កុមាៈ ច្នាះកងែ្កបរបេំ់ច្យើ្នឹ្ទទួ លរ្នូវរាំ ្ឺ
ច្រចើនរបច្ភទ និ្ ានការអរតាងាបំ់េពេំ់ ។
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បទដ្ឋានអនុ វត្តន៍បច្ចេកវ ិទា
ការចិ ញ្េឹមកងែ្កបជាលកខណៈររួសារ
ខា្ច្រកាមច្នះ រឺ ជារបត្ិ ទិននបនការចិ ញ្េឹមៈ
ងែេ

ច្ពលច្វលា

មកោ

កុមាៈ

មិនា

ច្មសា

ឧេភា

មិែុនា

កកកដ្ឋ

េីហា

កញ្ា

ត្ុលា

វ ិចឆិការ

ច្ពលច្វលាេមស្េប
ច្ពលច្វលាមិនស្េមស្េប

ខា្ច្រកាមច្នះ រឺ ជាតាោ្ច្រៀបចាំរាំច្ោ្ងែផនការចិ ញ្េឹមកងែ្កប
េកមមភាព

រយៈច្ពល (បែង)

ច្រៀបចាំឯកសារ ផសពវផាយ និ ្ បណុរ ះបណា
រ លដលំ់ម្នរីផសពវផាយ

១

ច្រៀបចាំ របរុាំ ផសពវផាយ និ ្ ច្ររើ េច្រ ើេររួសារទទួ លផល

១៤

ច្រៀបចាំកេិករច្ធវើទេសនៈកិចេេិកា មុ នច្ពលច្រៀបចាំ ស្េះចិ ញ្េឹម

១៤

ច្រៀបចាំឯកសារបច្ចេកច្ទេ និ ្បណុរ ះបណា
រ លដលំ់កេិកររកុមច្ោលច្

៧

ច្រៀបចាំ េាារៈ និ្ផរលំ់ដលំ់កេិកររកុមច្ោលច្

៧

ងែេវ្រកកងែនល្ផគត្ំ់ផគ្ំ់កូនកងែ្កប និ្ច្រៀបចាំ កុ្រតាផគត្ំ់ផ្
គ ំ់ កូនកងែ្កប

១៤

ចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យ និ្តាមដ្ឋន ដាំ ច្ណើរការច្រៀបចាំ ស្េះ

១៤

កាំ នត្ំ់ បែងងែចកកូនកងែ្កប

៧

ការងែចកកូនកងែ្កប

១

ចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យ និ្ោាំរទបច្ចេកច្ទេ

៩០

ច្រៀបចាំ ច្ធវើទេសនៈកិចេេិកា ផ្លលេំ់បូរបទពិ
រ
ច្សាធន៍

៧

រត្ួត្ពិនិត្យ និ ្វាយត្ាំបល
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ធនូរ

បទដ្ឋានអនុ វត្តន៍បច្ចេកវ ិទា
ការចិ ញ្េឹមកងែ្កបជាលកខណៈររួសារ

៣.៦ ឯក្ស្ដរសោង

1. PERI URBAN of Ho Chi Minh City (June 2006), Seed production and intensive
Farming of Thai Frog.
2. PERI URBAN of Ho Chi Minh City (June 2006), Current status of Thai Frog Disease.
3. Skip Kemp and John W. Jensen, Raising frogs.
4. SRAC Publication (March 1999), Bull Frog Culture.
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