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ារមភកា
 វិស័យអប់រំាវិស័យគនលឹះមួយរួមចំណេកយាងសំាន់កនុងារអភិវឌេឍសងគមនិងសេដឋកិចចពិសេសារអភិវឌេឍធនាន
មនុសេស។ ោយសងគមាតិយើងានារអភិវឌេឍលើគេប់វិស័យ ារអប់រំក៏តេូវានយកចិតតទុកាក់យាងាាំង ដើមេបីបណតុះ
បាាលធនានមនុសេសបេកបោយគុណភពនិងានជំាញខពស់ដើមេបីបំពេញលើគេប់លកខខណឌារារ។
     ដើមេបីឆលើយតបនឹងតមេូវាររីកចមេើននេទីផេារសេរីរបស់សងគមាតិកេសួងអប់រំយុវជននិងកីាានបងកើតោល
នោាយសមេប់អភិវឌេឍន៍កមមវិធីចំណេះទូៅ និងោលនោាយអប់រំបំណិនជីវិត សមេប់អនុវតតន៍ៅាមាា
រៀនចំណេះទូៅ។
កមមវិធីបំណិនជីវិតៅាមមូលាានគឺាសនូលនេារបងកើនគុណភពនិងបេសិទធភពកនុងវិស័យអប់រំដេលនឹងផតល់ឲេយ
សិសេសនូវចំណេះដឹងមូលាានយាងជេជេះនិងពងេឹងជំាញផេសេងៗដេលានារសំាន់សមេប់ារសេូបយកបទពិោ
ធន៍លអៗកនុងារពងេឹងចំណេះដឹងនិងបំណិនាំាច់សមេប់បមេើជីវភពរស់ៅបេាំថងេ។

 ឯការសតីអំពី"ដំាំសេូវ"ានបំណងជួយអនករៀនឱេយទទួលាននូវចំណេះដឹងបំណិននិងបទពិោធន៍កនុងផនេក
បំណិនាជីពាយៗ ដេលាក់ទងនឹង ដំាំសេូវ។ ដំាំសេូវ ានតួាទីសំាន់កនុងផលិតកមមសមេប់គេួាររបស់
យើង។ ាររៀនពីរបៀបាំដុះដំាំសេូវាំងពីៅវ័យកមេង ហើយារផេារភាប់ៅនឹងតមេូវារៅាមាទិភព និង
ោលបំណង ដេលនឹងជួយមនុសេសវ័យកមេង ឱេយជៀសផុតពីារបេឈមនឹងបញា ដេលបាាលមក ពីកងវះារយល់ដឹង
កនុងារធវើផលិតកមមកសិកមម។ យើងសងេឃឹមា យុវជនបចចុបេបុននាចានារគិត ោយានផេនារនិងានោលបំណង
កនុងារាំដុះដំាំសេូវ ដេលានដូចា៖ារធវើផេនារាររៀបចំថវិាសាារៈនិងារធវើៅាមដំាក់ាលសំាន់ៗ
ដើមេបីឱេយមុខរបរោះាាយាារអភិវឌេឍកនុងគេួារ។
  

 ផទេដីាំដំាំសេូវ  ានបេហេល៦០% នេផទេដីសរុប ១៨១០៣៥គ.ម២  ហើយបេាពលរដឋានបេហេល
៧២.៣%ាកសិករ(េយងឯការកេសួងផេនារ)ជំរឿនទូាំងបេទេសកមពុាឆាំ២០០៨។បេាពលរដឋកមពុាក៏ដូចា
បេាជនៅកនុងទវីបាសុីាំងមូលដេរ គឺបរិោគាយកនុងចំោមមហូបាារាំងអស់   ដេលានបេើបេស់បេ ាំថងេ។
បចចុបេបនន កសិករយើងានសមេចចិតតកនុងារអភិវឌេឍាំដំាំសេូវ ាពិសេសសេូវសេលទំនើប ានារកើនឡើង
ាលំាប់ោយតមេូវារៅនឹងកំណើនរបស់បេាពលរដឋដេលានារកើនឡើងដេរ។
 ោយារ ជួបបញានឹងកងវះាតសេបៀង បេាពលរដឋានយកចិទតទុកាក់ ធវើបេពលវបេបកមមសេូវទំនើបឱេយាន
ទិននផលខពស់ ដើមេបីាាសុវតតិភពសេបៀង។ ពីមួយឆាំៅមួយឆាំ ដំាំសេូវានារកើនឡើងហើយបចចុបេបនននេះាជរាា
ភិាលានគមេងាំអងករចេញៅបរទេសទៀតផង។បេាពលរដឋ ដេលបេកបមុខរបរកសិកមម អនកខលះគេន់តេោះ
សេយជីវភពនិងអនកមួយចំនួនទៀតាចលក់ដូរានខលះដេរដេលធវើឱេយបេទេសកមពុាយើងានលទធភពាំអងករចេញ។
     

-ក-



២. ការតរៀមលកខណៈមុនពរលបងរៀន
         មូ៉ឌុលនេះចេកចេញាចេើនផនេកផេសេងៗគាហើយានោលបំណងខុសៗគា។ារតេៀមលកខណៈមុនពេល

បងេៀនសិសេស ាដំាក់ាលតេៀមរបស់គេូ។ ព័ត៌ានាក់ទងនឹងារបងេៀន និងរៀន ពិសេសមេរៀនតេូវានគេូ
តេៀមទុកាមុន។

 សមភារឧបទេស
សូមផតល់នូវសេចកតីសងខេបសតីពីសាារឧបទទេស។ភគចេើនាសាារមូលាានដូចា បិ៊ចឬកេាស។សាារៈផេសេង

ទៀតៅកនុងមេរៀននេះតេូវានផតល់ឱេយសិសេសសមេប់អនុវតតផាល់ដេលជូនភាប់ៅកនុងមូ៉ឌុល។ពេលខលះវានារាន់
គាផងដេរ។

 លទធផលរំពឹងទុក
 ផតល់នូវឃាបញាក់នូវអវីនឹងសមេចាន និងវយតមលេៅាងចុងមេរៀន។ ឃាាំងនេះាក់ទងនឹងោលៅរួម

របស់បំណិនជីវិតដេលានកំណត់ៅកនុងោលារណ៍ណេាំបំណិនជីវិតៅមធេយមសិកេាបឋមភូមិពេមាំងកំណត់
ៅកនុងបំណិនាក់ទងសងគមបំណិនសេដឋកិចចនិងបំណិនាជីពាយ។

         សញាសាាល់សមេប់សកមមភពនីមួយៗ
ាងកេមនេះាសញាសាាល់សកមមភពាយៗដើមេបីឱេយគេូអនុវតតានោគជ័យកនុងារបងេៀននិងរៀន។

 ធវើសកមមាព ៖គេូាំាច់តេូវធវើសកមមភពផាល់ខលួន
 សរសេរ ៖ពេលខលះតេូវារឱេយគេូសរសេរៅលើាារខៀន

 សួរ ៖ានសំណួរដេលតេូវសួរៅាន់សិសេស
 ពនេយល់ ៖ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងាាក់

១. វតថុបំណងរួម
បំណិនជីវិតគឺាបំណិនបញាបុគគលិកលកខណៈអនតរបុគគលនិងវិាាជីវៈដេលាចជួយដល់ារធវើារសមេចចិតត

ារធវើទំាក់ទំនងបេកបោយបេសិទធភពនិងាចោះសេយនិងគេប់គេងខលួនឯងាន។គឺាបំណិនដេលរួមចំណេក
កនុងារលើកសទួយសុខុាលភពនិងជីវិតបេកបោយផលិតភព។
(ដកសេង់ោលនោាយបំណិនជីវិត២០០៦)។
កេយពេលរៀនចប់សិសេសានសមតថភព៖
-ធវើសេចកតីសមេចចិតតកនុងផលិតកមមដំាំសេូវ
-រៀបចំគមេងកនុងារធវើផលិតកមមដំាំសេូវឲេយានតេឹមតេូវ
-ជេើសរីសពូជសេូវឱេយានសមសេប(រដូវាំដុះាានភពដី)
-រៀបចំដីឱេយានាបសមើលអនិងានភលឺតេឹមតេូវ

-ថេាំនិងគេប់គេងដំាំសេូវឲេយានលអ(បេភពទឹកគេប់គេន់)
-រៀបចំាាងចំាយចំណូលដើមេបីវយតមលេផនេកសេដឋកិចច
-រួមចំណេកអភិវឌេឍាតិដើមេបីាានិរនតរភពសេបៀង

-ខ-



 លំនាំបងេៀន
   មេរៀននីមួយៗចេកា ៣ផនេក។ ផនេកទី១ គឺាសេចកតផីតើមដេលយើងពេាយមផេារភាប់ៅនឹងចំណេះដឹងដេល
សិសេសានសេប់ ឬរំឭកៅមេរៀនាស់។ ផនេកទី២ យើងនឹងបងេៀនសកមមភពសំាន់ៗោយផអេកលើវិធីាសេត
បងេៀនបេបារារគមេង(ចុះសេវជេវ បេមូលព័ត៌ានសាាស ចងកេងឯការ និងបទបាាញ...។) និងយុទធវិធី
បងេៀនផេសេងៗទៀត។ៅផនេកទី៣ដេលាផនេកបញចប់យើងាចាាានាាល់លទធផលនេារសិកេារបស់យើងគឺ
ានឆលងាត់នូវយុទធវិធីខុសៗគាាចេើន។

៣. ខលឹមសារសងខរប
 មេរៀនសងខេបតេូវានផតល់ជូនឱេយគេូកនុងផនេកនេះ ដើមេបីាទុនខលះកនុងារបងេៀន ហើយក៏ាសញាណមួយាក់

