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-ក-

ារមភកា 

វិស័យអប់រំាវិស័យគនលឹះមួយដេលរួមចំណេកយាងសំាន់កនុងារអភិវឌេឍសងគម និងសេដឋកិចច ពិសេសារអភិវឌេឍធន
ានមនុសេស។ ោយសងគមាតិយើងានារអភិវឌេឍលើគេប់វិស័យ ារអប់រំក៏តេូវានយកចិតតទុកាក់យាងាាំងដើមេបី
បណតុះបាាលធនានមនុសេសបេកបោយគុណភពនិងានជំាញខពស់សមេប់បំពេញលើគេប់លកខខណឌារារ។
ដើមេបីឆលើយតបនឹងតមេូវាររីកចមេើននេទីផេារសេរីរបស់សងគមាតិកេសួងអប់រំយុវជននិងកីាានបងកើតោល
នោាយសមេប់អភិវឌេឍន៍កមមវិធីចំណេះទូៅ   និងោលនោាយអប់រំបំណិនជីវិតសមេប់អនុវតតន៍ៅាមាា
រៀនចំណេះទូៅ។
កមមវិធីបំណិនជីវិតៅាមមូលាានគឺាសនូលនេារបងកើនគុណភពនិងបេសិទធភពកនុងវិស័យអប់រំដេលនឹងផតល់ឱេយ
សិសេសនូវចំណេះដឹងមូលាានយាងជេជេះ  និងពងេឹងជំាញផេសេងៗ ដេលានារៈសំាន់សមេប់ារសេូបយកបទ
ពិោធន៍លអៗកនុងារពងេឹងចំណេះដឹងនិងបំណិនាំាច់សមេប់បមេើជីវភពរស់ៅបេាំថងេ។

បេទេសកមពាុាបេទេសកសិកមមដេលានបេាជនបេហេល៧២.៣%ាកសិករ  "ោងឯការកេសួងផេនារជំ
រឿនបេាពលរដឋទូាំងបេទេសឆាំ២០០៨"។  ជីវភពបេាំថងេរបស់ពួកគេ ផេាភាប់ាមួយ នឹងធនានធមមាតិដេល
ៅជុំវិញខលួនាពិសេសរុកខាតិផេសេងៗដេលផ្តល់ផលសមេប់រិោគបេើាឱសថដុតចំអិនាារាំលមអ៘បុ៉នតេ
បចចុបេបននធនានាំងនេះ កំពុងទទួលរងារាត់បង់គួរឱេយពេួយារមភ។  ឯការនេះចងកេងឡើងដើមេបីឆលើយតបៅនឹង
តមេូវារនូវចំណេះដឹងបំណិនរបស់សិសេានុសិសេសដេលាក់ទងៅនឹងជីវភពបេាំថងេសេបៅាមោលនោាយ
បំណិនជីវិត។

ឯការនេះជួយសមេួលដល់ោកគេូ-អនកគេូផងដេរកនុងារបងេៀនសេបាមកមមវិធីបំណិនជីវិតៅាមវិទេាល័យ
អនុវិទេាល័យ  ដើមេបីឆលើយតបៅាមតមេូវាររបស់សិសេានុសិសេស ដេលានារាប់ារមមណ៍លើជំាញរៀបចំសួន
បចចេកទេសបណតុះកូនរុកខាតិាដើម។



១. វតថុបំណងរួម

បំណិនជីវិតគឺាបំណិនបញាបុគគលិកលកខណៈអនតរបុគគលនិងវិាាជីវៈដេលាចជួយដល់ារសមេចចិតតារធវើទំាក់
ទំនងបេកបោយបេសិទធភព ាចោះសេយនិងគេប់គេងខលួនឯងាន។ គឺាបំណិនដេលរួមចំណេកកនុងារលើកសទួយ
សុខុាលភពនិងជីវិតបេកបោយផលិតភព។(ោលនោាយបំណិនជីវិត២០០៦)។

ាមរយៈារសិកេាររៀបចំធវើសួនជីវៈចមេុះ ធវើឱេយសិសេសានារយល់ដឹងអំពីារបេោជន៍ របស់រុកខាតិាាលើក
កមពស់ារចូលរួម របស់កុារកនុងារថេរកេា និងអភិរកេសពូជរុកខាតិ និងបរិាាន។ ចំណេះនិងជំាញដេលរៀនសូតេាន
ពីកមមវិធីនេះសិសេសាចយកៅបេើបេស់កនុងជីវភពរស់ៅបេាំថងេនិងរកបេក់ចំណូលានទៀតផង។

២. ការតរៀមលកខណៈមុនពរលបងរៀន
មូ៉ឌុលនេះចេកចេញាចេើនផនេកផេសេងៗគាហើយានវតថុបំណងខុសៗគា។ារតេៀមលកខណៈមុនពេលបងេៀនសិសេស
ាដំាក់ាលតេៀមរបស់គេូ។ព័ត៌ានាក់ទងនឹងារបងេៀននិងរៀនពិសេសមេរៀនតេូវានគេូតេៀមទុកាមុន។

 សមភារឧបទរស
ភគចេើនាសាារមូលាានដូចាបិ៊កឬកេាស។

 វតថុបំណង
        បេើនូវឃាបញាក់នូវសកមភពសមេចាននិងវយតមលេៅាងចុងមេរៀន។ ឃាាំងនេះាក់ទងនឹងោលៅ
រួមរបស់បំណិនជីវិតដេលានកំណត់ៅកនុងោលារណ៍ណេាំបំណិនជីវិតៅមធេយមសិកេាបឋមភូមិពេមាំងកំណត់
ៅកនុងបំណិនាក់ទងសងគមបំណិនសេដឋកិចចនិងបំណិនាជីពាយ។

 សញញាសមគាល់សមរាប់សកមមភាពនីមួយៗ 

ាងកេមនេះាសញាសាាល់សកមមភពាយៗដើមេបីឱេយគេូអនុវតតានោកជ័យកនុងារបងេៀននិងរៀន។
 ធវើសកមមភពៈគេូាំាច់តេូវធវើសកមមភពផាល់ខលួន
 សរសេរៈពេលខលះតេូវារឱេយគេូសរសេរៅលើាារខៀន
 សួរៈានសំណួរដេលតេូវសួរៅាន់សិសេស
 ពនេយល់ៈពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងថាក់

 លំនាំបងរៀន
មេរៀននីមួយៗចេកា៣ផនេក។ផនេកទី១គឺាសេចកតផីតើមដេលយើងពេាយមផេារភាប់ៅនឹងចំណេះដឹងដេល
សិសេសានសេប់ឬរំឭកមេរៀនាស់។  ផនេកទី២យើងនឹងបងេៀនសកមមភពសំាន់ៗ  ោយផអេកលើវិធីបងេៀនបេប
ារារគមេង (ចុះសេវជេវបេមូលព័ត៌ាន សាាស ចងកេងឯការ និងបទបាាញ...) និងយុទធវិធីបងេៀនផេសេងៗ
ទៀត។ផនេកទី៣ដេលាផនេកបញចប់យើងាចាាានថាល់លទធផលនេារសិកេារបស់យើងគឺានឆលងាត់នូវយុទធវិធី
ខុសៗគាាចេើន។

-ខ-



៣. ខលឹមសារសងខរប
ៅកនុងផនេកនេះយើងតេូវផតល់ឱេយគេូនូវសេចកតីសងខេបមេរៀននីមួយៗ។នេះានន័យថយើងផតល់នូវសេចកតីរួមរបស់
កមមវតថុាំងាយរបស់មេរៀន និងវិធីផេារភាប់ពីមេរៀនមួយៅមេរៀនមួយទៀត។  យើងមិនាំាច់ផតល់នូវវតតុបំណង
ាក់ាក់ោះទេ ឬពណ៌ាសកមមភពាំងាយ ដេលនឹងតេូវធវើកនុងមេរៀនផាល់។ ោលបំណងៅកនុងផនេកនេះតេូវ
បាាញពីហេតុផលផេសេងៗផងដេរ។

ាងកេមនេះគឺាសេចកតីសងខេបរួមាំង១០មេរៀនដេលៅកនុងមូ៉ឌុលបំណិនជីវិតនេះ៖
                                            

ចំណងជើងមេរៀន រយៈពេល វតថុបំណង ទំព័រ
១.សួនជីវៈនិង
ារាងសង់ោង

២មាង បេប់ឈោះរុកខាតិផេសេងៗសងេកតពីលកខណៈលូត
ាស់និងបេប់ឈោះរុកខាតិានបេោជន៍ដេល
ាត់បង់។
អនុវតតារាងសង់សួនជីវៈ។

១

២.ាររៀបចំរងនិង
កូនរុកខាតិៅកនុងសួន

២មាង វិភគរកបេភេទរុកខាតិដេលតេូវបណតុះនិងអនុវតត
ាររៀបចំរងាបគេប់ពូជនិងបណតុះកូនរុកខាតិពេ
មាំងរៀបចំដីសមេប់ាក់ថង់កូនឈើ។

៦

៣.ារកំណត់អតេនេដំណុះ
នេគេប់ពូជ

២មាង អនុវតតារបណតុះាកលេបងនេគេប់ពូជនិងគណា
អតេដំោះនេគេប់ពូជ
យល់ពីារៈសំាន់នេារថេរកេាគេប់ពូជ។

១១

៤.ារបោាះកូនរុកខាតិោយ
គេប់

២មាង អនុវតតាមបចចេកទេសបណតះុរុកខាតិោយគេប់ពូជ
អនយវតតារសទងូកូនរុកខាតិ។

១៦

៥.ារបណតុះកូនរុកខាតិោយ
បេើកំាត់មេក

២មាង អនុវតតារបណតុះរុកខាតិោយបេើកំាត់មេកនិង
ារថេរកេាកូនរុកខាតិដេលានបណតុះៅលើថាល។

២១

៦.ារបណតុះកូនរុកខាតិោយវិធី
ាកមេក

២មាង អនុវតតារបណតុះរុកខាតិោយវិធីាកមេក
បាាញពីារៈបេោជន៍និងផលវិាកនេារាក
មេក។

២៦

៧.ារបណតុះកូនរុកខាតិោយ
វិធីភាប់ភនេក

២មាង អនុវតតារបណតុះរុកខាតិោយវិធីភាប់ភនេក
បងកើនារាប់ារមមណ៍សិសេសលើារាំដុះ។

៣១

៨.ារបណតុះកូនរុកខាតិោយវិធី
តដើម

២មាង អនុវតតារបណតុះរិកខាតិោយវិធីតដើម
ានបទពិោធន៍កនងជំានជេើសរីសរុកខាតិមក
បណតុះាមវិធីតដើម។

៣៦

៩.ារធវើជីកំបុ៉សត ២មាង អនុវតតារធវើជីកំបុ៉សតនិងរបៀបបេើបេស់
យល់ពីារបេោជន៍នេាកសំណល់សរីាងគ។

៤១

១០.ារបូកសរុបបញចប់មេរៀន ២មាង បាាញាាដេសិសេសដល់គេូនិងសហគមន៍
ាាពេាាលរបស់សិសេសនិងារវយតមលេ។

៤៨

-គ-



៤. ការវាយតមលរ
ារវយតមលេាន២ផនេកសំាន់ៗ។មួយផនេកាារវយតមលេៅចុងបញចប់នេមូ៉ឌុលនីមួយៗនិងាវិញាាសរសេរ
ដេលយើងតេូវបញចូលៅផនេកាងចុង មូ៉ឌុល ។ ផនេកមួយទៀត ាារវយតមលេៅលើឥរិយបថសិសេស ោយគេូា
អនកសងកេតផាល់រៀងាល់ថងេហើយាក់ពិនទុ។វិធីវយតមលេាំងពីរចំណុចនេះានារៈសំាន់កនុងារវស់ចំណេះដឹងនិង
ឥរិយបថរបស់សិសេសាាក់ៗ ។ ចំោះារវយតមលេសិសេសនេះយើងគិតពិនទុ ៥០សមើៅនឹងមុខវិាាមួយចំនួន ផងដេរ គឺ
យើងឱេយពិនទុ៣៥ៅលើឥរិយបថនិងពិនទុ១៥ៅលើវិញាាសរសេរ។
       ៅាមមេរៀននីមួយៗគេទុូកពេលឱេយសិសេសពិភកេាកេមុតូចឱេយានចេើននេចំណុចសំាន់ៗៅាក់កាាលមេរៀន
នីមួយៗ។ កំឡុងពេលសិសេសពិភកេាកេមុតូចាពេលវេាដេលគេាូចសងតេតឥរិយបថសិសេសកនងុារាក់ពិនទ។ុាារលអ
គេគួូរាក់ពិនទឥុរិយបងសិសេសាប់ពីមេរៀនទី៦តៅ។
           
 ៥. ឯកសារបនថរម
ផនេកនេះផតល់នូវព័ត៌ានរួមសមេប់គេូបេើបេស់រួមាំងផាំងរូបភពសមេប់គេូបេើបេស់ៅកនុងមេរៀននេះ។

-ឃ-
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សួនជីវៈចមរុះ

 រយៈពេលបងេៀន៖២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ 
     ាននិងពិនិតេយមើលមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
     ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ  
 នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
     សរសេរសំណួរៅលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល
ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេ។
     មើលាលវិភគបេាំថងេ
     រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
        ឯការណេាំសមេប់គេូ

ឯការសិសេស(ាជមេើសដេលគេូាចតេូវារបើាំាច់)។
ាារខៀនដីសនិងហវឺតកេាស

 វតថុបំណង 
ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអសា់ច៖

-បេប់ឈោះរុកខាតិផេសេងៗនិងសងកេតលកខណៈលូតាស់នេរុកខាតិាំងោះនិងបេប់ឈោះនេ
ពូជរុកខាតិានបេោជន៍ដេលាត់បង់។
-កំណត់ានពីកាាសំាន់ៗកនុងារាងសង់សួនជីវៈដូចាារកំណត់ទីាំងនិងសាារៈសមេប់
ាងសង់ៅាមទំហំដេលគេងទុក។

សកមមភាពទី ១ៈ  សរចកតីផតើម                                                                                               ២០ ាទី
 

គេូបាាញបេានបទសមេប់ថងេនេះោយបេប់ៅសិសេសថនេះាបេានបទដំបូងនេារសិកេាបំណិនជីវិតារ
រៀបចំសួនជីវៈចមេុះ តើបអូនាាប់ានឮាកេយនេះដេរឬទេ? គេូបិទកេាស់ានសរសេរាកេយ "សួនជីវៈចមេុះ" លើាារ
ខៀន រួចចេកកេាសសដល់សិសេស ោយណេាំសិសេស សរសេរាកេយដេលាក់ទងៅនឹងសួន រួចឡើងមកបិទលើ
ាារខៀន។
 

គេូពនេយល់ោយផអេកលើចមលើយដេលសិសេសសរសេរសួនជីវ៉ចមេុះាកនលេងបណតុះកូនរុកខាតិនិងថេរកេាកូនរុកខាតិ
មុនពេលយកៅាំដុះ។សមេប់ាារៀនរបស់យើងវក៏ាកនលេងរកេាពូជរុកខាតិកមេសមេប់ឱេយសិសេសសិកេាសវេង
យល់ពីរុកខាតិៅជុំវិញខលួនយើងនិងរៀនពីជំាញបណតុះរុកខាតិទៀតផង។

គេូផតើមពណ៌ាោយសងខេបពីាានភពាត់បង់នូវពូជរុកខាតិាាដូចានៅកនុងបេអប់ាងាាំសេប់។គេូ
បេប់សិសេសថាលពីដើមៅកនុងភូមិយើងានរុកខាតិចេើនបេភេទដុះាសពេញដីាមផទះាមរបងវលសេនិង

មររៀនទី១ៈ សួនជីវៈ និងរបៀបាងសង់ោង
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កនុងពេ៘ យើងាចបេះរុកខាតិាំងនេះមកធវើាបនលេសមេប់បរិោគ ឱសថសគេប់ពេាាលជំងឺមួយចំនួន ឬក៏
បេើបេស់ាមបេបផេសេងទៀតាមតមេូវារ។បុ៉នតេឥឡូវនេះរុកខាតិាំងោះាន់តេាត់បង់ៅៗដេលានន័យថមិន
ាចរកានៅជិតៗយើងឬាត់ផុតពូជតេមតង។ាររៀបចំសួនជីវៈគឺដើមេបីបេមូលរុកខាតិាំងោះមករកេាទុកមួយ
កនលេងាយសេួលសមេប់សិសេានុសិសេសដេលានបំណងចង់សិកេាសវេងយល់ពីរុកខាតិាំងោះ។

តើបអូនៗាាប់ានសងកេតរឿងនេះៅកនុងសហគមន៍របស់បអូនផាល់ដេរឬទេ?