ាក់បញាក់ពីទំាក់ទំនងនិងារៈសំាន់រវងមេរៀននីមួយៗ។
ាងកេមនេះគឺាសេចកតីសងខេបរួមាំង១០មេរៀនដេលៅកនុងមូ៉ឌុលបំណិនជីវិតនេះ៖

ចំណងជើងមេរៀន រយៈពេល វតថបំណង ទំព័រ
១.ាររៀបចំដី ២មាង សិសេសាចាាល់ពីបេភេទដី

ាចរៀបចំដីៅាមបេភេទដំាំ
១

២.ារាំដុះនិងារលូតាស់
របស់ដំាំសេូវ

២មាង សិសេសាចដឹងពីរបៀបាំដុះ
ាចដឹងពីវគគនិងដំាក់ាលរបស់ដំាំ

៥

៣.ារធវើបេាប់បឺតសតវ
និងទេុងសតវលអិត

២មាង សិសេសនឹងចេះធវើបេាប់បឺតសតវ
យល់ដឹងពីារបេោជន៍ទេុងសតវ

១០

៤.អំពីជី ២មាង សិសេសាចាាល់បេភេទជី
ាចចេះបេើជីាមារលូតាស់ដំាំ

១៥

៥.ារវិភគបេព័នធកេសេតេបរិាាន ២មាង ាចដឹងពីកាាផេសេងៗដេលាក់ទងគា
ាចដឹងពីារបេោជន៍AESA

២៥

៦.សតវលអិតលើដំាំសេូវ ២មាង ាចកត់សាាល់លកខណៈរូបាងមេពងកូននិងដឹកឌឿ ៣២

៧.សតវកណតុរ ២មាង ាចដឹងពីកំណើនរបស់សតវកណតរុនិងទីកនលេងដេលវ
រស់ៅ

៣៩

៨.វដតជីវិតនិងសំាញ់
ចំណីាារ

២មាង ាចដឹងពីសតវសុីគានិងសុីគាៅវិញៅ
មកៅកនុងបេព័នធបរិាាននេដំាំសេូវ

៤៤

៩.លកខណៈជំងឺលើដំាំរសូវ ២មាង ាចាាល់ពីជំងឺៅលើដំាំ
ាចដឹងពីបេភពដេលាំឱេយកើតជំងឺ

៤៨

១០.ទិវសេ ២មាង ាចរៀបចំធវើទិវសេ
ដឹងពីារបេោជន៍ពីារធវើទិវសេ

៥៥

-គ-



៤. ការវាយតមលរ
 ារវយតមលេាន២ផនេកសំាន់ៗ។មួយផនេកាារវយតមលេៅចុងបញចប់នេមូ៉ឌុលនីមួយៗនិងាវិញាាសរសេរ
ដេលយើងតេូវបញចូលៅផនេកាងចុងមូ៉ឌុល ។ ផនេកមួយទៀតាារវយតមលេៅលើឥរិយបថសិសេសោយគេូាអនក
សងកេតផាល់រៀងាល់ថងេហើយាក់ពិនទុ។ វិធីវយតមលេាំងពីរចំណុចនេះានារៈសំាន់កនុងារវស់ចំណេះដឹង និង
ឥរិយបថរបស់សិសេសាាក់ៗ។ចំោះារវយតមលេសិសេសនេះយើងគិតពិនទុ៥០សមើៅនឹងមុខវិាាមួយចំនួនផងដេរគឺ
យើងឱេយពិនទុ៣៥ៅលើឥរិយបថនិងពិនទុ១៥ៅលើវិញាាសរសេរ។  
ៅាមមេរៀននីមួយៗគេទុូកពេលឱេយសិសេសពិភកេាកេមុតូចឱេយានចេើននេចំណុចសំាន់ៗៅាក់កាាលមេរៀន
នីមួយៗ។កំឡុងពេលសិសេសពិភកេាកេមុតូចាពេលវេាដេលគេាូចសងតេតឥរិយបថសិសេសកនងុារាក់ពិនទ។ុាារ
លអគេគួូរាក់ពិនទឥុរិយបងសិសេសាប់ពីមេរៀនទី៦តៅ។
      
 ៥. ឯកសារបនថរម
ផនេកនេះផតល់នូវព័ត៌ានរួមសមេប់គេូបេើបេស់រួមាំងផាំងរូបភពសមេប់គេូបេើបេស់ៅកនុងមេរៀននេះ។

-ឃ-
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 ចបាប់ន័ងគលរាស់៘
ផូសទ័រារធវើសេ

 វតថុបំណងៈ 
          ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-រៀបាប់ពីបេភេទដី
-កំណត់ានពីអតថបេោជន៍នេាររៀចំដី
-រៀបចំដីៅាមបេភេទពូជនេដំាំសេូវ

មររៀនទី ១ៈ បរភរទដី   និង  ាររៀបចំដី 

ចំណងជើងមររៀនទី ១៖                       បរភរទដី និងការរៀបចំដី       ៤០   ាទី
ោកគេូ/អនកគេូានសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀន៖
     បេភេទដី និងាររៀបចំដី
ោកគេូ/អនកគេូបិទផាំងផូសទ័រារធវើសេរួចឱេយសិសេសរៀបាប់ពី
ាររៀបចំដីតើធវើដូចមតេចខលះ?

 

ដំាំសរូវ  ដំាំសរូវ  

ាត់រូប
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តើានសាារៈអវីខលះដេលាក់ទងៅនឹងាររៀបចំដី?
ោកគេូ/អនកគេូសរសេរចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀន

ាធមមាមុនាំដំាំអវីក៍ោយយើងតេូវធវើដីឱេយាាតដូចាកំាត់សៅរៀបចំដីនេះាចភជួរោយកាាំងោកេបី
ាាសុីនឬកាាំងមនុសេសោយោងៅាមាានភពដីដេលកសិករានៅកនុងតំបន់។គឺាដំណើរារនេារធវើដី
សមេប់ាំដំាំសេូវឬកំាត់សតវលអិតផេសេងៗ៘កនុងោលបំណងដើមេបីផតល់នូវល័កខខ័ណឌសមសេបសមេប់ារ
ដុះលូតាស់របស់ដំាំសេូវ។

ហេតុអវីានាគេាំាច់រៀបចំដីមុនពេលសទូងឬពេះសេូវ?
 អតថបេោជន៍ នេាររៀចំដីដើមេបី ៖
  ធវើដីឱេយាបសមើ
  កំាត់សៅ
  ធវើឱេយដីធូរានខេយល់/ពពួកមីកេូារាងគាយកនុងដីានចលា
  ធវើឱេយដំាំាក់បញសានលអាយសេួលសេូបយកជីាតិ
  ាត់បនថយកំណើនសតវលអិតចងេ
  ាយសេួលបញោញបញចូលទឹក
  ធវើឱេយកំពស់ទឹកដក់កនុងសេានសមើ
  ាយសេួលកនុងារថេាំដំាំ
  ជួយបងកើនទិននផល

ោកគេូ/អនកគេូសរសេរសំណួរៅលើកេាសហើយមូរធវើាឆាត
 ១.ដូចមតេចដេលៅាាររៀបចំដី?
 ២.ចូររៀបាប់ពីោលបំណងនេាររៀបចំដី?
 ៣.តើានលកខណៈខុសបលេកគាដូចមតេចខលះរវងាររៀបចំដីសមេប់ដំាំសេូវនិងសមេប់ដំាំបនលេ?
 ៤.តើានសាារៈអវីខលះដេលបេើបេស់កនុងាររៀបចំដីសមេប់ដំាំសេូវ?
 ៥.ចូរបេៀបធៀបគុណសមេបតតិនិងគុណវិបតតិរវងាររៀបចំដីបេើោយសតវាហនៈនិងោយតេក់ទ័រ?

សិសេសាំងអស់រៀបចំា៥កេុម។ដូចនេះតេូវាប់ពី១រហូតដល់៥។អនកាប់លេខ១បេមូលផតុំាកេុមទី១អនក
ាប់លេខ២បេមូលផតុំាកេុមទី២អនកាប់លេខ៣បេមូលផតុំាកេុមទី៣អនកាប់លេខ៤បេមូលផតុំាកេុមទី ៤និង 
អនកាប់លេខ ៥បេមូលផតុំាកេុមទី ៥។កេយពីានរៀបចំាកេុមតូចៗរួចហើយកេុមនីមួយៗាត់តំាងកេុមដើមេបី
ាប់សំណួរពិភកេា។

ចេកកេាងផាំងធំនិងហវឺតដល់កេុមសិសេសាំង៥កេុមដើមេបីពិភកេារយៈពេល១០ាទី។
ពិភកេារួចហើយាមកេុមឱេយតំាងកេុមឡើងបកសេយ។កេយពីបកសេយានគេប់កេុមាំងអស់ោកគេូ/
អនកគេូសងខេបចមលើយដើមេបីរកចមលើយមួយឲេយានតេឹមតេូវ។

ដំាំសរូវ  ដំាំសរូវ  
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សកមមភាពសំខាន់ៗ              ២០  ាទី

បេៀបធៀបាររៀបចំដីរវងដំាំសេូវនិងដំាំបនលេ៖

សកមមាព សេូវ បនលេ

ភជួរ ១-២ដង ៣ដងឡើង

ាានភពភជួរាស់ កនុងទឹក លើេោក

ោលបំណងនេារភជួរ រលួយសៅ ាលដីាលសៅឱេយាប់

ាានភពរៀបចំដី ានភលឺល លើករង/ធវើាាល
ពលកមម តិច ចេើន
រយៈពេល ឆប់ យូរ
ថវិា តិច ចេើន
ារជេយដីនិងពូនគល់ គៅន ាន
ារាលដី រយៈពេលខលី រយៈពេលវេងសងួតដីសេស់