ឱេយសិសេសដេលាាប់ានារអងកេតរៀបាប់ពីាានភពាត់បង់បេភេទរុកខាតិមួយចំនួនៅកនុងសហគមន៍របស់គេ។

គេូានវតថុបំណងនេារសិកេាសមេប់មេរៀនថងេនេះ។
១.បេប់ឈោះរុកខាតិផេសេងៗនិងសងកេតពីលកខណៈលូតាស់របស់រុកខាតិាំងោះ
២.បេប់ឈោះរុកខាតិានបេោជន៍ដេលាត់បង់
៣.កំណត់ានពីកាាសំាន់ៗកនុងារាងសង់សួនជីវៈដូចាារកំណត់ទីាំងនិងសាារៈសមេប់ាងសង់
ៅាមទំហំដេលានគេងទុក។

សកមមភាពទី ២ៈ ការពិភាករសាអំពីសួនជីវៈ                                                                           ៣០ ាទី

គេូាំសិសេសធវើសកមមភពោយចេកកេាសសដល់សិសេសាាក់មួយសនលឹកៗហើយឱេយសិសេសសរសេរឈោះរុកខាតិ
ដេលគេចូលចិតត (ាាក់សរសេរឈោះរុកខាតិមួយ)និងយកមកបិទលើាារខៀន។គេូាប់ផតើមរំឭកថ ានរុកខាតិា
ចេើនដេលបអូនៗានាាល់។

តើយើងាចបេងចេករុកខាតិាបេភេទៅាមលកខណៈអវីខលះ?
ចមលើយរំពឹងទុក៖

I.ារបេើបេស់៖បរិោគបេើាឱសថលមអសំណង់ចំណីសតវ
II.លកខណៈដុះលូតាស់៖ដុះកនុងទឹកលើោកលើដីសើមលើដើមឈើ
III.ផលទទួលាន៖ផលេមើមដើមសលឹកឬស

 ផអេកលើលកខណៈបេងចេកនីមួយៗ គេូសរសេរបំណេងចេកសំាន់ៗៅលើាារខៀន  ហើយឱេយសិសេសរីសឈោះ
រុកខាតិដេលគេសរសេរលើកេាសៅាក់ៅាមផនេកាមផនេកតេឹមតេូវៅលើាារខៀន។
ឧាហរណ៍៖ារបេើបេស់៖បរិោគបេើាឱសថលមអសំណង់ចំណីសតវ។គេូបនតាមួយលកខណៈបេងចេកផេសេងទៀត
ដើមេបីឱេយសិសេសានភពាាត់ជំាញលើារវិភគ។

គេូពនេយល់ថ រុកខាតិានចេើនបេភេទផេសេងៗគា រុកខាតិមួយាចបេើាបេោជន៍ានចេើនយាង។សមេប់សួន
ជីវៈចមេុះយើងផាតសំាន់លើរុកខាតិ៣បេភេទគឺរុកខាតិបេើសមេប់បរិោគឱសថនិងលមអ។

សួនជីវៈចមរុះ សួនជីវៈចមរុះ
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គេូបេងចេកសិសេសាកេុមដើមេបីឱេយសិសេសសេវជេវលើបេភេទរុកខាតិផេសេងៗទៀតនិងបេភេទនេារបេើបេស់់របស់
វ។កេុមនីមួយៗតេូវានគាពី៥-៧ាក់ហើយរីសយកបេានបទមួយសមេប់ធវើារសេវជេវៅាមារសម័គេចិតត។
បេានបទរួមានដូចាងកេម៖
កេុមទី១៖រុកខាតិបេើសមេប់បរិោគ
កេុមទី២៖ រុកខាតិបេើសមេប់ាឱសថ
កេុមទី៣៖ រុកខាតិបេើសមេប់លមអ
កេុមទី៤៖ រុកខាតិបេើសមេប់សំណង់

គេូបាាញាាងហើយពនេយល់ពីរបៀបបំពេញាាងសេវជេវោយបញាក់ថរុកខាតិខលះាចបេើបេស់ាន
ចេើនយាងនិងានារបនតពូជចេើនរបៀប។
ាាងទី១៖បញជីាយឈោះរុកខាតិដេលានសេវជេវ

ល.រ
ឈោះរុកខាតិ

ារបេើបេស់ ារបនតពូជ
បរិោគ ឱសថ លមអ គេប់ មេក មើម ផេសេងៗ

១ តាត
២ សោកេវញជេូក ចំណីសតវ
៣
៤

គេូពនេយល់ថានរុកខាតិាចេើនទៀតដេលយើងមិនាាល់ ពេលតេឡប់ៅផទះសូមបអូនៗធវើារសេវជេវោយ
ាកសួរាស់ទុំ និងគេូឱសថបុាណដេលានចំណេះដឹងចេើន ហើយធវើារបំពេញាាង។ ៅពេលជួបគាលើក
កេយគេនឹូងឱេយតំាងកេមុធវើារបាាញលទធផល។

សួនជីវៈចមរុះ សួនជីវៈចមរុះ

ហូប

ថមី

ខទរ

សពេ

ឱសថ លមអ ចំណីស
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សកមមភាពទី៣ ៖ ការតរៀមសាងសង់សួនជីវៈចមរុះ                                                         ៥០  ាទី

 គេូណេាំពីរបៀបាងសង់៖ ដើមេបីរៀបចំសួនជីវៈមួយឱេយានលអ យើងតេូវយកចិតតទុកាក់លើចំណុចមួយចំនួន
ដូចាងកេម៖

ាររីសទីកនលេង៖កនលេងាងសង់សួនតេូវៅលើទីខពស់មិនលិចទឹកបេសិនបើរកមិនានតេូវលើកដីាកបនថេម
ឱេយានខពស់។តេូវរីសទីាំងៅជិតបេភពទឹកនិងានសុវតថិភពលអ។
ទំហំសួន៖គូររៀបចំសួនឱេយានទំហំទទឹង៣,៥ម៉េតេៅ៤ម៉េតេនិងបាាយពី៤ម៉េតេៅ៥ម៉េតេនិង

 កំពស់២,៥០ម៉េតេបើាចធវើៅាន។
ាររៀបចំដី៖ធវើារសាាតសោគល់ឈើផេសេងៗលើកដីបំពេញកនលេងាបហើយធវើារពងេបដីឱេយានាប

សមើលអ។
ារតេៀមសាារៈតេូវារាំាច់ដូចា៖បងាលសរសរធនឹមបនទះឬសេសីសលឹកដូងដេកោលនិងលួសចំណង។

គេូដឹកាំសិសេសពិនិតេយទីាំងាងសង់សួនជីវៈចមេុះពេមាំងធវើារវស់វេងនិងៅកនលេងដេលតេូវាងសង់និង
ធវើារាងសង់ៅាមរូបភព។ាទូៅាាាងសង់សួនរួចាសេចកេុមសិសេសគេន់តេជួយរៀបចំសាាតនិង
លើកដី។

សរចកតីណរនាំសមរាប់គរូ  
 

  គេូទទួលបនទុកតេូវរៀបចំពេលាមួយសមេប់ារាងសង់សួនៅពេលដេលសិសេសបេមូលសាារៈានគេប់
គេន់។ ាារលអ គេូគួរអញជើញតំាងសហគមន៍ ដេលានបទពិោធន៍មកចូលរួមកនុងារាងសង់ ពេះថពួក
គត់ាអនកានជំាញនិងានឧបករណ៍សមេបាងសង់់ទៀតផង។
 គេូឱេយសិសេសរកសាារៈពីផទះដើមេបីធវើារាងសង់ដូចាបងាលឈើឬសេសី៘កំណត់ថងេបេមូលសាារៈាំង
ោះោយានបញជីកត់តេចេាស់ាស់។

សួនជីវៈចមរុះ
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
         មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ 
     ាននិងពិនិតេយមើលមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
     ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ  
 នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
     សរសេរសំណួរៅលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល
ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេ។
     មើលាលវិភគបេាំថងេ
     រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
ឯការណេាំសមេប់គេូ
សាារបងេៀនដេលានរៀបចំដូចានរៀបាប់ាងលើ
ាារខៀនដីសនិងហវឺត

 វតថុបំណង 
ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអសា់ច៖

-បាាញពីរបៀបរៀបចំរងាបគេប់ពូជនិងបណតុះកូនរុកខាតិ
-រៀបចំដីសមេប់ាក់ថង់កូនរុកខាតិ
-សវេងយល់បនថេមទៀតពីគេប់ពូជកនុងមូលាាន។

សកមមភាពទី ១ៈ ការរំឭកមររៀន និងពិនិតរយកិចចការដរលបរគល់ឱរយធវើនៅផទះ                ២០ ាទី

រំឭកមេរៀនដេលានរៀនកនលងមកនិងធវើារបេមូលកិចចារផទះដេលានឱេយសិសេសធវើពីពេលមុន។
 ឱេយសិសេសឈរារងវង់ធំ ហើយាប់ផតើមោះាល់មួយ ដេលានតេៀមទុកាមុនៅកនុងចំោមសិសេសឈរា

រងវង់ោះោយសនើឱេយសិសេសោះបនត ៅអនកបាាប់រហូតាល់តេគេូឱេយឈប់។ បើាល់សថិតៅលើដេអនកាអនក
ោះតេូវឆលើយមួយចំណុចនេមេរៀនថងេមុនដេលខលួនចងាំ។បាាប់មកគេូសនើឱេយកេុមនីមួយៗធវើារបាាញលទធផល
ហើយគេូពេាយមសងខេបលទធផលាំងោះៅលើាាងមួយដូចាងកេម។

ល.រ ឈោះរុកខាតិ
ារបេើបេស់ ារបនតពូជ

បរិោគ ឱសថ លមអ គេប់ មេក មើម ផេសេងៗ
១
២
៣
៤

មររៀនទី២ៈ ាររៀបចំរង និងកូនរុកខាតិៅកនុងសួន

សួនជីវៈចមរុះ សួនជីវៈចមរុះ



គេូលើកឡើងថានរុកខាតិាចេើនដេលបអូនៗានសេវជេវរកឃើញ។យើងនឹងកំណត់ថរុកខាតិបេភេទា
ខលះ ដេលតេូវរីសយកមកធវើារាំដុះកនុងសួនរបស់យើង។ តើរុកខាតិាខលះ ដេលយើងតេូវារាំាច់សមេប់រធវីារ
បណតុះកនុងពេលនេះ។
(ចមលើយរំពឹងទុកាន៖រុកខាតិលមអសមេប់ាររៀបចំសួនរុកខាតិកមេដេលពិាករករុកខាតិានបេោជន៍ចេើនយាង
និងរុកខាតិានបេោជន៍កនុងារសិកេាសេវជេវ)

 គេូបេងចេកសិសេសាកេុម ដេលឱេយទទួលខុសតេូវលើារបណតុះកូនរុកខាតិាពេលាងមុខ។សនើឱេយកេុមនីមួយៗកំ
ណត់ពីបេភេទរុកខាតិ ដេលពួកគេចង់បណតុះាកលេបង និងរៀបចំផេនារដូចា រកពូជរុកខាតិ រៀបចំរងបណតុះ ារ
ថេាំ...។

សកមមភាពទី ២ៈ ការរៀបចំរង សាបគរាប់ពូជ                                                         ៣០ ាទី
គេូលើកឡើងថសួនាងសង់រួចានទំហំតូចចងអៀតដេលតមេូវឱេយយើងរៀបចំឱេយានលអនិងសេបាមលកខណៈ

បចចេកទេស ពេមាំងានោភ័ណភពទៀតផង។ ដូចនេះយើង តេូវសិកេាពីរបៀបរៀបចំរងៅកនុងសួន ឱេយានតេឹម
តេូវ។ ាទូៅារបណតុះកូនរុកខាតិ ធវើឡើងាមវិធីពីរយាងគឺ ារាបគេប់ពូជលើរងផាល់ដី និងារបណតុះកនុងថង់
តេមតង។
ក- ារាបគេប់ពូជលើរងផាល់ដីគឺាារាបគេប់ពូជលើរងហើយថេាំឱេយានធំបាាប់មកដកយកៅាំផាល់ៅ
កនលេងាំតេមតង ឬយកៅាំកនុងថង់ថេាំមួយរយៈទៀត មុនយកៅធវើារាំដុះ។ វិធីនេះបេើសមេប់ារាបគេប់
ពូជដេលានទំហំតូចលិអតដូចាគេប់ផាអាាញ់៘ាររៀបចំរងានចេើនសាានដូចារងផាល់ដី(រងពូនដី
និងរងជីកដី)រងសនូកនិងរងរៀបឥដឋ។

រងផាល់ដីានពីរបេភេទគឺរងពូនដីនិងរងជីកដី។

រងពូនដីសមេប់ាបគេប់រុកខាតិាដេលានទំហំតូចលអិត និងតេូវារ ដីាំ
ខេាះ ទឹកលអ ដូចាគេប់ពូជផាាា ឬបេងខេយល់៘ រងបេភេទនេះាទូៅ
ានទទឹង៥០ៅ៧០សងទីម៉េតេកំពស់១០ៅ១៥សងទីម៉េតេ។

រងជីកដីសមេប់គេប់ពូជដេលតេូវារសំណើមខពស់
ហើយវក៏សមសេបផងដេរសមេប់ារាបៅរដូវ
បេំងាបោយពឹងផអេកលើារសេចទឹក។

រងសនូកគឺារងដេលធវើពីឈើាំងជុំវិញ៤ជេុងាទូៅគេធវើវខពស់ពីដី។រងបេភេទ
នេះគេបេើសមេប់ាបគេប់តូចៗដេលាយតេូវសេមចសុីឬដុះផេសិតពេលាន
សំណើមាាំងាពិសេសគេប់រុកខាតិបនលេ។
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កនុងារធវើរងកូនរុកខាតិយើងតេូវ៖
-សាាតគល់សោឬវលល៍ពីដីាតថាលមុនពេលធវើរងពេះវាចសេូបជីកនុងថង់
កូនរុកខាតិ
-ធវើចងអូរដើមេបីបងហូរទឹកកុំឱេយដក់ៅាតថាល
-រងកូនរុកខាតិតេូវធវើាជួរបោាយថងេដើមេបីជួយឱេយដីចោាះរងឆប់សេស់ទឹក
លអ។

ខ- ារបណតុះកូនរុកខាតិកនុងថង់គឺាារបណតុះកូនរុកខាតិៅកនុងថង់តេមតងឬា
ារសទូងកូនរុកខាតិដេលានដកចេញពីថាលហើយសទូងកនុងថង់។រងរៀបថង់កូនរុកខាតិតេូវបេីខេសេចងឬាក់បនទះាារឬបញ
សេសីឬលើកដីពូនាំងទប់ថង់កូនរុកខាតិកុំឱេយដួលរលំគឺបេើ
បេស់កនុងលកខខណឌដីាតថាលាដីពិាកជេបទឹក
ឬានសភពសើមាាំង។
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សកមមភាពទី ៣ៈ ការរៀបចំដីសមរាប់ដាក់ថង់កូនរុកខាតិ                                                     ៥០  ាទី

 យើងានរៀនអំពីារាបគេប់ពូជ និងាររៀបចំរងាក់ថង់បណតុះកូនរុកខាតិរួចមកហើយ តើបអូនានសងកេត
ឃើញឬទេរុកខាតិខលះដុះានលអានារលូតាស់លឿនខលះទៀតដុះលូតាស់មិនានលអទេតើមកពីកាាអវី?(ចមលើយ
រំពឹងទុក៖គឺជីាតិដីសមតថភពាប់យកាតិទឹករបស់ដី)

គេូសួរៅសិសេសថតើដីបេភពាខលះដេលានជីាតិលអ?
ចមលើយរំពឹងទុកគឺ៖ដីលេាប់ាត់ទនលេសទឹងដីាតបឹងតេាំងដីដំបូក
ឬដីសេាប់លើកនុងពេ។
តើដីដេលានជីាតិានលកខណៈរូបដូចមតេច?
ចមលើយរំពឹងទុកគឺ៖ានពណ៌ខោឬបេផេះានសភពផុស(ាយជេបទឹក)។

      តេបេសិនបើយើងគោនដី ដូចានរៀបាប់ាងលើទេយើងក៏ាចយកដីធមមាមកាយាមួយអាាមដុតឬជី
ាចម៍ោឬជីកំបុ៉សតាមសាាតេគឺដីចំនួន៦ភគាមួយជីាចម៍ោឬអាាមដុតចំនួន១ភគនិងកំបុ៉សត៣ភគ។
តេូវវយដីឱេយម៉ដឋាយាមួយជី ដូចាងលើឱេយានសពវលអ រួចយកៅាលថងេ ោយវីឱេយសមើកមេស់៤ាាប់ ហើយ
សេចទឹកផេសើមបនតិចរយៈពេលមួយថងេពេញទើបបេមូលគរាគំនហើយយកតង់ៅសូ៊គេបទុក។

       ារជេើសរើសថង់ និងោះថង់
     តេូវជេើសរីសទំហំថង់ៅាមបេភេទកូនរុកខាតិដេលតេូវបណតុះ។កូនរុកខាតិបណតុះរយៈពេលខលីបេើថង់ទំហំ៩
គុណ១៦សងទីម៉េតេតេបើរយៈពេលមធេយមនិងវេងតេូវបេើទំហំ១៥គុណ២៥សងទីម៉េតេ។រយៈពេលវេងាមារារផាស់
ថង់មួយដងឬពីរដងកនុងពេលថេាំៅថាល។ពូជឈើកនុងពេលេាះ ខេាច់តេូវារថង់វេងដើមេបីឱេយានឫសវេងពេល
ាំានលទធភពទប់ទល់នឹងារាំងសងួតៅរដូវបេំង។

បំពង់ទឹកតាតាស់ៗ

ារោះថង់
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គេូាចាំសិសេសធវើារកេចនេោយបេើថង់ផាសទិកដេលវេចខចប់ទំនិញមកពីផេារ ឬរបស់ផេសេងទៀត ដូចាបំពង់ទឹក
តាតាស់ៗដបទឹកសុទធដេលបេើរួចាដើមសមេប់បណតុះកូនរុកខាតិ។សាារៈសមេប់ចេកដី បណតុះកូនរុកខាតិតេូវ
ោះរនធដើមេបីកុំឱេយទឹកៅដករ់លូយកូនរុកខាតិ។

កិចចារផទះ
គេូើឱេយកេុមសិសេសនីមួយៗពេលតេឡប់ៅផទះវិញតេូវបេមូលគេប់ពូជដេលានៅកនុងសហគមន៍របស់ខលួនោយ
ានារកត់តេនូវព័ត៌ានសំាន់ៗមួយចំនួនដូចាឈោះរុកខាតិទីកនលេងដេលទទួលានរយៈពេលផតល់ផលារ
ថេាំារបណតុះ៘

កំណត់សាាល់
គេូតេូវាំសិសេសចុះអនុវតតផាល់ៅកនុងសួនោយតេៀមាមុននូវសាារៈផេសេងៗដេលតេូវារាំាច់សមេប់អនុវតត
ដូចាចបាប់បងគីប៉េល៘
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
         មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ 
     ាននិងពិនិតេយមើលមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
     ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ  
 នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
     សរសេរសំណួរៅលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល
ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេ។
     មើលាលវិភគបេាំថងេ
     រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
ឯការណេាំសមេប់គេូ
ឯការសិសេស៣.១
សាារបងេៀនដេលានរៀបចំដូចានរៀបាប់ាងលើ
ាារខៀនដីសនិងហវឺត

 វតថុបំណង 
ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអសា់ច៖

-អនុវតតារបណតុះាកលេបងនេគេប់ពូជនិងគណាអតេដំណុះនេគេប់ពូជ
-យល់ពីារៈសំាន់នេារថេរកេាគេប់ពូជ។

សកមមភាពទី ១ៈ ការរំឭកមររៀន និងពិនិតរយកិចចការដរលបរគល់ឱរយធវើនៅផទះ                    ១០  ាទី

គេាូប់ផតើមរំឭកមេរៀនោយលើកឡើងថមេរៀនមុនគេាូនឱេយបអនូៗធវើារសេវជេវពីគេប់ពូជរុកខាតិដេល
ានៅកនងុសហគមន៍របស់បអនូតើានលទធផលយាងា?