ារាស់ តិច ចេើន(ម៉ដឋាង)

បញចប់មររៀន                                                                            ២០  ាទី

សរសេរសំណួរៅលើាារខៀន(ឱេយសិសេសយកៅធវើៅផទះ)
 -តើាររៀបចំដីានារបេោជន៍អវីខលះ?
 (កំាត់សៅឱេយដីធូរសាាប់សតវចងេ...)
 -តើបអូនតេូវធវើដូចមតេចដើមេបីកេបេគុណភពដីឱេយានលអ?(បេើជីធមមាតិ...)។

សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេនូវចមលើយាងលើនិងសំណួរដើមេបីយកៅធវើៅផទះ។ដើមេបីឱេយចមលើយាន់តេ
ចេាស់តេូវាកសួរឪពុកាាយឬាមួយអនកជិតាង។

យកសំណួរពិភកេាាមកេុមបិទៅលើជញាំងនេាាក់រៀន។

ដំាំសរូវ  ដំាំសរូវ  
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លេបេងកំានត ៖ ទូកយើងលិចហើយ                       ២០  ាទី

សិសេសាំងអស់គាឈរៅកាាលាាក់ ោយលើកតុ ៅកៀនជញាំងាំងអស់ឬឈរៅកាាលវលក៏ាន។
ឱេយសិសេសាាក់ ឈរៅកាាលកនុងចំោមសិសេសាំងអស់ោះ ាអនកបញា។ បាាប់មកសិសេស ាអនកបញាោះតេូវ
សេកឡើងា "ទូកយើងលិចហើយជិះានតេ ៤ ាក់" កេយមកសិសេសាំងអស់ តេូវរត់ៅរកផតុំាកេុមតេឹមតេ ៤
ាក់កនុង១កេុមហើយអនកបញាដើរពិនិតេយមើលបើកេុមាមួយលើសឬខវះពីចំនួនាងលើតេូវដកចេញពីកេុមធំមិនឱេយ
លេងតៅទៀតទេរង់ាំពិន័យៅទីបញចប់។បាាប់មកអនកបញាតេូវសេកមតងទៀតា"ទូកយើងលិចហើយជិះានតេ៥
ាក់"អនកដេលឈរាកេុមពីមុនតេូវរំាយហើយរត់ៅផតុំាកេុម៥ាក់កនុង១កេុមហើយអនកបញាដើរមើលបើកេុមា
លើស ឬខវះ ចំនួនោះតេូវដកចេញ ឈប់ឱេយលេង រង់ាំពិន័យ។ បាាប់មកទៀត អនកបញាតេូវសេកឡើងដូចមុនដេរ
តេដូរចំនួនសិសេសកនុង ១កេុមហើយអនកផេសេងក៏ធវើដូចមុនដេរ គឺឈរៅាមចំនួនរបស់អនកបញា។ារធវើ របៀបនេះឱេយ
ានពី៤ៅ៥ដងទើបឈប់។

ៅទីបញចប់អនកបញាតេូវសួរៅកេុមធំា តើតេូវពិន័យអវីៅលើអនកដេលាញ់ បាាប់មកអនកាំងោះតេូវឆលើយឡើង
ា៖សុំឱេយចេៀងសុំឱេយាំឬធវើសកមមភពផេសេងៗ...ហើយអនកដេលាញ់ាំងោះតេូវធវើៅាមសំណូមពររបស់គេ។

លុះដល់ពិន័យចប់ហើយទើបឱេយសិសេសាំងអស់ចូលអងគុយាមកនលេងរៀងខលួនវិញ។សូមបញាក់ាលេបេងនេះគេយក
មកលេង ភគចេើនៅពេលដេលាប់ផតើម ថងេបើកវគគដំបូង ដើមេបីបងកើនភពសនិទធាាល ពីពេះថងេបើកវគគដំបូងនេះ
សិាាាមមិនាន់ាាល់គាជិតសនិទធ។

ដំាំសរូវ  ដំាំសរូវ  
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 សំាកសេូវគេប់ដំាក់ាល...។

         សនលឹកអុ៊តចេកសិសេសមេរៀនទី២(វគគនិងដំាក់ាលរបស់ដំាំសេូវ)

 វតថុបំណងៈ 
          ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-សាាល់លកខណៈបេភេទពូជសេូវ
-សាាល់ពីលកខណៈរូបាសតេរបស់ដំាំសេូវ
-សាាល់ារលូតាស់ៅាមវគគនិងដំាក់ាលនីមួយៗរបស់ដំាំសេូវ
-សាាល់ដំាក់ាលសំាន់ៗរបស់ដំាំសេូវ

រំឭកមររៀនទី ១ៈ ាររៀបចំដី                                                                                    ១០ ាទី
ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកាមួយសិសេសដូចានសំណួរាងកេម៖

តើដំាំសេូវានបុ៉ាៅនបេភេទ?ឆលើយ ៖ាន៣បេភេទគឺសេូវសេល(ទំនើបមិនបេាន់ រដូវ)សេូវកាាល
និងសេូវធងន់ កនុងោះានពូជសេូវឡើងទឹក។ តើឈៅះពូជសេូវានអវីខលះ? ឆលើយ ៖ ានពូជ អីុអេ៦៦ សេនពីោរ
ផារំដួលា១ា២ា៤ផាខញីផាមលិះសេូវកេហមាក់រាមគង់កេញុល៘

ចំណងជើងមររៀនទទី ២ៈ ការលូតលាស់របស់ដំណាំសរូវ                              ៤០  ាទី
 ចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀន៖ារលូតាស់របស់ដំាំសេូវ
ោកគេូ/អនកគេូបិទផាំងផូសទ័រដំាំសេូវ(ទំព័រទី៩)ៅលើាារខៀនរួចសួរសំណួរៅសិសេស
  តើានកាាអវីខលះដេលាក់ទងៅនឹងារដុះលូតាស់របស់ដំាំសេូវ?
ោកគេូ/អនកគេូសរសេរចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀន

មររៀនទី ២ៈ ារលូតាស់របស់ដំាំសរូវ 

ដំាំសរូវ  ដំាំសរូវ  
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 លកខណៈទូៅ
ផលិតផលសេូវានធវើឱេយបេាាយៅាអងករៅាាយដេលបេាពលរដឋខមេរទូៅចូលចិតតបរិោគាំងអស់គា
ានាអងករដំណើបសមេប់ធវើនំ និងអងករខេាយសមេប់បរិោគបេាំថងេ មិនទេាន់(មិនចេះធំ)។កនងុារធវើដំាំសេវូ
នេះបើយើងធវើសេវូសេលពូជទំនើបថេាំឱេយានដិតដល់រយៈពេលតេ៣-៤ខេ បុ៉ោោះយើងនឹងបេមូលផលានា
ាាពរ។
ារាំដុះ

រដូវបេំង៖បេាកសិករានបេើបេស់តេពូជទំនើប(ាយុ១១០ថងេ។កសិករាំងោះមួយចំនួនានភជួរាស់
ដីឱេយាាតហើយពេះផាល់តេមតង។មួយចំនួនទៀតយកគេប់ពូជៅាបសិនលុះដល់សំាបានាយុ
បេហេល២០ថងេភជួរាស់ដីឱេយាាតទើបដកសំាបយកៅសទូង។ារធវើៅាមរបៀបាំងពីរាងលើោយ
ោងៅាមទាាប់និងៅាមាានភពដី។កនុងករណីាំង២ាងលើនេះបើយើងពេះផាល់តេមដងឃើញ
ាបេើពលកមមតិចចំណេញពេលវេាបុ៉នតេាំងពីពេះរហូតដល់បេមូលផលតេូវសេចសេពចេើនដង។
រដូវវសេា៖ារភជួរាស់ៅរដូវវសេានេះគឺធវើដូចៅរដូវបេំងដេរក៏បុ៉នតេគេាចបេើពូជខុសគាោងៅាម

ាានភពដីឧាហរណ៍៖បើដីទួលគេាចបេើពូជសេវូទំនើបសេជមេាចបេើពូជសេវូកាាលនិងដីសេ
ទំាបគេបេើពូជសេវូធងន់ឬពូជសេវូឡើងទឹក។

 តើារលូតាស់របស់ដំាំសេូវមនប៉ុាានដំាក់ាល និងប៉ុាានវគគ? សិសេសាំគាឆលើយ ហើយគេូសរុបចុងកេយ៖
បេភេទដំាំសេវូ(សេល-កាាល-ធងន់=សេវូោកនិងសេវូឡើងទឹក)=សេវូកនងុសេកុ/ទំនើបដំាក់ាលរបស់
ដំាំសេូវ៖(ពូជសេូវសេលាយុ១១០ថងេ)និងសីតុណាភពដេលសេូវតេូវារ៖

០.ដុះពនលក  ៈ៣ថងេសីតុណាភព២០-៣៥អងេា
១.សំាប  ៈ២៥ថងេ សីតុណាភព២៥-៣០អងេា
២.បេកគុមភ  ៈ១០ថងេ សីតុណាភព២៥-៣១អងេា
៣.ពនលូតដើម  ៈ៧ថងេសីតុណាភព២៥-៣១អងេា
៤.ពនលកកួរ  ៈ៧ថងេសីតុណាភព២៥-៣១អងេា
៥.ផើម   ៈ១៤ថងេ សីតុណាភព២៥-៣១អងេា
៦.ចេញកួរ/ចេញផា ៈ១០-១៤ថងេ សីតុណាភព៣០-៣៣អងេា
៧.ទឹកោះ  ៈ៧-១០ថងេ សីតុណាភព៣០-៣៣អងេា
៨.ម៉េសៅ   ៈ១០-១៥ថងេ សីតុណាភព២០-២៩អងេា
៩.ទុំ   ៈ៥ថងេ  សីតុណាភព២០-២៩អងេា