គេូឱេយសិសេសតំាងកេុមធវើារបាាញលទធផលដេលពួកគេរកឃើញោយរៀបាប់លមអិតពីព័ត៌ានាំងាយ
ដេលាក់ទងៅនឹងគេប់ពូជាំងោះ។ ឱេយសិសេសាាក់ផេសេងទៀតធវើបញជីគេប់ពូជ  ដេលពួកគេបេមូលានទុកា
ឯការនិងបេមូលគេប់ពូជដេលសិសេសរកានទុក។

សមេប់សិសេាសេវជេវបនតៅទៀត។
    គេូពនេយល់សិសេសថ៖ានរុកខាតិាចេើនដេលបអូនៗបេមូលានខលះយើងាាល់់ខលះទៀតយើងមិនាន់ាាល់។
យើងនឹងធវើារជេើសរីសរុកខាតិមួយចំនួនមកធវើារបណតុះ ដើមេបីពិនិតេយមើលអតេដំណុះរបស់វហើយបេមូលកូន
រុកខាតិកមេឬានារបេោជន៍ាាងំទុកសមេប់ាំកនងុសួនរបស់យើងដើមេបីឱេយយើងាចសិកេាសវេងយល់បនតៅ
ទៀត។

មររៀនទី៣ៈ ារកំណត់អតរដំណុះនរគរប់ពូជ

សួនជីវៈចមរុះ សួនជីវៈចមរុះ
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សកមមភាពទី ២ៈ ការរៀបចំបណតុះកូនរុកខជាត ិ                                                                 ៣០  ាទី

ារបណតុះកូនរុកខាតិបេពេឹតតៅាមរបៀបចេើនយាងាសេ័យៅាមបេភេទរុកខាតិាានភពបរិាាននិងទីាំង
ាដើម៘

បអូនដឹងទេថតើគេបណតុះកូនរុកខាតិាមវិធីាខលះ?ចូរលើកាឧាហរណ៍មកបញាក់ផង។
[ចមលើយរំពឹងទុក៖ាមគេប់ាមមេកាមមើមាមដើម។]

 គេូបញាក់បនថេមថ ោយារមនុសេសានារវេឆាត យើងាចបេើបចចេកទេសបណតុះរុកខាតិផេសេងទៀត ដូចា
ារផេាំមេការបំៅនិងារាកាដើមដេលឆប់ទទួលផលាងារបណតុះោយគេប់។

ាារពិតហើយដេលានវិធីចេើនយាងបេបនេះគេូសូមលើកយកវិធីសំាន់ៗ មួយចំនួនមកធវើារសិកេាដូច
ាារបណតុះគេប់ារាត់មេការាំោយមើមឬាមលកខណៈបចចេកទេស(សមេប់រុកខាតិដេលពិាកមួយចំនួន)
ារាការបំៅារផេាំមេការភាប់ភនេក។

ថងេនេះយើងលើកយក
ារបណតុះគេប់មកធវើារ
សិកេាៅាមដំាក់ាល
នីមួយៗដូចាងកេម៖
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សកមមភាពទី ៣ៈ  ករណីសិករសា                                                                                      ៣០  ាទី

គេូឱេយសិសេសានករណីសិកេា៖
ករណីសិកេា៖សួនាសិសេសរៀនៅថាក់ទី៩ដេលាកូនចេបងៅកនុងគេួារកសិករកេីកេមួយ។ឪពុកាាយរបស់
សួនតេងតេចង់ឱេយសួនឈប់សិកេាដើមេបីជួយរកបេក់ផគត់ផគង់គេួារ។សួនាយុវជនឧសេាហ៍ាាក់រៀងាល់ឆាំសួន
តេងសងកេតឃើញឪពុកាាយរបស់គត់ាបសេូវពូជចំនួន៩០-១០០គ.កេសមេប់សទូងលើផទេដី១ហិកា។ាមារ
សងកេត សួន កត់សាាល់ឃើញថៅឆាំខលះឪពុកាាយរបស់គេានសំាបលើសពីតមេូវារសមេប់សទូងលើដីោះ
ហើយគត់ក៏ឱេយសំាបដេលៅសល់ោះៅអនកជិតាង។ផទុយៅវិញៅឆាំខលះទៀតគេួារគត់ខវះសំាបតេូវ
រត់ៅសុំពីអនកជិតាងវិញបើោះបីាគេួារគត់បេើបរិាណគេប់ពូជដដេលលើផទេដីដដេលក៏ោយ។ថងេមួយសួន
ានជួបនឹងពូសុខដេលាកសិករានបទពិោធន៍ាាក់។សួនានរៀបាប់រឿ់ងនេះបេប់ពូសុខពូសុខបេប់សួនថ
លើផទេដីដូចគានឹងគេួារសួនគត់បេើគេប់ពូជអស់តេ៦០-៧០គ.កេតេបុ៉ោាះគត់បនតថអតេដំណុះគេប់ាន
ារៈសំាន់ាស់កនុងារកំណត់បរិាណគេប់ពូជដេលតេូវបេើ។   ឧាហរណ៍៖សមេប់គេប់ ពូជដេលានអតេ
ដំណុះ១០០ភគរយយើងតេូវារគេប់ពូជ៥០គ.កេតេបើគេប់ពូជដេលានអតេដំណុះតេ៥០ភគរយគឺយើងតេូវ
ារគេប់ពូជរហូតដល់១០០គ.កេ។ដូចនេះយើងតេូវ រកេាគេប់ពូជឱេយដុះានលអដេលានអតេដំណុះខពស់ពី៨០-
៩០ភគរយ។ពេលតេឡប់មកដល់ផទះវិញសួនាប់ផតើមជួយឪពុកាាយរបស់គេកនុងាររកេាគេប់ពូជនិងជួយឪពុក
ាាយរបស់គេកនុងារពិនិតេយមើលអតេដំណុះគេប់ពូជាាគិតពីបរិាណគេប់ពូជដេលតេូវបេើ។
ឪពុកាាយរបស់សួនានាររីកាយហើយបេប់អនកជិតាងថារសិកេារបស់សួនានបេោជន៍ាស់កនងុជួយ
គេាួរោះសេយបញាាក់ពនធៅ័នឹងជីវភពបេាំថងេហើយពួកគត់ចង់ឱេយសួនបនតារសិកេាតៅទៀត។

គេូដឹកាំពិភកេាករណីសិកេាាងលើ
 ហេតុអវីានាឆាំខលះ ឪពុកាាយរបស់ សួនានសំាបលើសពីតមេូវារសមេប់ារសទូង ហើយឆាំខលះទៀតខវះ

សំាបោះបីាគត់បេើបរិាណគេប់ពូជសមើគាាល់ឆាំក៏ោយ?
[ចមលើយរំពឹងទុក៖ឪពុកាាយរបស់សួនមិនានយកចិតតទុកាក់លើារថេរកេាពូជធវើឱេយអតេដំណុះនេគេប់ពូជ
ានារបេបេួល]

ហេតុអវីានាឪពុកាាយរបស់សួនានសេចកតីរីកាយហើយចង់ឱេយសួនបនតារសិកេាតៅទៀត?
[ចមលើយរំពឹងទុក៖ពេះសួនានបាាញពីសមតថភពដេលគេានសិកេាៅជួយោះសេយបញាាក់ព័នធៅនឹង
ជីវភពបេាំថងេរបស់គេួារធវើឱេយឪពុកាាយមើលឃើញារបេោជន៍នេារអប់រំ]
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សកមមភាពទី ៤ៈ ការបណតុះសាកលរបងដើមរបីកំណត់អតរាដំណុះនរគរាប់ពូជ                       ៣០ ាទី

 គេូធវើារសរុបសកមមភពទី៣ ោយកត់សាាល់ថ ារដឹងពីអតេដំណុះនេគេប់ពូជ ានារៈសំាន់ ាស់
ដើមេបីឱេយយើងដឹងាមុនថ គេប់ពូជដេលយើងនឹងធវើារបណតុះៅានគុណភពលអ ដេលាចឱេយយើងយកៅបណតុះ
ានហើយវជួយយើងឱេយចំណេញថវិា និងពេលវេាទៀតផង។ារបណតុះាកដើមេបីកំណត់អតេដំណុះនេគេប់
ពូជធវើឱេយយើងកំណត់ានពីរយៈពេលវិវតតនេដំណុះ និងកាាំងដុះនេគេប់ វាវិធីាយមិនាំាច់ចំាយថវិានិង
ាចធវើៅទីាក៏ាន។

ាររីសសំាក៖តេូវរីសយកសំាកោយចេដនេយពីកនលេងផេសេងៗនេាវឬជងេុកបេសិនបើគេប់ពូជោះាន
ចេើនាវឬជងេុកយើងតេូវយកចេញពីាវឬជងេុកផេសេងៗគា។
ដើមេបីធវើារាកលេបងបណតុះគេប់ពូជយើងតេូវារសាារៈមួយចំនួនដូចាងកេម៖
កេវឬានដេលមិនជេបទឹកវតថុដេលជប់ទឹកានចេើនដូចាសំឡីកេាសកំាត់គេប់ពូជចំនួន១០០គេប់
និងទឹក។
        ដំណើរារ៖

-ាក់វតថុដេលជប់ទឹកានចេើនដូចាសំឡីកេាសអាម័យកំាត់ៅាតានឬថស។
-យកសំាកគេប់ពូជចំនួន១០០គេប់ដេលានរីសរួចៅាក់លើសំឡីកេាសកំាត់ជប់ទឹកោះ
ោយតមេៀបា១០ជួរនិង១០គេប់/ជួរ។
-ផេសើមកេាសឬកំាត់ឱេយានោកលអ
-ពិនិតេយមើលសំណើមៅលើសំឡីកេាសកំាត់ជប់ទឹកោះឱេយានានិចចនិងកត់តេគេប់ពូជដេលដុះឡើង 

ាល់ថងេរយៈពេល៥ថងេ។
-គណាចំនួនគេប់ពូជដេលដុះកនុងរយៈពេល៥ថងេនិង១០ថងេ។
-អតេដំណុះនេគេប់បញាក់ពីកាាំងនេដំណុះកំណើននេដំណុះាន់តេលឿនឱាសនេារដុះរបស់គេប់ៅ
លើថាលាន់តេចេើន។

អតេដំណុះ(%)=
   ចំនួនគេប់ពូជដេលានៅកនុងាន

ឧាហរណ៍៖ បេសិនបើគេប់ពូជានដុះចំនួនចំនួន ៨៥ នេគេប់ពូជដេលានៅកនុងានពិោធន៍ ១០០គេប់
វានន័យថគេប់ពូជោះដុះាន៨៥%។

ចំនួនគេប់ពូជដេលដុះx១០០
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-15-

ឯការសិសេស៣.១

ារបណតុះគរប់

ជំានទី១៖ ារយកសំាក៖  តរូវរើសយកសំាកោយ ចរដនរយ 
ពី កនលរង  ផរសរងៗនរាវ ឬជងរុក បរសិនបើគររប់ពូជ ោះានចរើនាវ 
ឬជងរុកយើងតរូវយកចរញពីាវឬជងរុកផរសរងៗគនរ។

ជំានទី២៖ ាររៀបចំធវើតរសតាក់វតថុដរលជប់ទឹកានចរើន ដូចា 
សំឡី ករាស កំាត់ៅាតាន ឬាស។ យកសំាក គររប់ពូជ 
ចំនួន១០០ គររប់ ដរលានរើសរួច ៅាក់ លើសំឡី ករាស ឬ 
កំាត់ជប់ទឹកោះ។ ផរសើម ករាស ឬកំាត់ឱរយ  ានោកលអ។

ជំានទី៣៖ ពិនិតរយមើលសំណើមៅលើសំឡី ករាស កំាត់ជប់ 
ទឹកៅ កនុងាន ឬាសោះឱរយានសំណើម ានិចច និងកត់តររ 
គររប់ពូជដរលដុះរៀង ាល់ថងររយៈពរល ៥ថងរ។

ជំានទី៣៖ ពិនិតរយមើលសំណើមៅលើសំឡី ករាស កំាត់ជប់ 
ទឹកៅ កនុងាន ឬាសោះឱរយានសំណើម ានិចច និងកត់តររ គររប់ 
ពូជដរលដុះរៀង ាល់ថងររយៈពរល ៥ថងរ។

          ចំនួនគររប់ពូជដរលដុះ X ១០០
អតរដំណុះ(%) =   
        ចំនួនគររប់ពូជដរលានៅកនុងាន



 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
         មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ 
     ាននិងពិនិតេយមើលមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
     ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ  
 នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
     សរសេរសំណួរៅលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល
ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេ។
     មើលាលវិភគបេាំថងេ
     រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
ឯការណេាំសមេប់គេូ
ឯការសិសេស៤.១
សាារៈបងេៀនដេលានរៀបចំដូចានរៀបាប់ាងលើ
ាារខៀនដីសនិងហវឺត

 វតថុបំណង 
ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអសា់ច៖

-អនុវតតាមបចចេកទេសបណតុះរុកខាតិោយគេប់ពូជ
-អនុវតតារសទូងកូនរុកខាតិ។

សកមមភាពទី១ ៖ ការរំឭកមររៀន                                                                                 ២០ាទី
 

 គេូាប់ផតើមរំឭកមេរៀន ោយលើកឡើងថ ៅមេរៀនមុនគេូានឱេយបអូនៗ ធវើារអនុវតតបណតុះគេប់ពូជរុកខាតិ
តើបអូនៗានធវើទេ?ហើយានធវើារសងកេតនិងកត់តេលទធផលនេារសងកេតទុកធវើរាយារណ៍ដេរឬទេ?

គេូឱេយសិសេសដេលានអនុវតតធវើាររៀបាប់តេួសៗពីារសងកេតរបស់ខលួននិងរំឭកសិសេសថបអូនតេូវបនតធវើារសងកេត
រយៈពេល១០ថងេនិងធវើរាយារណ៍សរុបារសេវជេវាំងោះ។

 បាាប់មកគេូពនេយល់សិសេសថ៖ បអូនៗានសិកេាពីរុកខាតិាចេើនហើយានារយល់ដឹងពីអតេដំណុះនេគេប់
រុកខាតិានន័យថយើងដឹងពីគេប់ាដេលដុះនិងគេប់ាមិនដុះឬមិនាចទុកធវើពូជាន។ដូចនេះយើងាចាប់
ផតើមធវើារបណតុះាក់សតេងកនុងសួនរបស់យើងាន។ថងេនេះយើងនឹងលើកយកវិធីបណតុះរុកខាតិោយគេប់មកសិកេា
និងអនុវតតផាល់លើសួនតេមតង។

មររៀនទី៤ៈ ារបណតុះកូនរុកខាតិោយគរប់

សួនជីវៈចមរុះ សួនជីវៈចមរុះ
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សកមមភាពទី ២ៈ ការធវើបរតិកមមគរាប់ពូជ                                                                           ៣០  ាទី
 

គេូពនេយល់ថមុននឹងយកគេប់ពូជៅបណតុះយើងតេូវធវើបេតិកមមគេប់ពូជាមុនដេលដំណើរារនេះានដំាក់
ាលាមលំាប់លំោយដូចាងកេម៖

-សមងួតគេប់ពូជកេមពនលឺថងេមុនពេលយកៅតេំទឹកតេមិនតេូវាលផាល់លើកមេលសុីម៉ងត៍ឡើយ។
-តេំគេប់ពូជនឹងទឹកធមមារយៈពេលពី១២-៤៨មាងាសេ័យៅាមសមេបកគេប់កេស់ឬសតើង។
-ាងសាាតគេប់ពូជាមួយទឹកថមីហើយាក់ផាប់គេប់ោះកនុងថង់ឬាវកេៅសើម។
-សេចទឹកឱេយសើមានិចចនិងផាប់ាថមីរហូតដល់គេប់ដុះពនលក។

កំណត់សាាល់៖ គេប់ខលះានារលំាកដុះពនលក យើងតេូវធវើបេតិកមមផេសេងៗដូចា សេុះ ឬតេំគេប់ កនុងទឹកៅា
(ៅាតិចឬចេើនាសេ័យៅាមបេភេទគេប់)សូមមើលាាងាងកេម៖

ឈោះរុកខាតិ សីតុណហភព
កោះ ៧០-៨០អងេារួចទុកឱេយតេាក់ពី១០-១២មាង
ោោក ៧០-៨០អងេារយៈពេល១០ាទីតេំទឹកធមមា១យប់
កេញូង តេំទឹកៅា
កនធំថេត តេំទឹកធមមា៣៦មាង
ខនុរ តេំទឹកធមមា២៤មាង
ាាវ ៣០-៣៥អងេារួចទុកឱេយតេាក់ពី៦-៨
គគីរ តេំទឹកធមមារយៈពេល៨មាងឬាបផាល់
បេង ៧០-៨០អងេារួចទុកឱេយតេាក់ពី់៦-៨មាង

(បេភព៖សៀវៅ"បចចេកទេសាំកូនរុកខាតិសមេប់កសិករ"ាយកាានរុាាបេាញ់២០០៣)

សួនជីវៈចមរុះ សួនជីវៈចមរុះ

-17-



-ផេសើមហើយសងួតចេើនដងឧាហរណ៍៖គេប់ម៉េាក់ាលនឹងកំៅាាំង៨-១២មាងពេលាោចយកៅតេំទឹក
(ហូរ)ចេើនដងរហូតាល់តេដុះពនលក។
-ចិតឬឆបសំបកគេប់ោយបេើាំបិតកនតេាត់កេចកកេាសាត់ោយបេយ័តនកុំឱេយរបួសដល់ផនេកពនលកគេប់។

គេប់ាត់ចេិបរួច

ពនលកគេប់

សកមមភាពទី ៣ៈ របៀបសទូងគរាប់ពូជរកខជាតិកនុងថង់ដី                                                      ៣០  ាទី
 

គេូពនេយល់បនថេមថគេប់ពូជដេលានធវើបេតិកមមហើយយើងាចយកៅាបលើថាល ចំោះគេប់ពួជដេល
ានទំហំតូចលអិត តេចំោះគេប់ដេលានទំហំធំគេាចយកវៅសទូងកនុងថង់តេមតង។ ដំណើរារបេពេឹតតៅដូចាង
កេម៖
-តេូវសេចទឹកថង់ដីកនុងរងឱេយានោកដល់ាតថង់
-តេូវយកគេប់ពូជរុកខាតិឈើដេលានធវើបេពេឹតតកមមរួច
និងានដុះពនលកបនតិចមកសទូង
-បេើឈើ(ដូចរូប)ឬមេមចងអុលដេរុកដីារណាជមេ
សមើទំហំគេប់ពូជ
-ាក់គេប់ពូជ(គេប់ដូចគេប់ឈើាលតេូវាក់ាាប
ផតេក)កនុងរណារួចោយដីសើរៗពីលើ
-គេបចំបើងឬសោាប់ពីលើថង់ដេលានាក់គេប់ពូជ
សេចទឹកសេលៗោយបេើធុងផាឈូក។

ចំាំ
+តេូវាក់តមេុយចំាំៅលើរងដេលាន
ាក់គេប់ពូជរួចហើយជៀសវងារចេឡំ។
+តេូវកត់តេថងេខេាប់បណតុះទុក។
+ាក់ាាកពីចំនួនថង់កូនរុកខាតិបេភេទ
រុកខាតិនិងថងេខេបណតុះៅាមរងនីមួយៗ។

េឈីបុករណា
ាក់គេប់

៥មម

ជមេសមើទំហំគេប់

ជមេសមើទំហំគេប់ ដូចាាាសេា
តេសេកអាាញ់
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សកមមភាពទី ៤ៈ របៀបសទូងកូនសំណាបកនុងថង់                                                                 ២០  ាទី
 

 គេូពនេយល់ថយើងានសិកេារួចមកហើយ  ពីគេប់ដេលានទំហំធំ គេាចយកវៅសទូងកនុងថង់តេមតងោយ
ឡេកគេប់ពូជដេលានទំហំតូចលអិតគេតេូវយកវៅាបលើថាលឱេយាាយៅាសំាបសិនទើបយកវៅសទូងកនុង
ថង់។ារសទូងកូនសំាបកនុងថង់ចេើនបេើចំោះបេភេទរុកខាតិដូចា៖បេងខេយល់គគីរាោច់កេញូងតេសេក៘
ារារនេះានពីរដំាក់ាលគឺាបគេប់ពូជនិងសទូងកូនសំាប។

គេូធវើាររៀបាប់ពីដំណើរារាបគេប់ពូជលើរងាមលំាប់
លំោយដូចាងកេម៖
គេប់ពូជរុកខាតិឈើដូចាគគីរតេចាដើមកេយពីបេមូលតេូវយក

ៅាបភាមៅលើរងផាល់ដី(រងជីកដី)រួចគេបចំបើងសេចទឹក
និងគេបសលឹកដូងធវើាដំបូលរង។

 ចំោះរុកខាតិបេងខេយល់៖ យកគេបរុកខាតិ់បេងខេយល់១ភគ ាយដីខេាច់ម៉ដឋ៣ភគឱេយសពវ ាក់កនុងកំបុ៉ងមេច
ហើយាក់ោយលើរងាប (រងពូនផាល់ដី ឬសនូកដេលានសេចទឹករួច) ឱេយសមើាច់លអ (បេើគេប់២០-២៥កេម
កនុងផទេដីរងាប១ម៉េតេារ៉េ) រួចរេងដីខេាច់ម៉ដឋាក់ពីលើសតើង បាាប់មកាញ់ទឹកោយធុងាញ់ថាំ ឱេយានញឹក
ាប់កុំឱេយដីរងសងួត។ តេូវារារោយបេុងបេយ័តនចំោះសេមចោយបេើថាំ និងគេបផាសទិកពេលមេឃានភលៀង
រហូតដល់កូនរុកខាតិាយុ៣សាាហ៍។

គេូរៀបាប់ពីដំណើរារសទូងកូនរុកខាតិៅកនុងថង់ាមលំាប់លំោយកូនរុកខាតិដេលធំលមមតេូវដកយកៅសទូង
កនុងថង់ ដើមេបីាយសេួលកនុងារយកៅាំ ៅកនលេងផេសេងទៀតមិនឱេយវអន់ និងរកេានូវអតេរស់ កនុងកមេិតខពស់ា
អតិបរិា។ដំណើរារគឺបេពេឹតតៅដូចាងកេម៖
     មុននឹងដកយើងតេូវសេចទឹករងកូនសំាបឱេយោក រួចជីកយកកូនសំាបៅតេំកនុងថសទឹកហើយយកសំ
ាបោះៅសទូងកនុងថង់ដេលសេចទឹកោក បុកឈើឱេយជេៅកនុងថង់ដី ហើយាក់កូនរុកខាតិកុំឱេយបត់ឫសចូល
កនុងថង់ដីរួចបិតដីសេចទឹក។

គេូដឹកាំសិសេសអនុវតតាក់សតេងៅាមជំាននីមួយៗ។
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ារបណតុះគរប់ពូជ
លកខណៈទូៅ
 ារបណតុះរុកខាតិោយគេប់ាវិធីយាងាមញញនិងនិយមអនុវតតាទីបំផុតពេះវានលកខណៈាយសេួលហើយ
ធវើឡើងសមេប់បណតុះរុកខាតិាចេើនបេភេទ។ សំាន់បំផុតវិធីនេះ គឺាារបេមូលគេប់ពូជដេលទុំលអ រកេាគេប់ពូជឱេយ
ានតេឹមតេូវដើមេបីរកេាអតេដំណុះនេគេប់ពូជឱេយានខពស់។
 

 ផលបរោជន៍នរារបណតុះរុកខាតិោយគររប់ ានភពាយសេួលដើមដុះានសភពរឹងាំាមធមមាតិ
 

 ផលវិាកនរារបណតុះរុកខាតិោយគររប់  ារបេមូលផលានរយៈពេលយូរ(ាមធមមាតិ)ចេើនាាយ
        ពីពូជដើម(សមេប់រុកខាតិហូបផលេមួយចំនួន)
 សមភររៈតរូវារាំាច់    ដីានជីាតិលអជីកំបុ៉សតាមកោសងួតផេះអាាមកមទេច 
        សមេមសងួតថង់ផាសទិក
   

        គេប់ពូជ
   ដំណើរារសូមអនុវតតាមជំានដេលានដូចាងកេម៖

ជំានទី១៖ារាលគេប់ពូជ
ធវើារសាាតគេប់ពូជឱេយានាាតោយយកគេប់ដេលសអុយឬោោតចេញបាាប់
មកសមងួតគេប់ កេមពនលឺថងេមុនពេលយកៅតេំទឹក តេមិនតេូវាលផាល់លើក
មេលសុីម៉ងត៍ឡើយ។

ជំានទី២៖ារតេំគេប់ពូជ
យកគេប់ពូជ ដេលានសាាតនិងាលថងេ ហើយតេំកនុងទឹកធមមារយៈពេលពី
១២-៤៨មាងាសេ័យៅាមសំបកគេប់កេស់ឬសតើង។

ជំានទី៣៖ារផាប់គេប់ពូជ
សេង់គេប់ពូជដេលានតេំទឹកោះយកមកាក់កនុងាវឬារុងកេស់សមេប់ធវើ
ារផាប់ទុក។តេូវសេចទឹកឱេយសើមានិចចរយៈពេល២៤មាងបនថេមទៀត។
ចំាំ៖តេូវារារកុំឱេយានារបំផាញពីសតវចងេ។

ជំានទី៤៖ារពិនិតេយមើលដំណុះ
ពិនិតេយាមានដំណុះគេប់រហូតដល់វដុះពនលកចេញមកសេុះគាទើបយកគេប់ពូជ
ោះៅាបាន។



 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
         មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ 
     ាននិងពិនិតេយមើលមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
     ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ  
 នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
     សរសេរសំណួរៅលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល
ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេ។
     មើលាលវិភគបេាំថងេ
     រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
 ឯការណេាំសមេប់គេូ
 ឯការសិសេស៥.១
សាារបងេៀនដេលានរៀបចំដូចានរៀបាប់ាងលើ
ាារខៀនដីសនិងហវឺត

 វតថុបំណង 
ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអសា់ច៖
         -អនុវតតារបណតុះរុកខាតិោយបេើកំាត់មេក
-យល់ពីារ'សំាន់នេារថេាំកូនរុកខាតិបណតុះៅលើថាល។

សកមមភាពទី ១ៈ ការរំឭកមររៀន                                                                                ២០ាទី
 

គេូឱេយសិសេសឈរារងវង់ហើយចេកកេាស(ដេលានទំហំ១០សមx៧សម)ាាក់មួយសនលឹកនិងតេៀមបិ៊កផង។
 គេូរំឭកសិសេសថ យើងានសិកេារួចមកហើយ ពីរុកខាតិផេសេងៗរួមាំងានធវើារសេវជេវពូជរុកខាតិ ពីកនុង
សហគមន៍របស់បអូនទៀតផង។ចូរគិតៅមើលតើរុកខាតិមួយាដេលបអូនចូលចិតតាងគ?

 ទុកពេលឱេយសិសេសគិតចំនួន ៣០វិាទីហើយសរសេរឈោះដើមរុកខាតិោះលើកេាស។  គេូាប់ផតើមឱេយសិសេស
ាកេាសដេលគេានសរសេរហើយសវេងរកដេគូរចូលចិតតដើមរុកខាតិដេលានឈោះដូចគា។ពេលឃើញហើយ
ពួកគេតេូវាប់ដេគាសវេងរកអនកផេសេងទៀតធវើដូចនេះរហូតដល់អស់គាហើយបងកើតានាកេុម។គេូាំសិសេសសងកេត
មើលតើកេុមមូយាដេលានសាជិកចេើនាងគេ?តើកេុមមួយាដេលានសាជិកាកុារីចេើនាងគេ?

គេូលើកសំណួរៅកេុមផេសេងទៀតថតើបអូនឆងល់ទេហេតុអវីានាកេុមនេះានសាជិកចេើន និងកេុមមួយទៀត
ានសាជិកកុារីចេើនាងគេដើមេបីបញាក់ចូរបអូនាាាក់លើកាសំណួរៅកេុមាំងពីរ។ហេតុអវីានាពួកគេរីស
យកដើមរុកខាតិមួយនេះ?តំាងកេុមាំងពីរធវើារបកសេយ។

មររៀនទី ៥ៈ ារបណតុះកូនរុកខាតិោយបរើកំាត់មរក
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 គេូពនេយល់ថៅមេរៀនមុនយើងានសិកេាលើបចចេកទេសបណតុះរុកខាតិោយគេប់  និងអនុវតតាក់សតេងៅ
កនុងសួនទៀតផង។

គេូលើកាសំណួរតើបអូនៗានានចូលពិនិតេយមើលដំណើរារលូតាស់របស់គេប់ពូជដេលយើងានាំដុះដេរ
ឬទេ?

គេូសនើឱេយសិសេសធវើារបាាញលទធផលនេារអងកេតដេលពួកគេរកឃើញមួយកេុមមតងៗនិងធវើារពិភកេាៅលើ
ចំណុចដេលានារាប់ារមមណ៍។

សកមមភាពទី ២ៈ ការបណតុះកូនរុកខជាតិដោយបរើកំណាត់មរក                                          ៤០  ាទី
 

 គេូអធិបេាយថានវិធីផេសេងទៀតសមេប់ារបណតុះកូនរុកខាតិ ដេលានលកខណៈាយសេួល ដូចាារបំបេក
កូនារាំោយមេកាដើម។
 

តើបអូនាាាប់ាាល់រុកខាតិដេលគេនិយមធវើារាំដុះាមវិធីនេះដេរឬទេ?

គេូសនើឱេយសិសេសានបទពិោធន៍ៅឈោះរុកខាតិដេលគេាាប់ាាល់ និងាចធវើារាំដុះោយាត់មេកាន។
ឱេយសិសេសផេសេងទៀតកត់តេឈោះរុកខាតិាំងោះលើកេាសផាំងធំសមេប់សិកេាៅពេលបាាប់។

គេពូនេយល់ថាារពិតហើយរុកខាតិមួយចំនួនានភពាយសេួលាស់កនុងារបនតពូជោយយើងគេន់តេាត់
មេកវមកធវើារបណតុះតេបុ៉ោោះ។ ដើមឈើាំងោះភគចេើនាបេភេទរុកខាតិាំលមអ ពពួកវលលិ និងដើមឈើធំ
មួយចំនួនផងដេរ។

គេូាំសិសេសពិនិតេយមើលឈោះរុកខាតិដេលពួកគេានសរសេរលើផាំងកេាសធំដើមេបីបញាក់ថតើរុកខាតិាំងោះ
ពិតាាចធវើារបណតុះោយាត់មេកពិតបេកដមេននិងបនថេមឈោះរុកខាតិផេសេងទៀត ដេលមិនានៅកនុងាាង
ាំងោះ។

គេូឱេយសិសេសធវើារសេវជេវៅផទះបនថេមទៀតដើមេបីរកឈោះរុកខាតិដេលយើងាចធវើារាំដុះាមវិធីបេបនេះ
មកាក់កនុងបញជីរបស់យើងបនថេមទៀតោយបញាក់ថៅចុងបញចប់នេមេរៀន យើងនឹងចងកេងព័ត៌ានដេលបអូន
បេមូលានាសៀវៅមួយសមេប់អនកផេសេងទៀតធវើារសិកេាសេវជេវបនត។

គេូធវើារបងេៀនពីវិធីបណតុះកូនរុកខាតិោយវិធីាត់មេកៅាមជំានៗដូចតៅ៖
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ជំានទី១៖ជេើសរីសយកមេកបំពង់ទំហំបុ៉នមេមដេមិនខចីពេកមិនាស់ពេកតេមិនាន់ចេញខនេងមេក។

 ជំានទី២៖មេកឈើដេលាត់ចេញពីដើមមេតេូវាត់សលឹក១ភគ២ចេញ  
 ដើមេបីបនថយារហួតាតិទឺក។

 

 ជំានទី៣៖រួចាត់ាកំាត់ៗ(ានពីរថាំងពី៨-១០ស.ម)មុខាត់ាចំណិត 
 តេសក់។   

 ជំានទី៤៖សទូងកំាត់មេកកនុងរងសនូកឬថង់ដី(ករណីខលះគេបេើថាំបណតុះឬស 
 ជំនួយ)ហើយថេរកេាកនុងមលប់និងកនុងកនលេងរកេាតេូវានសំណើមលអដូចាបេអប់ជិត
 ឬគេបផាសទិក។

សកមមភាពទី ៣ៈការថរទាំកូនរុកខជាតិកនុងសួនបណតុះកូនរុកខជាត ិ                                       ៤០  ាទី
  

 កូនរុកខាតិដេលានបណតុះៅកនុងថាល ឬកនុងថង់រួច យើងតេូវយកចិតតទុកាក់ថេាំ ឱេយានតេឹមតេូវដើមេបីឱេយវ
ានារដុះលូតាស់ានលអ។

គេូធវើារបងេៀនពីវិធីថេាំកូនរុកខាតិពេលបណតុះាមវិធីាត់មេកៅាមជំានាលំាប់លំោយដូចតៅ៖
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ជំានទី១ៈារសេចទឹកកូនរុកខាតិពេលកូនរុកខាតិៅតូចតេូវសេចទឹកពីរ
ដងកនុងមួយថងេ(ពេឹកនិងាោច)ទឹកាមធេយមមួយដងពី២-៣លីតេ
កនុងមួយម៉េតេារ៉េ។ៅពេលកូនរុកខាតិធំតេូវសេចទឹកកនុងមួយថងេមតងឬពីរថងេ
មតងពី៤-៥លីតេកនុងមួយម៉េតេារ៉េកនុងមតង។ពេលកូនរុកខាតិៅតូចតេូវបេើវិធី
សេចដេលានដំណក់ទឹកតូចៗកុំឱេយកូនរុកខាតិដួលរលួយ។

ជំានទី២ៈារោចសោ
មុននឹងោចសោតេូវសេចទឹកៅលើថាលឬថង់ឱេយ
ោក។មិនតេូវដកសោោយតេង់មកលើោះទេតេូវដក
ោយផតេកដេ(មើលាមរូប)ហើយតេូវធវើារសេចទឹក
ឡើងវិញកេយពីដករួច។

ជំានទី៣ៈារដករំលស់កូនរុកខាតិនិងសទូងជួស
ៅពេលកូនរុកខាតិកនុងថង់ដល់ាយុឈប់ទទួលារាតុចិញចឹមបមេុងរបស់វទើបាចធវើារដករំលស់កូនរុកខាតិ
កនុងថង់និងសទូងជួសថង់ទទេាន។តេូវអនុវតតារារាមលំាប់លំោយដូចាងកេម៖
-សេចទឹកថង់កូនរុកខាតិឱេយោក
-ដកកូនរុកខាតិពីថង់ដេលានកូនរុកខាតិលើស(២ឬ៣ដើម)
-តេំកូនរុកខាតិដេលដកចេញាក់កនុងថសទឹកសមេប់បេើសទូង
កនុងថង់ទទេ
-សទូងកូនរុកខាតិាដេលថាសលអកនុងថង់ទទេ
-សេចទឹកនិងគេបពេលថងេបើកៅពេលយប់ចំនួន២ថងេ។