វគគរបស់ដំាំសេវូ ៖ ១.វគគលូតាស់៖៤៥ថងេ(វគគនេះបេបេលួៅាមបេភេទពូជ)
 ២.វគគបងកើនផល៖៣៥ថងេ(មិនបេបេលួទេោះាពូជអវក៏ីោយ)

 ៣.វគគទុំ៖៣០ថងេ(មិនបេបេួលទេោះាពូជអវីក៏ោយ)

ារកត់សាាល់ពីារលូតាស់របស់ដំាំសេូវ។
ារលូតាស់របស់ដំាំសេូវាន៣វគគ៖

ដំាំសរូវ  ដំាំសរូវ  
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សកមមភាពសំខាន់ៗ          ៣០  ាទី

ដឹកាំសិសេសចុះសេដើមេបីពិនិតេយមើលនិងបាាញដើមសេូវឱេយានចេាស់ាស់
១.កត់សាាល់និងពិពណ៌ាផនេកាំង៥នេគេប់សេូវាប់ពនលក(សេមពនលកឬសឬសរយងសលឹកទី១សលឹក
 ទី២)។

២.កត់សាាល់និងពិពណ៌ាផនេក២ដេលលេចចេញមុនគេៅពេលដេលគេប់សេូវាប់ពនលកៅលើដី(ឬស
 ទី១សេមពនលក)។

៣.រំឭកឡើងវិញផនេកនេសេូវដេលចេញមុនគេៅពេលដេលគេប់សេូវាប់ពនលកៅកនុងទឹក(កូលេអុ៊បទីល)
សលឹកទី១។
៤.កត់សាាល់ដើមបេកនិងផនេកលូតាស់ាំងបីរបស់វ(សលឹកដើមបញស)កត់សាាល់និងពណ៌ាអំពី

 ផនេកាំង
៥នេសលឹកមួយ(តួសលឹកចងកំសលឹកសេទបសលឹកពេុយអាាតសេទប។

បញចប់មររៀន                                                                        ១០  ាទី

កនុងមួយវដតជីវិតដំាំសេូវាន៣វគគាន១០ដំាក់ាល?
វគគបេបេួលគឺវគគលូតាស់ៅាមបេភេទពូជាប់ពី៤៥ថងេរហូតដល់១៥០ថងេ
កនុងគុមពនីមួយៗគឺដើមមេដេលចេញពនលកកួរមុនគេ
ារបេើបេស់ជីានចំនួន៣លើក៖១.ទេប់ាត២.សទូង៣.កេយសទូង១៥ថងេ

សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេាល់ខលឹមារមេរៀនាំងអស់ដេលានៅលើាារខៀននិងគូររូបដើមសេូវ
ាាក់មួយ។

០-ដុះពនលក
១-សំាប
២-ារបេកគុមព
៣-ពនលូតដើម
៤-ារកកើតកួរ
៥-ផើម
៦-ចេញកួរ/ផា
៧-គេប់ទឹកោះ
៨-ាក់មេៅ
៩-ទុំ

ដំាំសរូវ  ដំាំសរូវ  
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លេបេងកំានត ៖ រាប់សតវសីុដំណាំសរូវមនាក់មួយៗ                     ១០  ាទី

ឱេយសិសេសឈរារងវង់មូលបេរមុខចូលកនុងាំងអស់គាានាាក់ឈរកាាលវង់ដើមេបីពនេយល់ដល់អនកដេលឈរៅ
ជុំវិញ។អនកដេលឈរជុំវិញាប់ឈៅះសតវសុីសេូវឱេយានាាក់មួយបើអនកមុនគេាប់ឈៅះសតវោះមុនអនកកេយមិន
ឱេយាប់ឈៅះដដេលទេតេូវាប់ឈៅះផេសេងទៀត។អនកៅាងាាំដេបាាប់ាប់ឈៅះសតវបនតមុននឹងាប់តេូវាប់
ឈៅះសតវរបស់គេមុនសិនទើបាឈៅះសតវរបស់ខលួនាកេយ។លុះដល់អនកទី៣តេវូាប់ឈៅះសតវរបស់អនកទី១
អនកទី២ទើបាប់ឈៅះសតវខលនួឯងកេយ។ឧាហរណ៍៖

ទី១ ដ.សុីរូងដើម
ទី២ ដ.សុីរូងដើម ដ.មូរសលឹក
ទី៣ ដ.សុីរូងដើម ដ.មូរសលឹក មាចតាត
ទី៤ ដ.សុីរូងដើម ដ.មូរសលឹក មាចតាត មាចខៀវ
ទី៥ - - - - -

ទី៦ - - - - - -

- - - - - - - -

អនកទី៤ាប់ដូចអនកទី២ទី៣ដេរទើបាប់ឈៅះសតវរបស់ខលួនាកេយហើយអនកទី៥ក៏ធវើដូចគាាបនតបាាប់។ចំោះ
អនកដេលតេូវាប់ឈៅះសតវចង់ាឈៅះសតវអវីក៏ាន  ឱេយតេសតវសុីសេូវផទុយៅវិញបើាប់សតវានបេោជន៍ (មិនសុី
សេូវ) ឬសតវពេាកេិតេយគឺខុសហើយៗអនកដេលានកំហុសតេូវាប់យកមកឱេយឈរៅកាាលវង់។ចំណេកអនកៅាង
ាាំបាាប់ តេូវាប់ផតើមារាថមី ដូចពីជំាានលើកទី ១ ដេរបើានកំហុសាប់អនកោះឱេយមកឈរកាាលវង់ទៀត
ហើយអនកបាាប់ាប់ផតើមារាថមីទៀត។ារលេងលេបេងរបៀបនេះរហូតដល់ឈប់។ៅទីបញចប់តេូវពិន័យអនកដេលាន
កំហុសឱេយចេៀផង ឱេយាំផង ឬអនកៅកនុង វង់ាំ អនកដេលឈរព័ទធពីកេជួយចេៀងកំដរក៏ានដេរ។លេបេងនេះានារៈ
បេោជន៍ដើមេបីឱេយសិសេសានចងាំឈៅះសតវសុីដំាំសេូវ។

ដំាំសរូវ  
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 ដបទឹកសុទធសកុតសេបេខេសេជ័រសេាងផាសទីកកនតេកូនាំបិតៅស៊ូកងទុោជ័រ(រនធទំហំ៦មម)

 វតថុបំណងៈ 
          ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-កំណត់ារបេោជន៍បេាប់បឺតសតវ(បឺតយកសតវពិនិតេយមើលលកខណៈរូបាង)
និងទេុងសតវលអិត(ាប់សតវាក់ដើមេបីសេវជេវ/ាមានវដតជីវិត)
-ធវើបេាប់បឺតសតវនិងទេុងសតវលអិត
-រៀបាប់ដឹងពីបេភេទទេុងសតវលអិត។

រំឭកមររៀនទី ២ៈ ារលូតាស់លើដំាំសរូវ                                                      ១០ ាទី
ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកាមួយសិសេសដូចានសំណួរាងកេម៖

តើបេភេទទេុងសតវលអិតានបុ៉ាៅនបេភេទ?សិសេសឆលើយ ៖ាន៤បេភេទគឺ
ទេុងសតវធវើៅកនុងសេកេឡរជ័រទេុងសតវធវើៅលើផើងជ័រនិងទេុងសតវធវើពីដបទឹកសុទធ។

តើសាារៈធវើបេាប់បឺតសតវលអិតានអវីខលះ?សិសេសឆលើយ ៖ 

អំពីារធវើបេាប់បឺតសតវយើងានតេៀមសាារៈរួចហើយដូចាៈដបទឹកសុទធ(ចំណុះ០.៥០លីតេ)សកុតកនតេ
កូនាំបិតទុោជ័រទុន(រនធទំហំ៦មម)។

មររៀនទី ៣ៈ ារធវើបរាប់បឺតសតវ និងទរុងសតវលអិត 

ដំាំសរូវ  ដំាំសរូវ  
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ចំណងជើងមររៀនទី ៣ៈ ការធវើបរដាប់បឹតសតវ និងទរុងសតវលអិត                  ២០ ាទី
សរចកតីផតើម

ចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀន៖ារធវើបេាប់បឺតសតវ និងទេុងសតវលអិត
       ោកគេូ/អនកគេគូួរបេើផេនទីគំនិត៖គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀន រួចគូសរងវង់ជុំវិញចំណងជើង
មេរៀនោះ។ បាាប់មកគេូឱេយសិសេសឡើងមកាារខៀនាាក់មតងៗដើមេបីបាាញោបល់របស់គេៅជុំវិញចំណងជើង
នេះាក់ទងនឹងខលឹមារសំាន់នេមេរៀនឱេយានាន់តេចេើន។ ធវើរបៀបនេះដើមេបីឱេយាាក់រៀនានសកមមភព និងឱេយ
សិសេសាំងអស់ាាានកនុងារបញចេញោបល់របស់ខលួន។
 

តើានសាារៈអវីខលះដេលាក់ទងៅនឹងារធវើទេុងសតវលអិត?
ោកគេូ/អនកគេូសរសេរចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀន

តើទេុងសតវគេធវើដូចមតេច?
      របៀបធវើទេុងសតវមនដូចតៅ ៖
 យកដបទឹកសុទធចំណុះ១.៥-២លីតេសាាតឱេយាាត
 រួចោះពីចំហៀងដបបេហេល៧ស.មX៧ស.មនិងកំពស់ពីគូថដបបេហេល៥ស.ម
 យកដើមសេូវៅាក់កនុងដបោយានាប់ដីផង
 យកសេបេមកបិទជំនួសកនលេងដេលចៀរចេញ(៧ស.មX៧ស.ម)
 ាប់សតវាក់បញចូលាមរយៈាត់ដប
 យកគមេបដបចេញហើយយកសេបេាក់ពីលើាត់ដបរំុោយៅស៊ូកង
 បរិាានៅកនុងដបនេះសតវាចរស់ាន
បញាក់ ៖ទេុងសតវាចធវើអំពីដបទឹកសុទធកេឡជ័រឬផើងជ័រនិងទេុងសតវាក់ៅវលសេ

តើបេាប់បឺតសតវគេធវើដូចមតេច?
     របៀបធវើបេាប់បឺតសតវ     
 ោះគមេបដបទំហំឱេយបុ៉ននឹងទុោ

ផើងជ័រ

ថង់ាាសទិកវេងខេសេជ័រ
ដើមសេូវលអាាត

សតវលអិតៅរស់

សកុតាា

បញសេសីសេបេមុងនីឡុង

ារធវើទរុង
សតវលអិត

ដំាំសរូវ  ដំាំសរូវ  



ដំាំសរូវ  ដំាំសរូវ  

 

 ោះគូទដបទំហំឱេយបុ៉ននឹងទុោដេរ
 ាត់ទុោបេវេង២៥ស.មនិងមួយទៀត១៥ស.ម
 យកសេបេរំុចុងទុោ(បេវេង១៥ស.ម)រួចបញចូលកនុងរនធគមេបដប
 យកទុោ(បេវេង២៥ស.ម)បញចូលកនុងរនធគូថដប
 យកសកុតកេាសរំុគល់ទុោៅាត់ដបនិងគូថដបដើមេបីជៀសវងកុំឱេយខេយល់ចូលាន
 យកដេខទប់ៅចុងទុោនេគូថដបហើយយកចុងទុោនេាត់ដបបៀមនឹងាត់ាកលេបងផលុំតើានខេយល់
ចូលដេរឬទេ?បេសិនបើានខេយល់ចូលតេូវយកសកុតបិទថេមទៀតលុះតេតេគៅនខេយល់ចូលទើបាចបឺត
សតវចូលកនុងដបាន។
បញាក់ ៖ដបតេូវសាាតឱេយាាតហើយបកាាកចេញ។ៅពេលបេើលើកេយក៍តេូវសាាតដេរ។

សកមមភាពសំខាន់ៗ             ៤០  ាទី

សិសេសាំងអស់ចូលរួមធវើបេាប់បឺតសតវាាក់មួយនិងទេុងសតវលអិតមួយកនុងមួយកេុម។

ចូលរួមធវើបាាញនិងដឹកាំសិសេសឱេយអនុវតតាមរបៀបដេលានពិភកេាាងលើ

បញចប់មររៀន                                                                 ១០  ាទី

ទេុងសតវានារបេោជន៍ដូចា៖
 ាមានាាមបំផាញ
 លកខណៈរូបាងនិងវដតជីវិត
 ាមានជមេកនិងចំណី
សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេាល់ខលឹមារមេរៀនាំងអស់ដេលានៅលើាារខៀននិងយកទេុងសតវៅទុក
ាក់ាមកេុមឱេយានតេឹមតេូវ។
    

     កិចចារផទះ៖ អនកដេលយកទេុងសតវយកៅទុកឬអនកដេលផទះៅជិតគាជួយាមានមើលារវិវតតន៍របស់សតវលអិត។
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ដំាំសរូវ  ដំាំសរូវ  

លេបេងកំានតៈ  ធវើតេប់ាមដំាក់ាលសេូវ           ២០  ាទី

ឱេយសិសេសឈរារងវង់មូល បេរមុខចូលកនងុាំងអស់គា ហើយានាាក់ឈរៅកាាលវង់ ោយានពនេយល់ា ធវើ
សកមមភពៅាមដំាក់លូតាស់របស់ដំាំសេវូដូចានៅកនងុាាងាងកេម៖

ល.រ ដំាក់ាលសេូវ ារធវើសកមមាព

០ ដុះពនលក អងគុយផអៀងខលួនដេាាងចេត់ដីដេាាងលើកតេង់ឡើងលើកាបចុងដេ

១ សំាប អងគុយចុះឱេយតេង់ខលួនដេាំងសងាងលើកតេង់ឡើងៅលើកាបចុងដេាំងអស់

២ បេកគុមព អងគុយចុះឱេយតេង់ខលួនដេាំងសងាងលើកៅលើញេកគាចុងដេាាំងអស់

៣ ពនលូតដើម ឈរចងអឺតចុងជើងដេាំងសងាងលើកៅលើញេកគាចុងដេាាំងអស់

៤ ពនលកកួរ ចុងដេាំង២ផគុំគាាក់លើកេាលដើមដេសមើនឹងាៅាំងសងាងាាងតេីកណ

៥ ផើម ឈរចុងដេផាបគាកេាលៅចោាះដេាំង២ដើមដេលើកផុតពីាៅ

៦ ចេញកួរ/ផា លើកដេឡើងខវេងគាលើកេាលមេមដេកេង៉ុក

៧ ាក់ទឹកោះ លើកដេឡើងខវេងគាលើកេាលបេអប់ដេកេង៉ុក

៨ ាក់មេៅ លើកដេឡើងខវេងគាលើកេាលកេង៉ុកាប់ាំងពីក.ដេ

៩ ទុំ លើកដេឡើងខវេងគាលើកេាលចុងមេមដេសំយ៉ុងចុះកេម

កេយពីានពនេយល់ចប់សពវលេបេងក៏ាប់ផតើមអនុវតតពីឆវេងៅាាំគឺាប់ផតើមពីអនកាមុនក៏ាន។អនកាប់ផតើមទី១
គឺដំាក់ាលដុះពនលក អនកៅាាដំេអនុវតតបនតគឺ ដំាក់ាលសំាបហើយអនុវតត ាបនតបាាប់ឱេយរៀងរហូតៅាម
ដំាក់ាលនេដំាំសេវូ។ លុះដល់ដំាក់ាលទំុ អនកៅាងាាដំេ ាប់ផតើមបនតពីដំាក់ាលដុះពនលកាថមទីៀត
ាមលេខរៀងនេដំាក់ាលសេវូ ាបនតបាាប់ ហើយ អនុវតតឱេយរៀងគាដូចៅជំាានទី១ ដេរ។  ចំណេកអនកៅឈរ
កាាលាំាមានមើលបើអនកាាាក់ធវើខុសពីារណេាំាប់ឱេយមកឈរៅកាាលវង់ដេរហើយអនកោះក៏ជួយា
មានមើលអនកដេលធវើខុសដេរ។

អស់រយៈពេលពី៨ៅ១០ាទីផាការលេងលេបេងហើយាប់ផតើមពិន័យអនកដេលធវើខុសឱេយចេៀង ឱេយាំឬធវើ
សកមមភពផេសេងៗក៏ានជួនាលរួមាំងអនកដេលបញាពីដំបូងផងដេរពេះានអនកតវាាគត់ឈរៅកាាលរួមា
មួយនឹងអនកានកំហុសដេរ។

លេបេងនេះានារបេោជន៍ដើមេបីឱេយសិសេសានចងាំពីដំាក់ាលរបស់ដំាំសេូវ។
      



vdþCIvitstVl¥itsuIRsUvkñúgRbB½n§ksikmµ
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emGMe)AdgáÚvey       Bg               dgáÚv    dwkeDO

emGMe)AdgáÚvsøwk        Bg              dgáÚv   dwkedO

emGMe)AdgáÚvrUgedImBN’elOg          Bg   dgáÚv          dwkedO

emGMe)AdgáÚvrUgedImetñat                      Bg             dgáÚv                     dwkedO

emGMe)AdgáÚvrUgedImk,alexµA                       Bg                  dgáÚv        dwkedO

emGMe)AdgáÚvrUgedImpáaQUk                        Bg                  dgáÚv        dwkedO

emGMe)AdgáÚvEPñkqña                             Bg              dgáÚv    dwkedO

emGMe)AEsñg                                    Bg              dgáÚv    dwkedO
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ដំាំសរូវ  

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 សំាកជីគេប់បេភេទសំបកាវជីគេប់បេភេទ

         សំបកាវជីគីមីគេប់បេភេទ
         សំាកជីគីមីគេប់បេភេទ(ចំនួន២ាំកនុងមួយមុខ)

 វតថុបំណងៈ 
          ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-រៀបាប់ពីបេភេទជីធមមាតិនិងជីគីមី
-កំណត់ានពីគុណភពជីធមមាតិនិងជីគីមី
-បេើបេស់ជីាមបេភេទនេដំាំសេូវ។

រំឭកមររៀនទី ៣ៈ ការធវើបរដាប់បឺតសតវ និងទរុងសតវលអិត                                                ១០ ាទី
ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកាមួយសិសេសដូចានសំណួរាងកេម៖

 ាមកេុម យកទេុងសតវ មកពិនិតេយមើល រួចហើយផាស់បតូរកេុម ដើមេបីាមានពីលទធផលនិងធវើារកត់តេទុក
សមេប់បេៀបធៀបនិងាមានៅសាាហ៍កេយ។