ជំានទី៤ៈារាត់ឫសកូនរុកខាតិដេលាាយចេញពីថង់
-ាត់ឬសដេលាាយចេញពីថង់ដើមេបីកុំឱេយវាក់ចូលដីរីកធំពេលដកកូនរុកខាតិៅាំឫសោះាច់ាំឱេយកូនរុកខាតិ
វអន់/ហើយាប់ខូចបេោជន៍។ហេតុនេះាប់ពីកូនរុកខាតិាយុ៣ខេតេូវាមសងកេតឫសកូនរុកខាតិោយលើក
កូនរុកខាតិមួយចំនួនចេញពីរងដើមេបីពិនិតេយមើលឫសាាយចេញពីថង់។
-រីកូនរុកខាតិចេញពីរងហើយាត់ឫសចំោះកូនរុកខាតិរយៈ
ពេលវេងនិងមធេយម។កេយាត់ឫសតេូវរៀបចូលរងវិញ
ហើយសេចទឹក។

 

សួនជីវៈចមរុះ
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ឯការសិសេស៥.១

ារថរាំ

ជំានទី១៖ារសេចទឹកកូនឈើ
ពេលកូនឈើៅតូចតេូវសេចទឹកពីរដងកនុងមួយថងេ(ពេឹកនិងាោច)ទឹក
សមេប់សេចាមធេយមមួយដងពី២-៣លីតេកនុងមួយម៉េតេារ៉េ។ៅពេល
កូនឈើធំតេូវសេចទឹក កនុងមួយថងេមតង ឬពីរថងេមតង ពី៤-៥លីតេ កនុងមួយ
ម៉េតេារ៉េ។ពេលកូនឈើៅតូចតេូវបេើវិធីសេចដេលានដំណក់ទឹកតូចៗ
កុំឱេយកូនឈើដួលរលួយ។

ជំានទី២៖ារោចសោ
មុននឹងោចសោតេូវសេចទឹកៅថាលឬថង់ឱេយោក។មិនតេូវដកសោ
ចេញោយតេង់មកលើោះទេតេូវដកោយផតេកដេ(មើលាមរូប) ហើយ
តេូវសេចទឹកឡើងវិញកេយពីដករួច។

ជំានទី៣៖ារដករំលស់កូនឈើនិងសទូងជួស
ៅពេលកូនឈើកនុងថង់ដល់ាយុ ឈប់ទទួលារាតុចិញចឹមបមេុងរបស់វ
ទើបាចធវើារដករំលស់កូនឈើកនុងថង់ និងសទូងជួសថង់ទទេាន។ តេូវ
អនុវតតារារាមលំាប់លំោយដូចាងកេម៖
 -សេចទឹកថង់កូនឈើឱេយោក
 -ដកកូនឈើពីថង់ដេលានកូនឈើលើស(២ឬ៣ដើម)
 -តេំកូនឈើដេលដកចេញាក់កនុងថសទឹកសមេប់បេើសទូងថង់ទទេ
 -សទូងកូនឈើាដេលថាសលអកនុងថង់ទទេ
 -សេចទឹកនិងគេបថង់កូនឈើពេលថងេបើកៅពេលយប់ចំនួន២ថងេ។

ជំានទី៤៖ារាត់ឫសកូនឈើដេលាាយចេញពីថង់
 - ាត់ឬសដេលាាយចេញពីថង់ដើមេបីកុំឱេយវាក់ចូលដី រីកធំពេលដក
កូនឈើៅាំ ឫសោះាច់ ាំឱេយកូនឈើអន់ហើយាប់ខូចបេោជន៍។
ហេតុនេះាប់ពីកូនឈើាយុ៣ខេតេូវាមារសងកេតឫសកូនរុកខាតិោយ
លើកកូនឈើមួយចំនួនចេញពីរងដើមេបីពិនិតេយមើលឫសាាយចេញពីថង់។
 -  រីកូនឈើចេញពីរងហើយាត់ឫស ចំោះកូនឈើរយៈពេលវេង និង
មធេយម។កេយាត់ឫសតេូវរៀបចូលរងវិញហើយសេចទឹក។
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
         មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ 
      ាននិងពិនិតេយមើលមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
      ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ  
  នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
      សរសេរសំណួរៅលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល
ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេ។
      មើលាលវិភគបេាំថងេ
      រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
 ឯការណេាំសមេប់គេូ
 ឯការសិសេស៦.១
 សាារៈបងេៀនដេលានរៀបចំដូចានរៀបាប់ាងលើ
 ាារខៀនដីសនិងហវឺតសមេប់អនុវតត
 កូនាំបិតមុតលអ
 សេកីដូងនិងខេសេចំណង
 ដីជីកំបុ៉សតផេះអាាមឬាចម៍រារពុករលួយ

 វតថុបំណង 
ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអសា់ច៖
-បាាញពីារៈបេោជន៍និងលទធផលវិាកនេារបណតុះរុកខាតិាមវិធីាកមេក។

-អនុវតតារបណតុះរុកខាតិាមវិធីាកមេក។

សកមមភាពទី ១ៈ ការរំឭកមររៀន                                                                                        ១០ ាទី
 

គេូលើកឡើងថមុននឹងាប់ផតើមមេរៀនថមីគេូានលេបេងាយមួយដើមេបីរំឭកមេរៀនាស់។លេបេងោះានឈោះ
ថារថេាំកូនរុកខាតិ។

គេូឱេយសិសេសឈរារងវង់ហើយធវើារពនេយល់ថៅពេលគេូនិយយថារថេាំកូនរុកខាតិអនកទី១តេូវថាមនូវឃា
ដេលគេូនិយយនិងបនថេមឃារបស់ខលួនដូចាារថេាំកូនរុកខាតិគឺយើងតេូវធវើារសេចទឹក អនកទី២ តេូវានាំង
ឃារបស់គេូឃាអនកទី១និងបនថេមឃារបស់ខលួន។
       ឧាហរណ៍៖ារថេាំកូនរុកខាតិគឺយើងតេូវធវើារសេចទឹកដកសោធវើបេបនេះាបនតបាាប់រហូតដល់ឃាាន់
តេវេង។ៅពេលអនកានឃាាាាក់ថខុសមិនាំតេូវាប់ផតើមារឡើងវិញតេឹមអនកោះ។

មររៀនទី ៦ៈ ារបណតុះកូនរុកខាតិោយវិធីាកមរក

សួនជីវៈចមរុះ សួនជីវៈចមរុះ
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សកមមភាពទី ២ៈ លកខណៈទូទៅ                                                                                  ២៥  
ាទី

ារាកមេកគឺាវិធីបណតុះរុកខាតិមួយបេបដេលយើងបងកើតឱេយានបញសៅលើមេកាមួយនេដើមមេ។
កេយពីបញសដុះគេប់គេន់ហើយមេកោះតេូវានគេាត់ចេញយកៅថេាំឬាំោយឡេក។

តើបអូនាាាប់អនុវតតឬានឃើញគេបណតុះរុកខាតិាមវិធីនេះដេរឬទេ?

គេូឱេយសិសេសដេលាាប់អនុវតតឬានឃើញគេបណតុះាមារាកមេករៀបាប់ពីអវីដេលគេចងាំឱេយសិសេសផេសេងទៀត
ាាប់។

ាទូៅមេករុកខាតិដេលគេាកោះតេូវានបណតុះៅលើដើមមេរហូតដល់មេកោះានឫសគេប់គេន់ាច
ចិញចឹមខលួនឯងានហើយទើបគេាចាត់យកមេកោះៅផេាំទុករយៈពេលពី១៥ -៣០ថងេឬក៏ាចយកៅាំផាល់
តេមតងក៏ាន។បចចេកទេសនេះគេនិយមធវើចំោះដើមតេបេក ជមពូផាចំាាផាកូទេាបកេូច៘តេូវកំណត់ឱេយាន
ចេាស់ាមុន នូវមេកដេលបមេុងធវើារាក គួរតេាដើមដេលានចំាស់លមម និង ានមេកសមសេបសមេប់ធវើ
ារាក។

តើបអូនដឹងទេារបណតុះកូនរុកខាតិាមារាកមេកានផលបេោជន៍និងផលវិាកយាងដូចមតេចខលះ?
ចមលើយរំពឹងទុក៖
ផលបេោជន៍នេារាក

ឆប់ានទទួលផលាងារាំោយគេប់
ៅរកេាភពដើមមិនាាយផលវិាកនេារាក
ានាយុខលីាងាំោយគេប់
ាយរលំដួលពេះានឬសតិចនិងគោនបញសកេវ។

សួនជីវៈចមរុះ សួនជីវៈចមរុះ
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សកមមភាពទី ៣ៈ បចចរកទរសបណតុះកូនរុកខជាតិដោយវិធីសាកមរក                                 ២៥  ាទី

 គេូពនេយល់ទេឹសតីាមជំានដេលានរៀបាប់ដូចាងកេម
      

 ជំានទី១៖តេូវជេើសរីសរកមេកដេលានាយុាស់លមម(មិនខចីឬាស់ពក)
 ាត់អងកន់បរិវេណកេមថាំងបេហេល២-៣សមហើយបកសំបកចេញពេម
 ាំងយកាំបិតោសសរសេាំជ័រឱេយអស់ោយោសពីលើចុះមកកេម
 ពេះបើទុកវធវើឱេយដុះាច់ទេបើងវិញមិនាចដុះឫសទេ។

 ជំានទី២៖យកដីដេលាយាមួយជីកំបុ៉សតនិងកមទេចសេកីដូងាចម៍
 រាររលួយឬផេះមកបិទរំុជុំវិញកនលេងដេលានយកសំបកចេញោយ
 បិទពីលើមកកេម។ាារលអគេាចាបថាំជំនួយឱេយដុះឬសសមេប់
 ជួយារចេញឬសតេង់កនលេងដេលាត់ផនេកាងលើ។

 ជាំនទី៣៖បេើសេកដីងូោយរីសយកតេផនេកាដេលានបេវេងសមើគា
 រួចដំឱេយទក់លអនិងតេំទឹកឱេយោកហើយចងរំុព័ទធពីលើដីោះោយចងដេល
 ៅផនេកាងលើនិងាងកេម។យើងក៏ាចបេើរបស់ផេសេងទៀតាន
 លកខណៈជប់ទឹកមកជំនួសសេកីដូងានដេរ។រួចសេចទឹកឱេយោក។

 ជំានទី៤៖យកសេាងផាសទិកមកចងរំុព័ទធពីលើដីោះដើមេបីរកេាសំណើម
 ឱេយានយូរ។

សកមមភាពទី ៤ៈ ការអនុវតតជាក់សតរង                                                                              ៤០  ាទី

គេូដឹកាំសិសេសដើមេបីអនុវតតាក់សតេងៅកនុងសួនោយានកសិករជំាញកនុងារាកមេកចូលរួមផងឬាំសិសេស 
ៅទសេសនកិចចៅកសិាានាមួយដេលគេអនុវតតបចចេកទេសបណតុះកូនរុកខាតិាមវិធីាកមេកនេះ។

សួនជីវៈចមរុះ សនលឹកអុ៊តចេកសិសេស៦.២



-29-

សនលឹកអុ៊តចេកសិសេស៦.២

 លកខណៈទូៅ
ារាកមរកគឺាវើធីបណតុះរុកខាតិមួយបរប ដរលយើងបងកើតឱរយានបញសៅលើមរកាមួយ នរដើមមរ។ កររយពី 
ដុះបញសគរប់គររន់ហើយ មរកោះតរូវានគរាត់ចរញយកៅាំោយឡរក។ ាទូៅមរកាកោះ តរូវានចឹញចឹម 
ោយដើមមររហូត ដល់មរកោះានបញសគរប់គររន់ាច ចិញចឹមខលួនឯងានហើយ គរាចាត់យកមរកោះ ៅផរាំ 
ទុករយៈពរលពី ១៥-៣០ថងរ ឬក៏ាចយក ៅាំផទរល់តរមតងក៏ាន។
 ផលបរោជន៍នរារាកមរក
   ាប់ានទទួលផលបើបរៀបធៀបាមួយនឹងារាំោយគររប់
   ៅរករាាពដើមមិនាលរយ
 
 ផលវិាកនរារាកមរក
   ានាយុខលីាងាំោយគររប់
   ាយដួលរលំពររះានឬសតិច និងគមរនបញសករវ
 
 ារតរៀមរៀបចំ
   សាភររៈាំាច់
   កូនាំបិតមុតលអ
   សរកីដូង និង ខរសរចំណង
   ដី ជីកំបុ៉ស ផរៈអាករម ឬ ាចម៍រារពុករលួយ
 
 ារជរើសរើសពូជ
 ចំោះដើមមរដរលានចំាស់លមម គរនិយមបរើវិធីនរះាមួយដើមតរបរក ជមពូ ករូច ផករចំា៉រ ផករកូទរាប៘ 
កំណត់ទុកាមុន នូវមរកដរលបមរុងធវើារាក។

 ារអនុវតត
     ារាក
   អនុវតតៅាមារណរំាំដរលានៅផនរកាងកររយ
   ថរាំរុកខាតិបណតុះ
   សររចទឹកាបរាំ

ារាកមរក
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ារាកមរក
ជំានទី១
 តរូវជរើសរើសរកមរកដរលានាយុាស់លមម(មិនខចីឬាស់ ពរក) ាត់ 
អងកន់បរិវរណកររម ានរំងបរហរល ២-៣ស.ម ហើយបកសំបកចរញពរម 
ាំងយកាំបិតោសសរសរាំជ័រឱរយអស់ោយោសពីលើចុះមកកររម 
ពររះបើទុកា ធវើឱរយដុះាច់ ទរបើង វិញមិនាចដុះឬសទរ។

ជំានទី២
យកដីដរលាយាមួយជីកំបុ៉សត និង កមទរច សរកីដូង ាចម៍រារ 
រលួយ ឬផរះមក បិទរំុជុំវិញៅកនលរងដរលានយក សំបកចរញោយ 
បិទពីលើមកកររម។ ាារលអ គរាចាប ានរំជំនួយឱរយដុះឫស សមររប់ 
ជួយារ ចរញឫសតរង់កនលរងដរលាត់ផនរកាងលើ។

ជំានទី ៣
បរើសរកីដូង ោយរើសយកតរផនរកាដរលានបរវរងសមើគនររួចដំឱរយ 
ទក់លអនិងតររំទឹកឱរយោក ហើយចងរំុព័ទធពីលើដីោះោយចងៅផនរក 
ាងលើនិងាងកររម។ យើងក៏ាចបរើរបស់ផរសរងទៀតដរលានលកខណៈ 
ជប់ទឹកមកជំនួសសរកីដូងានដររ។ រួចសររចទឹកឱរយោក។

ជំានទី ៤
យកសរាងផលរសទកិមកចងរំុព័ទធពីលើដីោះ ដើមរបីរករាសំណើមឱរយានយូរ។

សនលឹកអុ៊តចេកសិសេស៦.២



 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
         មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ 
     ាននិងពិនិតេយមើលមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
     ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ  
 នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
     សរសេរសំណួរៅលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល
ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេ។
     មើលាលវិភគបេាំថងេ
     រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
ឯការណេាំសមេប់គេូ
សនលឹកអុ៊តចេកសិសេសាចតេូវារបើាំាច់
សាារបងេៀនដេលានរៀបចំដូចានរៀបាប់ាងលើ
ាារខៀនដីសនិងហវឺត

 វតថុបំណង 
ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអសា់ច៖

-អនុវតតារបណតុះរុកខាតិោយវិធីភាប់ភនេក
-បងកើនារាប់ារមមណ៍របស់សិសេសលើារាំដុះ។

សកមមភាពទី ១ៈ ការរំឭកមររៀន                                                                                      ១០ ាទី
 

គេូលើកឡើងថមុននឹងាប់ផតើមមេរៀនគេូានលេបេងាយមួយដើមេបីរំឭកមេរៀនាស់លេបេងោះានឈោះថ
ដំាក់ាលនេារបណតុះកូនរុកខាតិាមវិធីាកមេក។

គេូឱេយសិសេសឈរារងវង់ហើយធវើារពនេយល់ថៅពេលដេលគេូនិយយថារបណតុះកូនរុកខាតិាមវិធីាកមេក
អនកទី១តេូវថាមនូវឃាដេលគេូនិយយនិងបនថេមឃារបស់ខលួនដូចាារបណតុះកូនរុកខាតិាមវិធីាកមេកតេូវជេើ
សរីសរកមេកដេលានាយុាស់លមម  អនកទី២ តេូវានាំងឃារបស់គេូ ឃាអនកទី១ និងបនថេមឃារបស់ខលួន
ឧាហរណ៍៖ារបណតុះកូនរុកខាតិាមវិធីាកមេកតេូវជេើសរីសរកមេកដេលានាយុាស់លមមហើយាត់អងកន់
បរិវេណកេមថាំងបេហេល ២-៣ស.មធវើបេបនេះាបនតបាាប់ រហូតដល់ឃាាន់តេវេង។ៅពេលដេលានអនក
ាាាក់ថខុសអនកបាាប់មិនាំានថទៀតទេតេូវាប់ផតើមារឡើងវិញតេឹមអនកោះ។

មររៀនទី ៧ៈ ារបណតុះកូនរុកខាតិោយវិធីភាប់ភនរក

សួនជីវៈចមរុះ
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សនលឹកអុ៊តចេកសិសេស៦.២
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សកមមភាពទី ២ៈ លកខណៈទូទៅ                                                                                ២៥ ាទី
 

 ភាប់ភនេកគឺាវិធីបណតុះពូជរុកខាតិមួយផេសេងទៀត ោយាំយកភនេករុកខាតិពីដើមដេលយើង ចង់ានឬាពូជលអ
(ៅថផល)ៅភាប់ាមួយដើមទមេដើមេបីឱេយានពូជាមតមេូវារ។ាទូៅដើមទមេតេូវានភពរឹងាំ ធន់នឹង
សតវលអិតជំងឺនិងបរិាានផេសេងៗដូចាាាសាតុៅាហួតហេង៘កេពីនេះគេក៏ាចបេើវិធីភាប់ភនេកដើមេបីធវើឱេយ
ដើមឈើានផលេ និងផាផេសេងៗគា ឬដើមេបីឱេយលអមើលផងដេរ។ ឧាហរណ៍៖ដើមផាកេាសមួយដើមានមេកដេល
ានផាពណ៌ផេសេងៗគាឬដើមាាយមួយដើមានមេកដេលចេញផលេផេសេងៗគា។

តើបអូនាាាប់អនុវតតឬាាប់ានឃើញគេបណតុះរុកខាតិាមវិធីនេះដេរឬទេ?
គេូឱេយសិសេសដេលាាប់អនុវតតឬានឃើញគេអនុវតតធវើាររៀបាប់ពីអវីដេលគេចងាំឱេយសិសេសផេសេងទៀតាាប់។

គេូធវើអធិបេាយថាទូៅារភាប់ភនេកចេើនធវើៅលើរុកខាតិដេលានតមលេថលេពិាកកនុងារាំដុះោយគេប់ឬ
ារាំដុះោយគេប់មិនសូវទទួលផល។សមេប់ដើមទមេគេាចជេើសរីសយករុកខាតិាដេលគោនសតវបំផាញ។

តើបអូនដឹងទេថារបណតុះកូនរុកខាតិាមារភាប់ភនេកានផល
បេោជន៍និងផលវិាកយាងាខលះ?
     ចមលើយរំពឹងទុក៖
     ផលបេោជន៍នេារបណតុះរុកខាតិោយភាប់ភនេក

ឆប់ានទទួលផលបើបេៀបធៀបាមួយនឹងារាំោយគេប់។
ទទួលផលៅាមារចង់ានរកេាភពដើមមិនាាយ។
ដើមានភពរឹងាំធន់នឹងសតវលអិតជំងឺនិងសមេបៅាម

ាាសាតុ។ផលវិាកនេារភាប់ភនេកានភពោកជ័យតិចតួច។

សកមមភាពទី ៣ៈ បចចរកទរសបណតុះកូនរុកខជាតិដោយវិធីភជាប់ភនរក                                    ២៥   ាទី

 គេូពនេយល់ទេឹសតីាមជំានដេលានរៀបាប់ដូចាងកេម៖

ជំានទី១ជេើសរីសផនេកាមួយនេដើមទមេដេលយើងចងភា់ប់ភនេកដើមេបីឱេយាន
លកខណៈសមសួន។ឆូតសំបកដើមទមេាាងអកេសរ"T"ឱេយានបេវេង២-៣សម
ហើយគស់បងហើបសំបកសងាងឱេយហើបដើមេបីតេៀមបមេុង
យកភនេកពីដើមផលមកាក់ាងកនុង។
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ជំានទី ២ ជេើសរីសភនេក ដេលកំពុងរីកលូតាស់ពីមេកពូជលអ(ផល) ហើយចៀរ
យកភនេកឱេយាប់ាច់ឈើមកផងតេតេូវយកាច់ឈើចេញមុននឹងាក់វសៀតចូល
កនុងដើមទមេដេលានតេៀមបមេុងាសេច។

ជំានទី៣យកភនេកដេលានតេៀមទុកាមុនសៀតចូលកនុងដើមទមេដេលានតេៀម
បមេុងាសេចោះោយថមមៗជៀសវងធវើឱេយរបួសដល់ភនេក។

ជំានទី៤កេយពីាក់ភនេកៅចំកនលេងលើដើមទមេរួចសេចហើយាំាច់តេូវរំុផា
សទិការារ កុំឱេយទឹកចូលហើយទុកោលរយៈពេលពី ១៥ -២៥ថងេ។តេូវពិនិតេយមើល
បេសិនបើភនេកានារលូតាស់លអានន័យថារភាប់ភនេកានោកជ័យហើយទើប
យើងសេយយកសេាងផាសទិកោះចេញ។

សកមមភាពទី ៤ៈ ការអនុវតតជាក់សតរង                                                                           ៤០  ាទី
 

 គេូដឹកាំសិសេស កនុងារអនុវតតាក់សតេងៅកនុងសួន ោយានកសិករជំាញលើសកមមភព នេះចូលរួមផង ឬាំ
សិសេសៅទសេសនកិចចសិកេាៅកសិាានាមួយដេលគេអនុវតតបចចេកទេសបណតុះកូនរុកខាតិាមវិធីាកភនេកនេះ។

សរចកតីណរនាំរបស់គរូ 

ាារលអាាគួររៀបចំឱេយានទសេសនកិចចសិកេាៅកសិាានាមួយៅជិតាាហើយដេលានកសិករ
ដេលានបទពិោធលើកិចចារាំងនេះ។នេះាឱាសសមេប់សិសេសសិកេាផាល់ាមួយកសិករជំាញ។
       ពេលតេឡប់មកពីទសេសនកិចចសិកេាវិញគេូបេងចេកសិសេសាកេុមដើមេបីឱេយពួកគេជេើសរីសជំាញបណតះុកូន
រុកខាតិដេលពួកគេានសិកេាផាល់មកអនុវតត។គេូណេាំឱេយសិសេសអនុវតតារបណតុះកូនរុកខាតិៅកនុងសួនជីវៈដើមេបី
វយតមលេៅពេលចុងបញចប់នេមេរៀន។
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ារភាប់ភនរក
លកខណៈទូៅ៖

ារភាប់ភនេកគឺាវិធីបណតុះរុកខាតិមួយបេបផេសេងទៀតោយាំយកភនេករុកខាតិពីដើមដេលយើងចង់ាន
ឬពូជលអ(ៅថផល)ៅភាប់ាមួយដើមទមេដើមេបីទទួលានពូជលអាមតមេូវារ។ាទូៅដើមទមេតេូវ
ានភពរឹងាំធន់នឹងសតវលអិតជំងឺនិងបរិាានផេសេងៗ។

ផលបេោជន៍នេារភាប់ភនេក
ឆប់ានទទួលផលបើបេៀបធៀបាមួយនឹងារាំោយគេប់
ៅរកេាភពដើមមិនាាយ។

  ផលវិាកនេារភាប់ភនេក
ានាយុខលីាងាំោយគេប់
ាយរយះមេក។

  ារតេៀមបមេុង
សមារៈាំាច់

កូនាំបិតមុតលអ
សេកីដូងនិងខេសេចំណង
ដីជីកំបុ៉សតផេះអាាមឬាចម៍រារពុករលួយ

ារជេើសរើសពូជ
ដើមមេានចំាស់លមមគេនិយមបេើវិធីនេះាមួយដើមតេបេកជមពូកេូចផាចំាាផាកូទេាប៘
កំណត់ទុកាសេចនូវមេកដេលបមេុងធវើារភាប់ភនេក។

ារអនុវតត
         ារភាប់ភនេកានអនុវតតៅាមារណេំាំដេលានៅផនេកាងកេយ។

សនលឹកអុ៊តចេកសិសេស៧.២
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សនលឹកអុ៊តចេកសិសេស៧.២

ារភាប់មរក

ជំានទី ១
ជរើសរើសផនរកាមួយនរដើមទមរ ដរលយើងចងាជរប់ភនរក ដើមរបីឱរយាន 
លកខណៈសមសួន។ ឆូតសំបកដើមទមរាាងអករសរ " T " ឱរយាន បរវរង 
២-៣ ស.ម ហើយគស់បងហើបសំបកសងាងឱរយហើប ដើមរបីតរៀមបមរុង 
យកភនរកពីដើមផលមកាក់ាងកនុង។ 

ជំានទី ២
ជរើសរើសភនរក ដរលកំពុងលូតាស់ពីមរកពូជលអ(ផល)ហើយចៀរយក 
ភនរកឱរយាប់ាច់ឈើមកផង តរតរូវយកាច់ឈើចរញមុន នឹងាក់ា 
សៀតចូលកនុងដើមទមរដរល ានតរៀមចំបមរុងាសររច។ 

ជំានទី ៣
យកភនរកដរលានតរៀមទុកាមុន  សៀតចូលកនុងដើមទមរដរល ាន
តរៀមបមរុងាសររចោះោយថមមៗ ជៀសាងធវើឱរយរបួស ដល់ភនរក។

ជំានទី ៤
កររយពីាក់ភនរកៅចំកនលរងលើដើមទមរសរួលបួលហើយ ាំាច់តរូវ 
រំុផលរសទិក ារារកុំឱរយទឹកចូល ហើយទុកោលរយៈពរលពី ១៥ -២៥ ថងរ។ 
តរូវពិនិតរយមើលបរសិនបើភនរកានារលូតាស់លអ ានន័យា ារាជរប់ 
ភនរកានោគជ័យហើយទើបយើងសររយយកសរាងផលរសទកិោះចរញ ។
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សួនជីវៈចមរុះ សួនជីវៈចមរុះ

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
         មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ 
     ាននិងពិនិតេយមើលមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
     ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ  
 នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
     សរសេរសំណួរៅលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល
ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេ។
     មើលាលវិភគបេាំថងេ
     រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
ឯការណេាំសមេប់គេូ
ឯការសិសេស៨.១
សាារបងេៀនដេលានរៀបចំដូចានរៀបាប់ាងលើ
ាារខៀនដីសនិងហវឺត

 វតថុបំណង 
ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអសា់ច៖

-អនុវតតារបណតុះរុកខាតិោយវិធីតដើម។
-ានបទពិោធន៍កនុងារជេើសរីសរុកខាតិសមេប់បណតុះាមវិធីតដើម។

សកមមភាពទី ១ៈ ការរំឭកមររៀន                                                                                       ២០ ាទី
 

 មុននឹងាប់ផតើមមេរៀនថមី គេូដឹកាំសិសេសធវើារពិនិតេយមើលសួន។ គេូបេងចេកសិសេសាកេុម ដើមេបីទទួលខុសតេូវ
ពិនិតេយនិងាមានរងកូនរុកខាតិោយឡេកៗពីគា។

គេូពនេយល់ថបអូនៗតេូវពិនិតេយមើលពីសភពលូតាស់កំពស់ចំនួនសលឹការបំផាញចំនួនកូនរុកខាតិដេលមិនដុះ
ោយគិតាភគរយ។

កេយពេលតេឡប់មកវិញកេុមនីមួយៗតេូវធវើរាយារណ៍ពីលទធផលនេារអងកេតសួន។

មររៀនទី៨ៈ ារបណតុះកូនរុកខាតិោយវិធីតដើម
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សួនជីវៈចមរុះ សួនជីវៈចមរុះ

សកមមភាពទី ២ៈ លកខណៈទូទៅនរការបណតុះកូនរុកខជាតិដោយតដើម                                  ៤០  ាទី
 

ារតដើមាារាំយកដើមរុកខាតិមួយដេលធន់ទេំនឹងបរិយាសសតវលអិតជំងឺ(ដើមមេៅភាប់នឹងមេករុកខា
តិមួយទៀត ដេលផតល់ផលលអ(ផល)រហូតដល់រាយាប់គា ទើបាត់មេកោះពីដើមមេ។ោលបំណងាចមេបងកនុង
ារតដើមគឺបងកើនឱាសរស់ានានជីវិតរបស់ដើមានផលលអោយផតល់ឱេយវនូវដើមទមេ(មេ)ដេលានបេព័នធឬស
រឹងាំលអាងដើមយកមកត។វិធីនេះក៏តេូវបេើបេស់ផងដេរសមេប់ឱេយដើមរុកខាតិមួយដើមានផាឬផលេចេើនបេភេទ។
ានវិធីចេើនយាងកនុងារតដើមវាសេ័យៅាមបេភេទរុកខាតិ។ពេលនេះយើងនឹងលើកយកវិធីតដើមមួយដេល
គេនិយមមកធវើារសិកេា។

សកមមភាពទី ៣ៈ ដំណើរការបណតុះកូនរុកខជាតិដោយតដើម                                               ៤០ ាទី

គេូពនេយល់ទេឹសតីាមជំានដេលានរៀបាប់ដូចាងកេម៖

    ជំានទី១
  តេៀមដើមមេដេលានមកពីារបណតុះគេប់ាពូជកនុងសេុក។ាទូៅវានឫសរឹង
  ាំលអធន់ទេំនឹងបរិយាសសតវលអិតនិងជំងឺផេសេងៗ។ដើមោះគួរតេានាយុ
  បេាណពី៤៥ថងេឬចេើនាងនេះក៏ាន។(មើលរូបភពទី១)
 



សួនជីវៈចមរុះ
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ជំានទី ២ 
ធវើារាត់ដើម ដេលតេូវយកមកតោះឱេយខពស់ ពីគល់បេាណ ៤-៥ សមោយ
បេើាំបិតមុតចិតពីគល់ទេបើងៅលើាាងបញឆិតឱេយានភពសមើគាដើមេបីតេៀមយក
ទៅដាកភ្់ជាប់ជាមួយដើមពជូលអ្ដែលអាចជាដើមដែលផត្លផ់លលអ្តែប្រពន័ធ្ប្ញស
មិនសូវរឹងាំទេ។

 

ជំានទី ៣ 
រីសមេកដេលតេូវតឱេយានទំហំបុ៉នគាៅនឹងដើមដេលរីសមកតហើយបេះសលឹកខលះ
ចេញពីមេកោះ។ យកាំបិតចិតបញឆិតឱេយសុីគា ៅនឹងាាមចិតនេដើមដេលាន
តេៀមមកភាប់។
 

ជំានទី ៤
យកដើមដេលានតេៀមមកភាប់ បិទភាប់នឹងាាមចិតលើមេករុកខាតិឱេយានផអិប
គាលអហើយរំុផាសទិកឱេយណេនពីលើទុកោលឱេយាន២ខេទើបាចាត់ាន។
   

បញាក់៖ សកមមភពាងលើនេះ គេាចអនុវតតានតេចំោះរុកខាតិដូចគាឬៅកនុង
អំបូរតេមួយដូចា៖
ាាយនឹងាាយ  កេូចនឹងកេូច ពុទាេនឹងពុទាេ  ៅស៊ូនឹងៅស៊ូ ខវិតាមួយ នឹង
កេាំងគល់តេប់នឹងបេ៉ងោាះាដើម៘

សរចកតីណរនាំសមរាប់គរូ 

ាារលអាាគួររៀបចំ ឱេយានទសេសនកិចចៅកសិាានាមួយ ដេលៅជិតាាោយានកសិករ ានបទ
ពិោធន៍លើកិចចារាំងនេះ។ វាឱាសសមេប់សិសេសសិកេាផាល់ាមួយកសិករជំាញ។ពេលតេឡប់មកពីទសេសន
កិចចសិកេាវិញគេូបេងចេកសិសេសាកេុមដើមេបីឱេយពួកគជេើសរីសជំាញបណតះុកូនរុកខាតិដេលពួកគេានសិកេាផាល់មក
អនុវតត។ធវើារណេាំឱេយសិសេសអនុវតតផាល់ៅកនុងសួនជីវៈដើមេបីវយតមលេៅចុងបញចប់នេមេរៀន។

សនលឹកអុ៊តចេកសិសេស៧.២
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សនលឹកអុ៊តចេកសិសេស៧.២

ារបណតុះោយវិធីតដើម
វតថុបំណង
 -   អនុវតតារបណតុះរុកខាតិោយវិធីតដើម ានបទពិោធន៍កនុងារជរើសរើសរុកខាតិ   សមររប់ធវើាដើម
    ទមរនិងដើមានផលលអ។
 -  យល់ពីផលបរោជន៍នរារបណតុះរុកខាតិោយវិធីតដើម។

សាភររៈតរូវារាំាច់
 - ដើមមរ ឬ ៅម៉រាងទៀតាដើមទមរ
 - កូនាំបិតចុងសរួចមុតលអ
 - ខរសរចំណងផលរសទិក

ាររៀបចំ
 អនកសមរបសមរួលធវើារពនរយល់កនុងករុមធំរួចបរងចរកករុមចុះអនុវតត។

ដំណើរារ
 អនកសមរបសមរលួលើកាសណំរួពនីយិមនយ័ តដើម  ផលបរោជន ៍នងិផលលាំកនរារាកបរមូល  
 ចមលើយធវើារបកសររយ និង ធវើបាហរញាមជំានាងកររម។
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សនលឹកអុ៊តចេកសិសេស៨.២

ារបណតុះោយវិធីតដើម
ជំានទី ១ 
តរៀមដើមមរ ដរលានមកពីារបណតុះគររប់ ាពូជកនុងសរុកដរលា 
ទូៅាានឬសរឹងាំលអ  ធន់ទររំនឹងបរិាាស សតវលអិត និងជំងឺផរសរងៗ។ 
ដើមោះគួរតរានាយុបរាណពី ៤៥ ថងរ ឬ ចរើនាងនរះ ក៏ាន។ 
(មើលរូបាពទី១)

ជំានទី ២ 
ធវើារាត់ដើម ដរលតរូវយកមកតោះឱរយខពស់ ពីគល់បរាណ ៤-៥សម 
ោយបរើាំបិតមុត ោយចិតពីគល់ទរបើងៅលើាាងបញឆិតឱរយានាព
សមើគនរ ដើមរបីតរៀមយកៅាក់ាជរប់ាមួយ ដើមពូជលអ ដរលាចាដើម 
ដរលផតល់ផលលអ តរបរព័នធបញសមិន សូវរឹងាំទរ។

 

ជំានទី ៣ 
រើសមរកដរលតរូវត ឱរយានទំហំបុ៉នគនរៅនឹង ដើមដរលរើសមកត ហើយ 
បរះសលឹកខលះចរញពីមរកោះ។ យកាំបិតចិតបញឆិតឱរយសុីគនរ ៅនឹងានរម 
ចិតនរដើម ដរលានតរៀមមកាជរប់។
 

ជំានទី ៤
យកដើមដរលានតរៀមមកាជរប់ បិទាជរប់នឹង ានរមចិតលើមរករុកខាតិឱរយ
ានផអិបគនរលអ  ហើយរំុផលរសទិកឱរយណរនពីលើ ទុកោល ឱរយាន ២ខរ ទើប 
ាចាត់ាន។ 
 បញជរក់៖ សកមមាពាងលើនរះគរាចអនុវតតានតរចំោះរុកខាតិ 
ដូចគនរ ឬៅកនុងអំបូរតរមួយដូចា៖
ាវរយនឹងាវរយ  ករូចនឹងករូច ពុទទររនឹងពុទទររ  ៅស៊ូនឹងៅស៊ូ ខវិតាមួយ 
នឹងករាំងាដើម៘
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សួនជីវៈចមរុះ

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
         មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ 
     ាននិងពិនិតេយមើលមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
     ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ  
 នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
     សរសេរសំណួរៅលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល
ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេ។
     មើលាលវិភគបេាំថងេ
     រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
ថតចមលងឯការសមេប់សិសេស៩.១
ប៉េលចបាប់បងគីដេកឆយបេើដើមេបីជីករណាធវើជីកំបុ៉សត
កេាសតូចៗដេលានសរសេរបេភេទាកសំណល់ផេសេងៗ

 វតថុបំណង 
ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអសា់ច៖

-បេប់ឈោះាកសំណល់ដេលាចយកមកធវើាជីកំបុ៉សតាន
-បាាញនេារយកាកសំណល់សរីាងគៅធវើាជីកំបុ៉សត
-បងកើតនិងរៀបចំារណាជីកំបុ៉សតោយខលួនរបស់ពួកគេ
-អនុវតតារធវើជីកំបុ៉សត

 

សរចកតីផតើមៈ សំរាម                                                                                                   ២៥ ាទី
ថងេនេះយើងនឹងសិកេាអំពីារធវើជីកំបុ៉សត។ បុ៉នតេមុននឹងាប់ផតើមមេរៀនគេូសូមឱេយបអូនៗគិតមើលថាប់ពីពេឹក

មកទល់ពេលនេះតើបអូនានោលាកសំណល់អវីខលះ?តើោលវៅទីាខលះ?