មររៀនទី ៤ៈ អំពីជី 

សបាហ៍ទី ៤ៈ អំពីជី                    ៤០  ាទី
សរចកតីផតើម

តើដំាំសេូវរបស់អនកាាប់ានបេើជីអវីខលះ?ឆលើយ៖ាាប់ានបេើជីាមកោជី១៨.៤៦.០ជីអុ៊យរ៉េជី២០.២០
.២០៘
តើអនកាាប់បេើជីាំងោះដូចមតេច? ឆលើយ ៖ជីាមកោាក់មុនពេលភជួរដីដំបូងជី១៨.៤៦.០និងជី២០.២០.២០
កេយភជួរលើកទី២ហើយាស់លុប(មុនសទូង)និងជីអុ៊យរ៉េាក់កេយសទូង១៥ថងេ។ 
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   តើអនកាាប់ាាល់ជីអវីខលះ?
សរសេរចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀន

 

តើជីសេស់ានអវីខលះ? ឆលើយមនដូចា៖ដើមសណតេកាយសណតេកខៅចទនាេនខេតេសលឹកអាាញ់សលឹកអាាដី...
តើរុកខាតិកនុងទឹកដេលយកៅធវើជីានានអវីខលះ?ឆលើយមនដូចា៖តេគៀត/កំផាកចកាយាចកធំ៘

កត់តេចំណុចសំាន់ៅលើាារខៀន។
       ារយល់ដឹង

ដីៅាមទីកនលេងនីមួយៗានារាតុចិញចឹមខុសៗគា។ដូចនេះយើងតេូវសេវជេវឱេយដឹងាតើដីៅាមទីកនលេង
នីមួយៗោះានារាតុអវីខលះ?ហើយយើងគួរាំដំាំអវី?តេូវបនថេមជីអវីទៀតទើបដំាំដុះលូតាស់លអនិងទទួល
ានទិននផលខពស់។ជួនាលៅកនលេងខលះានារាតុចិញចឹមរួចសេចៅហើយដូចា៖ដីរុកានថមីដីកេបេរលំៅាាន
ដីវលទំាបដីៅកេបេរាត់ទនលេាដើម៘

ជីគឺាារាតុចិញចឹម សមេប់ឱេយរុកខាតិដុះលូតាស់លអ ានមកពីសំណល់ធមមាតិ សលឹក/ដើមឈើាប់  និង
ារាតុៅកនុងដី។
ជីចេកចេញា ២ ផនេកៈ

១.ជីសរីាងគ/ជីធមមាតិដេលានមកពីសំណល់ធមមាតិចេកា៖
  ក.ជីាមកសតវ៖ាមកោជេូកាន់ា។ល។
  ខ.ជីកំបុ៉សត៖សនេសំានពីាកសំណល់ផទះាយសលឹកឈើសមេម។ល។
  គ.ជីសេស់៖ទនាេនខេតេពពួកសណតេកសណតេកខៅចអាារដីអាាញ់និងសលឹកឈើផេសេងៗទៀត។
  ឃ.រុកខាតិដុះកនុងទឹក៖ចកកំផាកាដើម៘

២.ជីអសរីាងគ/ជីគីមីគឺាារាតុរ៉េដេលផលិតចេញពីោងចកេចេកា៖
  ក.ជីោល
  ខ.ជីសាស

១៨.៤៦.០

ជីអុ៊យរ៉េរុកខាតិកនុងទឹក
ជីាមកោ

ជីកំបុ៉សត

ជីសេស់

១៥.១៥.១៥២០.២០.២០.

ារបរើបរស់
ជី

 
គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀនរួចគូសរងវង់ជុំវិញចំណងជើងមេរៀនោះ។បាាប់មកគេូឱេយសិសេសឡើង
មកាារខៀនាាក់មតងៗដើមេបីបាាញោបល់របស់គេៅជុំវិញចំណងជើងនេះាក់ទងនឹងខលឹមារសំាន់នេមេរៀ
នឱេយានាន់តេចេើន។ ធវើរបៀបនេះដើមេបីឱេយាាក់រៀនានសកមមភព និងឱេយ សិសេសាភពាាានកនុងារបញចេញ
ោបល់របស់ខលួន។
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ារាក់ជី
ដីាំសេូវ ៅបេទេសកមពុាយើងគេចេកា ១១ កេុម ដូចនេះារបេើបេស់ជី ោយោងៅាមសៀវៅរបស់

អងគារអីុរី (International Rice Research Institute =IRRI) ដេលានណេាំយាងចេាស់អំពីារបេើបេស់ជីលើ
ដំាំសេូវនិងៅាមបេភេទដីនីមួយៗ។

តើានជីអវីខលះដេលដំាំតេូវារាំាច់ាងគេ?សិសេសឆលើយកត់តេចំណុចសំាន់ៗ៖
ជីដេលដំាំតេូវារាាំាច់គឺៈ

-ាស៊ូត(N)៖ជួយឱេយលូតាស់សលឹកនិងដើម
-ផូាាត(P)៖ជួយឱេយលូតាស់ផលេនិងផា
-បូ៉ាស(K)៖ជួយឱេយលូតាស់ឬសនិងមើម

បុ៉នតេដំាំក៍តេូវារារាតុបាាប់បនេសំទៀតដេរដូចាៈាតិដេកស័ងកសីាាន់ធ័រកល័រទង់ដេងាល់សេយូមាោន
អុកសុីសេនអវីរដូហេសេនាាញេសេយូមម៉ង់ាណេស៘
 កងវះ៖ -ាស៊ូត(N)៖សលឹកពណ៌លឿង,ដើមតូច
  -ផូាាត(P)៖ធវើឱេយរួញគមសលឹក,ដើមតូច
  -បូ៉ាស(K)៖សលឹកាាក់ានពណ៌បេតងាស់ផាជេុះកតឹបជេុះផលេខវះាតិផអេម

តេីជីដេលានបេើបេស់ានារាត់បង់ាមរយៈាខលះ?សិសេសឆលើយារាត់បង់ជីាតិាមរយៈ
-រុកខាតិសេូបយក
-រំហួតោយកំៅថងេ
-ារហូរចេះ
-ារជេបចូលៅកនុងដី
-ារហៀរ
-សំណឹកាមទឹកហូរ

ារបេៀបធៀបរវងារបេើបេស់ជីធមមាតិនិងជីគីមីានគុណសមេបតតិនិងគុណវិបតតិដូចាងកេម៖

ជីធមមាតិ ជីគីមី

គុណសមេបតតិ គុណវិបតតិ គុណសមេបតតិ គុណវិបតតិ

-ាចកេបេគុណភពដី
-មិនប៉ះាល់បរិាាន
-ាយរក
-សនេសំានកនុងមូលាាន
-ចំាយទុនតិច
-ានរស់ាតិនិងមិន
ខូចសុខភព

-បេើបរិាណចេើន
-ពិាកដឹកជញជូន
-ចំាយពេលយូរ
-ចំាយពេលចេើន
-រុកខាតិមិនាយសេូប
យកាន

-បេើចំនួនតិច
-ាយដឹកជញជូន
-រុកខាតិសេូបយកាន់
ចិតត
-ចំាយពេលតិច

-ចំាយបេក់ចេើន
-ធវើឱេយខូចដី
-បេើបរិាណចេើនខូច
ដំាំ
-ពិាករក
-ពុំសូវានរស់ាតិនិង
ខូចសុខភព
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បញចប់មររៀន                                                        ១០  ាទី

សរសេរសំណួរៅលើាារខៀន(ឱេយសិសេសយកៅធវើៅផទះ)
-តើាររៀបចំដីានារបេោជន៍អវខីលះ?(កំាត់សៅឱេយដីធូរសាាប់កាាចងេ...)។
-តើបអូនតេូវធវើដូចមតេចដើមេបីកេបេគុណភពដីឱេយានលអ?(បេើជីធមមាតិ...)។

សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេនូវចមលើយាងលើ និងសំណួរដើមេបីយកៅឆលើយៅផទះ។ដើមេបីឱេយចមលើយាន់
តេចេាស់តេូវបេះាកសួរពីឪពុកាាយឬាមួយអនកជិតាង។
       យកសំណួរពិភកេាាមកេុមបិទៅលើជញាំងនេាាក់រៀន។ារបេើជីកំបុ៉សតឬជីាមកសតវាចចិញចឹមមីគេូ
សា៌ងាយៅកនុងដីធវើឱេយដីធូរ។ៅពេលាបេើជីធមមាតិចេើន ដំាំដុះលូតាស់លអានយូរ។  ារសេបូយកជី
ធមមាតិរបស់រុកខាតិយឺតានារខុសបលេកគាពី ជីគីមី។ារបេើបេស់ជីធមមាតិនិងជីគីមីានគុណសមេបតតិ  និងគុណ
វិបតតិអនកាំងអស់មើលៅលើាារខៀន។ សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេនូវចមលើយៅលើាារខៀន  និងលំាត់
ដើមេបីយកៅធវើៅផទះ។ ដើមេបីឱេយចមលើយាន់តេចេាស់ តេូវចេះាកសួរពីឪពុកាាយ ឬ ាមួយបងបអូន។ បាាប់មក
ជួសជុលទេុងសតវាាថមី។

យកសំណួរពិភកេាាមកេុមបិទៅលើជញាំងនេាាក់រៀន។

 កិចចារផទះ ៖ចូរអនកអតថធិបេាយពីារបេើបេស់ជីៅាមគេួាររបស់អនក?
 លំាត់៖ កសិករាាក់ានដីចំនួន២០០០ម២គត់ចង់បេើជី២០.២០.២០និង
  ជីអុ៊យរ៉េសមេប់ដីនេះភាក់ារកសិកមមានណេាំឱេយបេើកនុង១ហិកា
  ចំោះជី២០.២០.២០ចំនួន១០០គ.កេនិងជីអុ៊យរ៉េចំនួន៥០គ.កេ។
  តើកសិករតេូវបេើជី២០.២០.២០អស់បុ៉ាៅនគ.កេ?និងជីអុ៊យរ៉េអស់ចំនួន
  បុ៉ាៅនគ.កេ?។

  

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                  ៣០  ាទី

 ោកគេូ/អនកគេូសរសេរសំណួរៅលើកេាសហើយមូរធវើាឆាតដើមេបីឲេយតំាងកេុមាប់
១.ដូចមតេចដេលៅាជី?ចេកាបុ៉ាៅនបេភេទ?ានអវីខលះ?
 ២.ដូចមតេចដេលៅាជីធមមាតិ?ានអវីខលះ?
 ៣.ដូចមតេចដេលៅាជីគីមី?ានអវីខលះ?
 ៤.តើជីN.P.Kានតួាទីដូចមតេចខលះៅលើរុកខាតិ?
 ៥.តើារបេើជីានារាត់បង់ាមរយៈអវីខលះ?