 គេូជំរុញឱេយសិសេសឡើងសរសេរ ឬគូររូបសំាមដេលពួកគេានោះោលពីពេឹក លើាារខៀន។ ពេាយមឱេយពួកគេ
គិតាំងពីាកសំណល់ាារសំបកផលេឈើកញចប់ផេសេងៗកេាសកំបុ៉ងបេអប់ាយ។ល។ឬឱេយសិសេសពិនិតេយមើល
កនុងថាក់និងទីាាាា។

ាកសំណល់ភគចេើនដេលបអូនានោះោលគឺាចធវើាជីដ៏ានបេោជន៍និងាចជួយឱេយដើមឈើដើមផា
និងបនលេដុះលូតាស់ានលអ ោយមិនាំាច់ចំាយថវិាអវីឡើយ។ ទនទឹមនឹងោះយើងក៏ានចូលរួមចំណេក
កនុងារថេរកេាបរិាានរបស់យើង ក៏ដូចាជួយសាាតាារៀនផទះ ភូមិាាន ឬសហគមន៍របស់យើងដេរ។ ជីដេល
ានបេោជន៍ោះគេៅថជីកំបុ៉សត។

តើាននរាាាល់ថជីកំបុ៉សតាអវីដេរឬទេ?

មររៀនទី៩ៈ ារធវើជីកំប៉ុសត
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គេូឱេយសិសេសពីរឬបីាក់ាកលេបងឆលើយនឹងសំណួរនេះ។បាាប់មកគេូឱេយសិសេសធវើារាដេគូរនិងចេកឯការ
សមេប់សិសេស៩.១ៅឱេយសិសេសគេប់គា។

គេូសរសេរសំណួរាងកេមលើាារខៀន៖
១.តើជីកំបុ៉សតាអវី?
២.តើយើងបេើជីកំបុ៉សតសមេប់ធវើអវី?
៣.ហេតុអវីយើងតេូវធវើជីកំបុ៉សត?

ចូរានឯការសមេប់សិសេសនិងពេាយមសវេងរកចមលើយរបស់សំណួរដេលានៅលើាារខៀនាមួយដេគូ
របស់បអូន។បអូនៗានរយៈពេល១០ាទីកនុងារធវើកិចចារនេះ។

កេយពេល១០ាទីគេូឱេយសិសេសចេករំលេកចមលើយាកេុមធំនិងកេលមអចមលើយរបស់សិសេស។
      ចមលើយរបស់សំណួរាងលើ៖
១.ជីកំបុ៉សតគឺាជីធមមាតិដេលកើតឡើងពីាររលួយឬពុកផុយចូលគានេសលឹកឈើកមេទចឬសំបកឈើាចម៍រារ
ាកសំណល់បនលេផលេឈើសោសេស់ឬាប់ចំបើងកំោាកចកទនេទានខេតេាមកោកេបីជេូកាន់ាផេះនិង
កមេទចកមទីសំាមដទេទៀតដេលាយរលួយ។
២.ជីកំបុ៉សតតជួយធវើឱេយដីធូរដេលបាាលឱេយដើមឈើដើមផានិងបនលេផេសេងៗដុះលូតាស់ានលអ។
៣.ារធវើជីកំបុ៉សតានន័យថយើងានចូលរួមជួយថេរកេាបរិាានរបស់យើងឱេយានលអជួយសាាតផទះាារៀន
ភូមិាាននិងសហគមន៍ជួយាត់បនថយចំាយកនុងារទិញជីគីមីពីផេារ។

គេូចេកឯការ៩.២សមេប់សិសេសធវើារាគូរដើមេបីជេើសរីសថតើរូបភពមួយាាចយកមកធវើាជីកំបុ៉សត
ាន?ោយទុករយៈពេល៥ាទីសមេប់សិសេសឆលើយ។
កេយពេល៥ាទីគេូឱេយសិសេសចេករំលេកចមលើយាកេុមធំនិងកេលមអចមលើយរបស់សិសេស។

សកមមភាពសំខាន់ៗៈ ការធវើជីកំប៉ុសតត                          ៤៥ ាទ ី  

គេូពនេយល់ពីចំណុចសំាន់ៗៅាន់សិសេស៖
  ១. របៀបធវើទេុង ឬជងេុកសមេប់ផលិតជីកំប៉ុសត
ដើមេបីធវើជីកំបុ៉សតានលអយើងតេូវធវើទេុងឬជងេុកសមេប់ាក់សំាមាមុនសិន។យើងាចធវើានចេើនបេបៅាម
តំបន់និងលទធភពដូចាយកឫសេសីមកតេាញឬវយាផាំងឬបេើសលឹកកណតបាសាារៈោយចំាយអស់ថវិាតិច។
របៀបធវើគឺយកបនទះឫសេសី ឬសលឹកមកតេាញ ឬកេងវ ឬចងាផាំងោយទុកឱេយានចោាះាចឱេយខេយល់ចេញចូលាន
ហើយផគុំគាាទេុងបួនជេុងឬមូលក៏ានហើយវយបងាលៅជេុងាំងបួនៅកនុងដីរួចចងភាប់គា។ពេលោះបងកើត
ានាទេុងដេលផលិតជីកំបុ៉សតមួយនិងាចបេើារស់ាន។

សួនជីវៈចមរុះ សួនជីវៈចមរុះ
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២. របៀបផលិតជីកំប៉ុសត

 (បេភព៖សៀវៅ"បចចេកទេសាំកូនរុកខាតិសមេប់កសិករ"ាយកាានរុាាបេាញ់២០០៣)

 ៅពេលសង់ជងេុកានហើយ តេូវបេមូលសំាមដេលានៅជុំវិញលំៅាាន ឬបេមូលមកពីទីឆោយមកាក់ៅ
កនុងជងេុកនេះ ោយជេើសរីសយកតេបេភេទសំាមាដេលាយរលួយ យកមកធវើជីកំបុ៉សត។យើងាចាក់សំាម
ឬាកសំណល់សទើរគេប់បេភេទាំងអស់លើកលេងតេបនលេដេលចមអិនរួចាច់តេីឆអឹងពេះវាចធវើឱេយឆកេឆោឬកណតុរ
មករំានកនលេងរបស់យើងនឹងមេកឈើធំៗកញចក់ានផាសទិកដេកឬកំបុ៉ងរបស់ាំងនេះក៏មិនរលួយផងដេរ។

តេូវាប់ចិញាេំសំាមាដេលធំៗឱេយៅា
បំណែកតូចៗដើម្បីឱ្យឆាប់រលួយទៅជាជី។
តេូវបេមូលសំាមាក់កនុងទេុងឬជងេុកនេះា
រៀងាល់ថងេរហូតាល់តេពេញ រួចហើយយក
ាវាស់ៗ ឬ សលឹកចេកទុំ និងដីឥដឋ ដីដំបូក
វយឱេយម៉ដឋមកគេបពីលើ។
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ៅរដូវៅាតេូវដងទឹកាក់ចូលៅកនុងជងេុកនេះឱេយានញឹកាប់ដើមេបីឱេយសំាមឆប់រលួយាាយៅាជី។បើៅ
រដូវវសេាានភលៀងាាក់ញឹកាប់ ពុំាំាច់សេចទឹកទេ។ បេសិនបើយើងសងកេតយើញថ សំាមៅកនុងជងេុកាន
ទឹកចេើនពេក យើងាចបនថេមវតថុាតុដើម ដេលានពណ៌តាត។ បេសិនបើវសងួតពេក យើងាចថេមទឹកាន។
យើងាចដឹងថវសងួតឬេសីមោយារយកដីមកចេាច់កនុងដេរបស់យើង។ពេលយើងចេាចដី់បើគោនាតិទឹកចេញ
មកទេោះានន័យថវសងួត តេបើានាតិទឹកចេញមកលមម ានន័យថ ជីរបស់យើងគឺលអហើយពុំាំាច់ថេមទឹក
ឡើយ។

យើងតេូវបេើប៉េលចូកតេឡប់សំាមៅកនុងជងេុកកនុងមួយសាាហ៍មួយដង។សំាមកនុងជងេុកាាយាជីកនុងរយៈពេល
ពី៤ៅ៦ខេាសេ័យលើវតថុាតុដើមឆប់រលួយឬមិនាយរលួយ។
ចំាំ
 -វតថុាតុដើមាចចេកាពីរផនេកគឺវតថុាតុពណ៌បេតងនិងពណ៌តាត។
 វតថុាតុដើមពណ៌បេតងានដូចា៖ាកសំណល់បនលេផលេឈើសលឹកតេសោរុកខាតិាប់ផាាប់ឬកំោាក
 (ាវតថុាតុដើមដ៏លអបំផុតសមេប់ធវើជីកំបុ៉សត)ាដើម។
 វតថុាតុដើមពណ៌តាតានដូចា៖ចំបើងសោសងួតាចម៍រារកេាសសលឹកឈើាដើម។
 -ៅពេលាក់សំាមឬាកសំណល់ចូលៅកនុងជងេុកយើងតេូវាក់ឱេយសមើគារវងវតថុាតុពណ៌បេតង
និងពណ៌តាត។នេះានន័យថបេសិនបើអនកាក់ចេក២ផលេអនកក៏តេូវាក់កេាសាតុង២សនលឹកចូលៅ
 ផងដេរ។

៣.ារបេមូលផលជីកំបុ៉សត
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 ពេលាសំាមសេុតចុះានន័យថ ជីាប់ផតើមរលួយហើយ។ ពេលបរិាណសំាមសេុតដល់ាក់កាាលជងេុក 
សនមត់ថជីកំបុ៉សតាចយកមកបេើានហើយ។

តេូវរេងជីយកកមេទចម៉ដឋខោសមេប់បេើ។រីសយកសំាមដេលមិនាន់រលួយចេញហើយាក់ៅកនុងជងេុកថមីសមេប់
ធវើជីបនត។ចំណេកវតថុាតុដេលមិនាចរលួយតេូវយកចេញឱេយឆោយឬដុតោល។

បើផាំងឬបនទះឫសេសីកនទេលឬកណតបសលឹកតាតៅលអតេូវរីទេុងកំបុ៉សតៅដំឡើងៅកនលេងថមីកេបេរោះសមេប់ាក់
សំាមធវើជីកំបុ៉សតារាថមីទៀត។
គួរកត់សាាល់ថ៖ៅពេលរេងជីបេសិនបើៅកនុងជីានសតវលអិតចេើនគឺាារលអបំផុតពេះសតវលអតិាំងនេះ
ជួយឱេយសំាមឆប់រលួយ ហើយរកេាាតិសើមផង។ បុ៉នតេបើឃើញ ានសតវដងកូវដួងសូមយកចេញមុននឹងយកៅបេើ
ាក់ដំាំ។តេូវយកវៅាក់កនុងជងេុកធវើជីថមីទៀតពេះវជួយជំរុញឱេយសំាមកនុងជងេុកឆប់ាាយៅាជីកំបុ៉សត។

៤.ារបេើបេស់ជីកំបុ៉សត
-លេាយជីកំបុ៉សត៣០ភគរយាយាមួយដីធមមា៧០ភគរយាចបេើចេកកនុងថង់កោាងសមេប់បណតុះកូន
ឈើឬដំាំផេសេងៗាន។
- បេើជីកំបុ៉សតសមេប់ាក់ជុំវិញគល់កូនរុកខាតិ ឬដំាំដូចាផា លហុង កេូចឆោរ សពេ ប៉េងោះ ខញី និងបនលេ

ដទេទៀត
(តេូវជេួយដីជុំវិញគល់ៅពេលាក់ជីកំបុ៉សត)។
-បេើជីកំបុ៉សតាយាមួយជីគីមីសមេប់ាក់ដីសេដើមេបីជួយធវើឱេយដីធូរនិងរកេាជីគីមីឱេយានគុណភពានយូរ
ធវើឱេយសេូវានទិននផលខពស់រសាតិឆោញ់។
-បេើជីកំបុ៉សតកនុងសេះចិញចឹមតេីដើមេបីជួយបងកើតឱេយានសតវលអិតសមេប់ាចំណីតេីសុីផងដេរ។
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សេចកតីណេាំសមេប់គេូ 

បេសិនបើាាាចបងកើតកនលេងមួយសមេប់ធវើជីកំបុ៉សតគឺាារដ៏លអបេសើរមួយ។គេូាចធវើារពិភកេាាមួយ
ាយកាា។ កិចចារនេះក៏ាចជួយឱេយសិសេសចេះធវើារបេងចេកបេភេទសំាមផងដេរ។ ាកសំណល់ដូចា ផាសទិក
កេវកញចក់ដេកឬវតថុផេសេងៗទៀតដេលមិនាចធវើជីកំបុ៉សតានសិសេសាចយកវៅដុតឬោលកនុងធុងសំាម។ រីឯវតថុ
ាតុដើមដេលាចធវើាជីកំបុ៉សតានសិសេសាចាក់វៅកនុងជងេុកជីកំបុ៉សត។មេាាងទៀតជីកំបុ៉សតដេលធវើរួចាាាច
យកវមកបេើបេស់សមេប់បេ់បេស់កនុងសួនជីវៈសួនចេារដំាំបនលេឬារាំផេសិតាដើម។

បញចប់មររៀនៈ ឆលុះបញចាំង                                                                                          ៣០ ាទី

បេសិនបើាចគេូឱេយសិសេសអនុវតតរៀបចំជងេុកសមេប់ធវើជីកំបុ៉សតៅកនលេងាមួយកនុងបរិវេណាាដេលតេូវពនលឺ
ថងេហើយសិសេសធវើដំណើរមកាន់កនលេងោះោយភពាយសេួល។អនកាចឱេយសិសេសមួយចំនួនរៀបចំជងេុកហើយ
សិសេសមួយចំនួនទៀតៅរកវតថុាតុដើមមកធវើជីកំបុ៉សត ៅកនងុបរិវេណាាាមផលវូឬសួនចេារ។ បេសិនបើានភព
ពិាកកនងុារបេមូលវតថាុតុដើមៅពេលនេះគេាូចឱេយសិសេសយកមកពីផទះរបស់ពួកគេៅសាាហ៍កេយ។

 បេសិនបើសកមមភពាងលើ មិនាចធវើានទេ គេូគួរតេបេប់សិសេសាំងអស់ឱេយាកលេបង អនុវតតៅផទះរបស់ពួក
គេផាល់។

សកមមភពជំនួសសកមមភពាងលើ៖គេូឱេយសិសេសមកយកកេាសដេលានសរសេរបេភេទផេសេងៗនេាកសំណល់
ៅលើតុគេូាាក់មួយសនលឹក។ សិសេសនីមួយៗានកេាសរបស់ខលួន ហើយពេាយមសវេងរកដេគូ ដេលសថិតៅកនុងផនេក
របស់ខលួន(ផនេកវតថុាតុដើមពណ៌បេតងផនេកវតថុាតុដើមពណ៌តាតឬផនេកាកសំណល់តេមិនបេើបេស់ធវើជីកំបុ៉សត)។
ៅពេលពួកគេានរកឃើញគាពួកគេតេូវាន់ដេគាដើមេបីបងកើតាបាាត់ដ៏វេងមួយ។កេយពេល៥ាទីគេូពិនិតេយមើល
ថតើពួកគេសថិតៅកនុងផនេកតេឹមតេូវដេរឬទេនិងតើជួរមួយាវេងាងគេ។
      ចំាំ៖ 

-សិសេសមិនាចនិយយានទេៅពេលដេលសវេងរកគាពួកគេគេន់តេបាាញប័ណណរបស់ខលួននិងងក់កេាលតេ 
បុ៉ោោះបេសិនបើពួកគេៅកនុងផនេកដូចគា។
-លេបេងនេះាចលេងានាចេើនដង។
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ារធវើជីកំប៉ុស

 ចូរគូសសញា(P)ៅកនុងបេអប់រូបភពាដេលាចធវើាជីកំបុ៉សតាន។គូសសញា(x)ៅកនុងបេអប់រូបភព
ាដេលមិនាចធវើាជីកំបុ៉សតាន។

ឯការចេកសិសេស៩.១

រុកខាតិាប់ សោ កេាស

ឆអឹងតេី
ាច់

ាាសទីក

ចំណិតផលេោាម សំបកបនលេ ោត

ឆអឹង
ចេក

សំបកកំបុ៉ង
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
         មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ 
    ាននិងពិនិតេយមើលមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
     ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ  
 នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
     សរសេរសំណួរៅលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល
ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេ។
     មើលាលវិភគបេាំថងេ
     រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សាារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ាាដេសិសេសដេលានធវើកនលងមកាពិសេសកូនរុកខាតិដេលសិសេសារបណតុះោយ