តំាងកេុមមកាប់ឆាតសំណួរយកៅពិភកេាាមកេុម
ចេកកេាសផាំងធំនិងហវឺតៅាមកេុមនិងដឹកាំសិសេសដើមេបីពិភកេាាមកេុមចំនួន១០ាទីឱេយាន
ផុលផុស។

គេប់កេុមាំងអស់យកចមលើយាមកេុមៅបិទលើាារខៀនហើយាត់ដំាងកេុមដើមេបីឡើងបកសេយ។
បាាប់ពីកេុមាំងអស់ានបកសេយរួចហើយោកគេូ/អនកគេូសងខេបចមលើយដើមេបីរកចមលើយមួយឱេយតេឹមតេូវ។
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លេបេងកំានតៈ ទេវាា                        ១០ ាទី

ឱេយសិសេសាំងអស់ឈរារងវង់មូលហើយានាាក់ឈរៅកាាលវង់ធវើាទេវាហើយនិយយា៖លើកជើងឆវេង
អនកដេលឈៅជុំវិញតេូវតេលើកជើងឆវេងាមទេវាាឱេយលើកដេាាំតេូវតេលើកដេាាំាមទេវាាឱេយបេរមុខៅ
ឆវេងតេូវតេធវើាមឱេយដូចទេវាាាំងអស់។ ចំោះសកមមភពដេលទេវា និយយឲេយាប់ គឺចង់ឱេយធវើសកមមភពអវីក៏
ានដេរដើមេបីឲេយានអនកខុស។

ផទុយៅវិញបើានអនកាមួយអនុវតតខុសនឹងទេវាា គឺអនកោះានកំហុសាប់យកមកឱេយឈរៅកនុងរងវង់ដើមេបី
ឱេយជួយតេួតពិនិតេយមើលអនកធវើខុសថេមទៀត។

លុះទេវាឱេយធវើសកមមភពាន៦ៅ៧ដងអនកានកំហុសតេូវតេពិន័យឲេយាំ ឱេយចេៀង ឱេយ...ៅាមសំណូមពរ
អនកឈរជំុវិញ។

ដើមេបីាំុងពិធីនេះឱេយាន់តេសបេាយ អនកឈរជុំវិញចេៀង អនកៅ កាាលាំ ឬអនកៅកាាលចេៀង ផងាំផង ក៏
ានដេរ។
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ជីធមមាតិានាតិសុទធ ៖ N% P% K%
ាមកោ ២ ១ ២
ាមកជេូក ៥ ៣ ១
ផេះអាាម ០ ០ ១០
ផេះឈើ ០ ៥ ២៧
ផេះឆអឹង ០ ៣៥ ០
ាចម៍បេជៀវ ៥ ៥ ១
ាកសំណល់ផទះាយ ២ ៣ ១
ទនាេនខេតេ ៣ ១ ០
មេៅតេី ៩ ៧ ០
ាកសណេតកសៀង ៧ ១ ១

ដំាំសំាន់ៗដរលតរូវារាតិសុទធគិតា គករ/ហិកា
ល.រ មុខដំាំ N P2O K2O

១ សេូវ ៤០-៦០ ៤០-៦០ ២០-៣០
២ ោត ៦០ ១០០ ៨០
៣ ាផេ ១០០ ៦៥ ១០០
៤ កបេាស ៨៥ ៣០ ៩០
៥ ាាំជក់ ១០០ ៧០ ០
៦ អំៅ ៨៥ ៦០ ១៩០
៧ សណតេកសៀង ១៣០ ៣០ ៤០
៨ ដំឡូងមី/ឈើ ៦០ ៣០ ២៦០

៩ ាាស់ ១១០ ៣០ ២៧០
១០ ដូង ៧៥ ៣៥ ១៤០
១១ កេូច ១០៥ ៣០ ១៤៥
១២ សពេ ២៥០ ៩០ ៣០០
១៣ ារុ៉ត ១២០ ៥០ ២០០
១៤ ប៉េងោាះ ១១០ ៣០ ១៦០
១៥ ខទឹមាាំង ៨០ ៤០ ១២០
១៦ ដំឡូងវ័លល៍ ៧០ ២០ ១១០
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សាាតរនរជីាតិដរលតរូវារាំាច់របស់ដំាំ គិតាមធរយម ៖ 
         

        មាកេូាតុ                                                       មីកេូាតុ     
-ាស៊ូត (N) ១.៥%    -កល័រ  (Cl) ០.១%
-បូ៉ាសេយូម (K) ១.៥%    -ដេក  (Fe) ០.០១%
-ផូសវ័រ(P) ០.២%    -ម៉ង់ាណេស(Mn) ០.០១%
-ាាញ៉េសេយូម (Mg) ០.២%    -ស័ងគសី (Zn) ០.០០៤%
-ាល់សេយូម (Ca) ០.២%    -បរ  (B) ០.០០៣%
-ាាន់ធ័រ (S) ០.២%    -ាាន់(Cu) ០.០០០៣%

      -មូ៉លីបដេន (Mo) ០.០០០១៥%

មាកេូាតុ តួាទី ោគសញានេារខវះារាតុ

ាសូត(N) ធវើឱេយលូតាស់សលឹកនិងដើមនិងធវើឱេយ
ានពណ៌បេតងាស់
រៀបរយកនុងារបេើបេស់ាតិPនិងK  

ឱេយានតេឹមតេូវ
ធវើឱេយដំាំមិនាចទទួលអំពើគេប់យាង

និងដើមេបីទប់ទល់កាាចងេ/ជំងឺ
បងកើនចំណុះបេូតេអីុននេដំាំខលះ

សលឹកាស់និងសលឹកថមីៗខលះបេៅាពណ៌
លឿងពេាតនិងលឿង
ារលូតាស់កេិន
ៅតំបន់ខលះាដីខេាច់ោយារាន

ភលៀងចេើនពេកធវើឱេយាត់បង់ាតិ
ាស៊ូត

បូ៉ាសេយូម(K) ដំាំបងកើនភពធន់នឹងជំងឺ
ធវើឱេយដើមរឹង
ជួយធវើចលារុកខរស់ពីសលឹកៅបញស
បងកើនភពរឹងាំនិងធន់ារាំងសងួត
បងកើនភពបំពេញគេប់និងារលូត

ាស់ផលេនិងសលឹកនេពួកបនលេ

សលឹកកេមៗានអុចៗនិងរួញាមគម
សលឹកាក់ដូចាខាចៗ
ដើមទន់ហើយាចកងយាងាយ
ផលេតូចហើយសងួត
រុកខាតិរងគេះពីជំងឺនិងសតវបំផាញ

ផូសវ័រ(P) រុកខាតិធន់នឹងារាំងសងួតនិងរឹងាំ
ារលូតាស់លឿន(ឆប់ាស់)
ជួយបងកើតទេង់ទេយគេប់និងផលេ
បងកើនារលូតាស់បនលេនិងជួយបងកើត

សនូលឬពនលកតូចៗ
ជួយបណតុះបញស

សលឹកកេិននិងគមសលឹកានពណ៌លឿង
ផនេកកេមនេផទេសលឹកនិងដើមានពណ៌

ាាយ
ដំាំគៅនផាឬផលេលអទេ

ដំាំសរូវ  
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ាាញេសេយូម(Mg) ជួយដំាំផលិតកលរូ៉ភីល
សំាន់គឺសេូបយកាស៊ូតផូសវ័រ

និងាាន់ធ័រ
ជួយគេប់គេងកមេិតទឹកៅកនុងដំាំ
បេើបេស់ៅកនុងដំណើរារនេារបងកើត

បេូតេអីុនៅកនុងដំាំ

សលឹកាចេើនពណ៌លឿងពេាតរីឯសរ
សេសលឹកាចាពណ៌ាាយឬកេហម។
សលឹកាំងោះសតើងជេួញៗនិងាយរង
ារបំផាញ
មេកឬាងតូចៗោះទន់និងានអុច

តាត

ាល់សេយូម(Ca) ាំាច់ធវើឱេយដំាំសេូបយកាសូត
បេើបេស់ៅកនុងដំណើរារនេារបងកើត

បេូតេអីុនៅកនុងដំាំ
ជួយឱេយដំាំាស់ៗនិងផលិតឱេយាន

កមេិតលអនេគេប់

សលឹកាចេើនរួញហើយកងាចាន
ពណ៌បេតងាស់ខុសពីធមមា
ផានិងកតឹបគៅនលូតាស់លអទេហើយជេុះ

ក៍ាយសេួលដេរ
ដើមនេរុកខាតិទន់ហើយាចកងយាង

ាយ
បញសាំងអស់មិនលូតាស់តេឹមតេូវទេ

ាាន់ធ័រ(S) សំាន់សមេប់បេូតេអីុននិងពួកវិាមីន
ជួយឱេយដំាំសេូបយកជីាតិដូចា

បូ៉ាសេយូមដេកាល់សេយូមនិងាាញេសេយូម

សលឹកាចេើនលឿងពេាតឬលឿង
ាពិសេសសលឹកលូតាស់ថមី

មីកេូាតុ តួាទី ោគសញានេារខវះារាតុ

កល័រ(Cl) សំាន់សមេប់ធវើរសមីសំោគ កំណត់បញសកនុងារលូតាស់
សលឹកាចេើនបេៅាពណ៌តាត

រមួល/រួញហើយាប់

ដេក(Fe) ផតល់ឱេយដំាំានពណ៌បេតងពីពេះវ
ានបេើបេស់កនុងារបងកើតកលរូ៉ភីល
ាំាច់ដើមេបីរកេាអុកសុីហេសេនទុកៅកនុង