 បេើវិធីផេសេងៗារពិោធដំណុះគេប់។
 កេាសផាំងធំសមេប់ធវើបាាញលើសកមមភពនីមួយៗ។
 វិញាាសរសេរសមេប់សិសេសាាក់ៗ

 វតថុបំណង 
ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអសា់ច៖

-វយតមលេលើសមតថភពខលួនឯងាមរយៈារសិកេាកនលងមក
-ានាមគគីភពលអនិងសហារៅកនុងកេុម
-បូកសរុបនូវចំណេះដឹងនិងបទពិោធាំងាយដេលតេូវានសិកេាកនលងមក។

សកមមភាពទី១ ៖ ការតរៀមរៀបចំបងហាញសនាដរសិសរស                                                    ២០ ាទី

 គេូពនេយល់ដល់សិសេសាំងអស់ថារសិកេាបំណិនជីវិតលើបេានបទរៀបចំសួនជីវៈចមេុះានដល់ទីបញចប់ហើយ
តើបអូនៗានសិកេាជំាញអវីខលះ?
ទុកពេលឱេយសិសេស១០ាទីរំឭកពីអវីដេលពួកគេានសិកេាកនលងមក។
[ ចមលើយរំពឹងទុកដូចា៖ ាររៀបចំសួន ារធវើតេសតបណតុះគេប់ពូជ ារបណតុះកូនរុកខាតិោយបេើគេប់ ារាក
មេការភាប់ភនេការតដើម៘]

 គេូពនេយល់ថាានឹងរៀបចំឱេយានារបាាញាាដេាកេុមសមេប់ាក់ពិនទុ។គេូបញាក់ថពិនទុសរុប១០០%
ដេល៥០%ានពីារបាាញាាដេាកេុមនិង៥០%ទៀតានមកពីវិញាាសរសេរ។

គេូសួរថតើានបេានបទអវីខលះដេលបអូនៗចង់ធវើបាាញ?គេូឱេយសិសេសលើកឡើងពីអវីដេលគេចង់បាាញ។

មររៀនទី ១០ៈ ារបូកសរុបបញចប់មររៀន

សួនជីវៈចមរុះ សួនជីវៈចមរុះ
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គេូធវើារសមេបសមេួលបេានបទមួយចំនួនដេលមិនសមសេបចេញ។បេានបទដេលាចាន៖
ារាកដំណុះគេប់ពូជផេសេងៗារបណតុះកូនរុកខាតិាមវិធីផេសេងៗផេនាររៀបចំធវើជីកំបុ៉សតបលង់រៀបចំសួនកេ
លមអាាកេុមបេមូលរុកខាតិ់ឱសថ៘គេូធវើារបញាក់ថារផតល់ពិនទុដល់កេុមនីមួយៗគឺផាតៅលើារបាាញ
ាាដេ(ោភ័ណភពារឆនេបេឌិត)និងារធវើអាាធិបេាយពីដំណើរារផលបេោជន៍នេាាដេាំងោះ។
គេូធវើារបេងចេកសិសេសាកេុមដេលមួយកេុមានគា៥ាក់។វាារលអកេុមនីមួយៗានសិសេសបេុសសេីាយ
គា។កេុមនីមួយៗរីសយកបេានបទមួយៅអនុវតត។គេូទុកពេលឱេយសិសេសចំនួន១សាាហ៍សមេប់ធវើកិចចារនេះ។

សកមមភាពទី២ ៖ ការបងហាញសនាដរសិសរស                                                                  ៤០ាទី
 

គេូកំណត់ថងេពេលវេានិងទីកនលេងដេលតេូវធវើារបាាញាាដេសិសេសោយឱេយសិសេសធវើារកត់តេទុក។គេូ
ចេកកេាស A4 កនលះសនលឹក ដល់សិសេសាំងអស់គា ដើមេបីឱេយគេសរសេរលិខិតអញជើញឪពុកាាយរបស់ខលួន ចូលរួម
សកមមភពបាាញាាដេនេះ។លិខិតអញជើញនេះសិសេសតេូវសរសេរបញចូលព័ត៌ានដូចាងកេម៖

ារអញជើញចូលរួមារបាាញាាដេសិសេស
ទីកនលេង
ាលបរិចឆេទារបើកកមមវិធីមាងាប់ផតើមនិងមាងបញចប់(៨ៈ០០-១១ៈ០០)
សកមមភពដេលឪពុកាាយាចទសេសា។

សិសេសតេូវយកលិខិតអញជើញនេះៅផទះរួចជូនលិខិតនេះៅឪពុកាាយរបស់ខលួន។គេូពេាយមជំរុញសិសេសឱេយ
លើកទឹកចិតតដល់ឪពុកាាយរបស់ខលួនដើមេបីឱេយពួកគត់ានចូលរួម។

តើយើងតេូវរៀបចំទីកនលេងយាងដូចមតេចដើមេបីទទួលភញៀវចូលរួម?

ទុកពេលឱេយសិសេសធវើារពិភកេាគា។
គេូាចជួយាគំនិតទីកនលេងាក់ាំងាាដេសិសេសកនលេងធវើបទបាាញដេលានតេៀមសាារៈបាាញាសេច
កនលេងអធិបតេយេយ(ផតល់ពិនទុ)កនលេងភញៀវាារលអគួរានភេសជជៈ(ទឹកសុទធ)។

តើារតេៀមរៀបចំរបស់យើងរួចាល់ហើយឬៅ?
បេសិនបើសិសេសនឹកមិនឃើញគេូសួរបនថេមថដើមេបីឱេយកមមវិធីរបស់យើងដំណើរារៅោយរលូនតើយើងតេូវារ
អវីទៀត?[ចមលើយគឺបា(បញាក់ពីារធវើពិធី)កមមវិធីសមេប់ដំណើរារ]
គេូលើកសំណួរដល់សិសេសថតើយើងគួរានកមមវិធីអវីខលះ?

សួនជីវៈចមរុះ សួនជីវៈចមរុះ
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គេូឱេយសិសេសតេិះរិះពិារារួចហើយសរុបគំនិតាំងោះចូលៅកនុងាាងកមមវិធីដូចាងកេម៖

កមមវិធីបងហញាាដេសិសេស

មោង សកមមភព អនកសមេបសមេួល
៧ៈ៣០-៨ៈ០០ កិចចាាគមន៍ភញៀវនិងចុះវតតាន

៨ៈ០០-៨ៈ៣០ មតិាាគមន៍និងារបើកកមមវិធី

៨ៈ៣០-១០ៈ០០ ារបាាញរបស់កេុមទី__

ារបាាញរបស់កេុមទី__
១០ៈ៤៥-១១ៈ០០ មតិបូកសរុបនិងបិទកមមវិធី

សកមមភាពទី ៣ៈ ការធវើតរសវិញញាសាសរសររ                                                               ៤០  ាទី
  

 គេូធវើារបញាក់ថពិនទុ៥០%ានមកពីារបាាញាាដេសិសេសាពិនទុដេលទទួលានាកេុមសាជិកកេុម
ាាក់ៗទទួលានសមើៗគាោយឡេកៅពេលនេះ គឺាារបញចេញសមតថភពាលកខណៈបុគគលោះគឺាារបេឡង
សរសេរដេលានរយៈពេល៣០ាទី។សំណួរាំងអស់ានចំនួន៥ដេលសំណួរនីមួយៗទទួលាន១០ពិនទុ។

 គេូចេកវិញាាសរសេរដល់សិសេសាំងអស់គា ឱេយសិសេសានសំណួរោយាោត់ៗ បេសិនបើានភពមិនចេាស់
កនលេងាាចលើកាសំណួរ។
គេូធវើារបកសេយសំណួរាំងាយាដេលមិនានភពចេាស់ាស់ដល់សិសេសាាថសិសេសានារយល់ចេាស់
លើសំណួរាំងោះហើយាប់ផតើមឱេយសិសេសសរសេរ។

វិញាាសរសររ

១.ចូរាប់ឈោះរុកខាតិបេើសមេប់ធវើាឱសថឱេយានចំនួន៥មុខ?
២.ហេតុអវីានាាាបងកើតឱេយានសួនជីវៈចមេុះ?
៣.តើរងបណតុះកូនរុកខាតិានបុ៉ាោនបេភេទ?ចូររៀបាប់ពីារបេោជន៍របស់រងនីមួយៗ?
៤.ហេតុអវីានាយើងតេូវធវើតេសតអតេដំណុះនេគេប់ពូជមុននឹងយកគេប់ពូជៅបេើបេស់?
៥.ចូររៀបាប់ពីវិធីបណតុះកូនរុកខាតិាមរបៀបាកមេក?

សួនជីវៈចមរុះ សួនជីវៈចមរុះ
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ចមលើយវិញាាសរសររ

១,ចូរាប់ឈោះរុកខាតិបេើសមេប់ធវើាឱសថឱេយានចំនួន៥?
ចមលើយានចេើនផេសេងៗគាដូចា៖
ដើមឆកេសេងសងកេភលើងឈើឯមឈើភលើងវលលិលមៀតមើមថាំចិន៘

២,តើហេតុអវីានាាាបងកើតឱេយានសួនជីវៈចមេុះ?
វាកនលេងបណតុះកូនរុកខាតិនិងថេរកេាកូនរុកខាតិមុនពេលយកៅាំដុះសមេប់ាារៀនរបស់យើងវក៏ា
កនលេងរកេាពូជរុកខាតិកមេ សមេប់ឱេយសិសេសសិកេាសវេងយល់ពីរុកខាតិដេលៅជុំវិញខលួនយើង និងរៀនពីជំាញ
បណតុះរុកខាតិទៀតផង។

៣,តើរងបណតុះកូនរុកខាតិានបុ៉ាោនបេភេទ?ចូររៀបាប់ពីារបេោជន៍របស់រងនីមួយៗ?
ាន៣បេភេទ

- រងពូនដីសមេប់ាបគេប់រុកខាតិាដេលានគេប់តូចលអិតៗ។រងបេបនេះតេូវារដីានសភពខេាះទឹកលអ
ដូចាគេប់ពូជផាាាគេប់ដើមបេងខេយល់៘
- រងជីកដីសមេប់គេប់ពូជដេលានតមេូវារសំណើមខពស់វក៏សមសេបផងដេរសមេប់រដូវបេំង
ដេលយើងាបោយពឹងលើារសេចទឹក។
- រងសនូកគឺារងដេលធវើពីឈើាំងជុំវិញ៤ជេុងាទូៅគេធវើវឱេយខពស់ពីដី។រងបេភេទនេះគេបេើសមេប់ាប
គេប់តូចៗដេលាយសេមចសុីឬដុះផេសិតពេលានសំណីមាាំងាពិសេសគឺគេប់បនលេពពួកសពេ។

៤,ហេតុអវាីនាយើងតេវូធវើតេសតអតេដំណុះនេគេប់ពូជមុននឹងយកគេប់ពូជៅបេើបេស់?
-ដើមេបីឱេយយើងដឹងាមុនថគេប់ដេលយើងនឹងធវើារបណតុះោះៅានគុណភពលអហើយាចឱេយយើងយក
ៅបេើបេស់ានវក៏ជួយយើងឱេយចំណេញថវិានិងពេលវេាទៀតផង។
-ារបណតុះាកដើមេបីកំណត់អតេដំណុះនេគេប់ពូជធវើឱេយយើងយល់ានពីរយៈពេលវិវតតនេដំណុះនិងកាាំង
ដុះនេគេប់វាវិធីាយមិនាំាច់ចំាយថវិានិងាចធវើៅទីាក៏ាន។

៥,ចូររៀបាប់ពីវិធីបណតុះកូនរុកខាតិាមរបៀបាកមេក?
ារាកមេកគឺាវិធីបណតុះរុកខាតិមួយបេបដេលយើងបងកើតឱេយានឬសៅលើមេកាមួយនេដើមមេកេយ
ពីានឬសគេប់គេន់ហើយមេកោះតេូវានគេាត់ចេញយកៅាំោយឡេក។

ជំានទី១
តេូវជេើសរីសរកមេកដេលានាយុាស់លមម (មិនខចីឬាស់ពេកាត់អងកន់ តេង់ចំណុចកេមថាំងបេហេល
២-៣ស.មហើយបកសំបកចេញពេមាំងយកាំបិតោសសរសេាំជ័រឱេយអស់ោយោសពីលើចុះមកកេម
ពេះបើទុកវធវើឱេយដុះាច់ឈើទេបើងវិញហើយវមិនាចដុះឫសទេ។

សួនជីវៈចមរុះ សួនជីវៈចមរុះ
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ជំានទី២
យកដីដេលានាយាមួយជីកំបុ៉សតនិងកមទេចសេកីដូងាចម៍រាររលួយឬផេះមកបិទរំុជុំវិញៅតេង់កនលេង
ដេលានយកសំបកចេញ ោយបិទពីលើមកកេម។ ាារលអគេាចាបថាំជំនួយដុះឫសសមេប់ជួយារ
ចេញឫសតេង់កនលេងដេលាត់ផនេកាងលើ។

ជំានទី៣
បេើសេកីដូងោយរីសយកតេផនេកាដេលានបេវេងសមើគា ដំឱេយទក់លអនិងតេំទឹកឱេយោក។បាាប់មកចងរំុ
ព័ទធពីលើដីោះោយចងៅផនេកាងលើនិងាងកេម។យើងក៏ាចបេើរបស់ផេសេងទៀតដេលានលកខណៈ
ជប់ទឹកមកជំនួសសេកីដូងានដេររួចសេចទឹកឱេយោក។

ជំានទី៤
យកសេាងាាសទិកមកចងរំុព័ទធពីលើដីោះដើមេបីរកេាសំណើមឱេយានយូរ។

ពិនទុសមេប់ារវយតមលេនេះានភាប់ាមួយាាងាងកេម៖

%នេចមលើយ ពិនទុ កំណត់សំាល់
ពី៦៦%ដល់១០០% ាប់ពី១០ឡើងៅ លអ

ពី៥១%ដល់៦៥% ពិនទុពី៨ៅ៩ មធេយម
ាបាង៥០% ពិនទុតិចាង៧ ខេាយ

សួនជីវៈចមរុះ
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េ�ប��ស់វធីិ��ស�បេ�ង�នែបបអន�រកម� /សកម� 
ឧ.ែផនទីគំនិត, ករណីសិក�, �រសែម�ងតួ, 
ែល�ងកំ�ន�... 

1-2-3-4-5 
 
 
 

េ�ប��ស់�បេភទសំណួរេផ�ងៗ  1-2-3-4-5  
េ�ប��ស់ធន�នបេង�តេឡងេ�យខ�ួនឯង  
ឬឯក�របែន�មេដម�ីពន�ល់េមេរ�ន 

1-2-3-4-5  

�ប់េផ�ម�មេពលកំណត់ និងេ�ប��ស់េពល 
េវ��៉ង�ន�បសិទ��ព 

1-2-3-4-5  

ផ�ល់មតិេ�បល់វជិ��នេដម�ីជំរុញ�រសិក� 
និងបេង�នទំនុកចិត�ដល់សិស� 

1-2-3-4-5  

ជួយសិស��លក�ណៈបុគ�លចំេ�ះសិស��
ែដល�ន�រលំ�ក 

1-2-3-4-5  

កត់���រវវិត�ៃនអត�ចរតិសិស�ក�ុង��ង�យ
តៃម��រសិក�របស់សិស�? 

1-2-3-4-5  

 
         ប�� ប់ពីែផ�កេនះ ចូរេ�ប��ស់កំណត់��របស់អ�កេដម�ីពិ�ក��មួយ�គ�។  សំុឱ��គ�កំណត់ចំណុចល�របស់េមេរ�ន 
េហយេស�សំុ�រ�� ស់ប�ូរ ឬ�រែកលម�។ េធ��រ�មួយ�គ�េដម�ីកំណត់�ព�� ំង។  េធ��រផ�ល់គំនិតចំេ�ះ�រែកលម�។ �រ
សេង�ត�ត�វ�នប�� ប់ េ�យេធ��រស�� សន៍។ 

ចំណុច�� ំង  គំនិតស��ប់ែកលម� 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
ហត�េល� និងេ�� ះរបស់អ�ក�យតៃម� ....................... 
 
ហត�េល� និងេ�� ះរបស់�គ� ...................................... 
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ារបណតុះគរប់សរូវ

ជំានទី១ៈ ារយកសំាក
  តរវូរើសយកសំាកោយចរដនរយពី កនលរង ផរសរង ៗ  
នរាវ ឬជងរុក បរសិនបើគររប់ពូជ ោះាន ចរើនាវ 
ឬជងរុកយើងតរូវយកចរញពីាវឬជងរុកផរសរងៗគនរ។

ជំានទី២ៈ ាររៀបចំធវើតរសត
 ាក់វតថុដរលជប់ទឹកានចរើន ដូចា សំឡី ករាស 
កំាត់ៅាតាន ឬាស។ យកសំាកគររប់ពូជ     
ចំនួន១០០គររប់ ដរលានរើសរួចៅាក់លើសំឡី 
ករា ស  ឬ កំាត់ជប់ទឹកោះ។ ផរសើម ករាស ឬកំាត  
ឱរយ  ានោកលអ។

ជំានទី៣ៈពិនិតរយមើលសំណើម
 ៅលើសំឡី ករាស កំាត់ជប់ ទឹកៅ កនុងាន 
ឬាសោះឱរយានសំណើម ានិចច និងកត់តររ គររប់ពូជ 
ដរលដុះរៀង ាល់ថងររយៈពរល ៥ថងរ។

ជំានទី៤ៈារាប់គររប់ដុះ  និងគណាអតររដំណុះ
 ធវើារាប់គររប់ដរលានដុះសរុប ហើយធវើារ 
គណាាមរូបមនតាងកររម។ ឧ.បរសិនបើគររប់ពូជ  
ដរលានដុះ៨៥នរគររប់ពូជដរលៅកនុងានពិោធន៌ 
១០០គររប់ាានន័យា គររប់ពូជោះដុះាន៨៥%

បំណិនជីវិតាមមូលាឋរន   ាជីពាយ ារចិញចមឹាន់
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          ចំនួនគររប់ពូជដរលដុះ X ១០០
         អតរដំណុះ(%) =  
        ចំនួនគររប់ពូជដរលានៅកនុងាន
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