ដំាំ

ពនលកថមីនិងតេួយាប់ាប់ផតើមពីាង
ចុងចុះមក
សលឹកាចេើនលឿងពេាតឬារលូត

ាស់មិនពេញលេញ
មេក/ខនេងតូចៗានាប់ឬានអុចពណ៌

តាត
ផលេាចានរស់ាតិជូរ(ខទឹមាាំងាន

សភពទន់ាាំង)

ម៉ង់ាណេស(Mn) ជួយឱេយដំាំកនុងារបងតើតកលរូ៉ភីល
បេើបេស់កនុងារបងកើតជីវាតិ
ជួយឱេយដំាំកនុងារបេើាតិាសូតនិង

ាបូអីុរាត។

សលឹកាចេើនានពណ៌មិនសថិតសថេរហើយ
ានអុចតាតាប់
កតឹបលូតាស់មិនតេឹមតេូវហើយជេុះ

ាាក់យាងាយ
មេក/ខនេងតូចៗតេឡប់ៅាាប់ឬ

ានអុចតាត
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ស័ងគសី(Zn) សំាន់សមេប់កនុងារផលិតគេប់
បេើបេស់ៅកនុងដំណើរារបងកើត

បេូតេអីុនៅកនុងដំាំ
ជួយគេប់គេងកមេិតទឹកៅកនុងដំាំ

សលឹកាស់ៗនិងសលឹកថមីខលះបេពណ៌ៅា
លឿងពេាតឬលឿងហើយខមូរគមសលឹក
ារលូតាស់កេិន
ាចានឥទធិពលកនុងារាប់យកាសូត

ៅកនុងពពួកបនលេ

បរ(B) សំាន់សមេប់កនុងារអភិវឌេឍបញស
ទេង់ទេយគេប់និងផលេ
សំាន់សមេប់បឺតសេូបនិងដឹកជញជូន

ទឹកៅកនុងដំាំសំាន់ដេរសមេប់
ដឹកជញជូនាតិម៉េសៅនិងសក
បេើបេស់ៅកនុងដំណើរារបងកើត

បេូតេអីុនៅកនុងដំាំ

សលឹកាចេើនបេៅាពណ៌លឿងបុ៉នតេ
សរសេសលឹកធំៗៅតេពណ៌បេតងដដេល
ដើមាំងអស់ខលីហើយសគម
ាចថយចុះសមតថភពរបស់ដំាំកនុងារ

ាប់យកជីាតិផេសេងៗ

ាាន់(Cu) ជួយដំាំកនុងារផលិតកលរូ៉ភីលនិង
ធវើរសមីសំោគ
សំាន់សមេប់បឺតសេូបយកាតិដេក

សលឹកខចីានអុចៗហើយតេឡប់ៅាាប់
ដើមនិងផលេានារអភិវឌេឍន៍យឺតាស់
ចំោះប៉េងោាះដើមនិងសលឹកាចលេច

ឡើងពណ៌បេតង-ខៀវ

មូ៉លីបដេន(Mo) ាំាច់ដើមេបីឱេយានាក់តេរីៅជុំវិញ
បញសដំាំនិងាប់យកាតិាសូត
ពីលំហរាាស
បេើបេស់ៅកនុងដំណើរារបងកើត

បេូតេអីុនៅកនុងដំាំ

សលឹកាំងអស់សតើងខមូរហើយាចទទួល
ាតតេាតយាងាយ
កតឹបាំងអស់ាប់យាងាយ
ដើមខលី
បញសនិងផលេានបេពណ៌ានទេង់ទេយ

បលេកៗហើយាចៅាបេះ/បេក
ាចានឥទធិពលៅលើារភាប់ាតិ

ាសូតៅកនុងពពួកបនលេ

ដកសេង់ពីសៀវៅCAN(CommunityAgricultureNutrition)HANDBOOK,ThailandBurmaBorderConsortium
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 បេាប់បឺតសតវកនតេងបក់សេាងាាសទីកម៉េតេកេាសផាំងធំហវឺត...។

         ឯការចេកសិសេស(ដូចានាគំរូៅទំព័រទី៣០និង៣១)

 វតថុបំណងៈ 
          ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-រៀបាប់ពីសាសាតុផេសេងៗដេលៅជុំវិញដំាំ
-កំណត់ពីកាាានជីវិតដេលានទំាក់ទំនងាមួយកាាគៅនជីវិត
-រៀបាប់អំពីារវិភគបេព័នធកេសេតេបរិាានដើមេបីធវើារសមេចចិតត

រំឭកមររៀនទី ៤ៈ   អំពីជី                                                                                              ១០ ាទី
ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកាមួយសិសេសដូចានសំណួរាងកេម៖

ាមកេុមយកទេុងសតវមកាមានពីលទធផលនិងផាស់បតូរគាដើមេបីសងកេតមើលឱេយានាំងអស់គាហើយកត់
តេទិននន័យទុកសមេប់បូកសរុបលទធផលៅពេលចុងបញចប់។
លំាត់៖កសិករាាក់ានដីចំនួន២០០០ម២គត់ចង់បេើជី២០.២០.២០និងជីអុ៊យរ៉េសមេប់ដីនេះភាក់ារ
កសិកមមានណេាំឱេយបេើកនុង១ហិកាចំោះជី២០.២០.២០ចំនួន១០០គ.កេនិងជីអុ៊យរ៉េចំនួន៥០គ.កេ។តើ
កសិករតេូវបេើជី២០.២០.២០អស់បុ៉ាៅនគ.កេ?និងជីអុ៊យរ៉េអស់ចំនួនបុ៉ាៅនគ.កេ?។
ចមលើយ៖បេើជី២០.២០.២០ចំនួន២០ឝកេនិងជីអុ៊យរ៉េចំនួន១០គកេ(គេូគួរធវើលំាត់នេះបេប់សិសេស)

សបាហ៍ទី ៥ៈ ការវិភាគបរព័នធករសរតរបរិសថាន                    ៣០  ាទី
សរចកតីផតើម

ចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀន៖ារវិភគបេព័នធកេសេតេបរិាាន

មររៀនទី ៥ៈ ារវិាគបរព័នធករសរតរបរិសាន 



-26-

ដំាំសរូវ  ដំាំសរូវ  
      

        ោកគេូ/អនកគេូគួរបេើផេនទីគំនិត៖គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀនរួចគូសរងវង់ជុំវិញចំណងជើង
មេរៀនោះ។បាាប់មកគេូឱេយសិសេសឡើងមកាារខៀនាាក់មតងៗដើមេបីបាាញោបល់របស់គេៅជុំវិញចំណងជើង
នេះ ាក់ទងនឹងខលឹមារសំាន់នេមេរៀនឱេយានាន់តេចេើន។ ធវើរបៀបនេះដើមេបីឱេយាាក់រៀនានសកមមភព និងឱេយ
សិសេសាំងអស់ាាានកនុងារបញចេញោបល់របស់ខលួន។

តើារវិភគបេព័នធកេសេតេបរិាានគឺាអវី?
កត់តេចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀន៖ ារវិភគ=ារពិនិតេយពិារា
      បេព័នធ=ទំាក់ទំនង
      កេសេតេ=ដំាំ
      បរិ=ជុំវិញ
      ាាន=ទីកនលេង

ដូចនេះានន័យា៖ារវិភគបេព័នធកេសេតេបរិាានគឺាារវិភគដេលានទំាក់ទំនងគាាល់សាសាតុាំងអស់
(កាាានជីវិតនិងកាាគៅនជីវិត)ដេលៅជុំវិញសំាកនេដំាំ។
 ារវិភគបេព័នធកេសេតេបរិាាន=Agro-Eco-System-Analysis(AESA=អេា)

តើានសាសាតុអវីខលះដេលានទំាក់ទំនងៅនឹងបរិាាននេដំាំសេូវ?
កត់តេចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀនដូចា៖ទឹកដីជំងឺាតុាាសរុកខាតិសតវលអិត...។

តើារវិភគបេព័នធកេសេតេបរិាានអនុវតតដូចមតេច?
     ារវិភគបេព័នធកេសេតេបរិាាន គឺាារចុះបេមូលទិននន័យកេសេតេាសតេ និងសតវលអិត ដេលៅជុំវិញសំាកនេ
ដំាំសេូវហើយយកមកវិភគនិងដើមេបីធវើារសមេចចិតត។

 របៀបអនុវតតារវិាគបេព័នធកេសេតេបរិាានមនដូចតៅ ៖
 ១.កេុមនីមួយៗចុះៅកនុងសេពិនិតេយមើលសំាកចំនួន៥គុមពផេសេងៗគា។

២.បេមូលទិននន័យសតវលអិតជំងឺនិងទិននន័យកេសេតេាសតេ(ចំនួនដើម/គុមពកមពស់ដើមចំនួនសលឹក/ដើម)វស់
កមពស់ទឹកនិងពិនិតេយមើលសៅ។
 ៣.តេឡប់មកាាក់វិញបូកសរុបទិននន័យរកមធេយមភគនិងអវីដេលយើងសងកេតឃើញនិងបេមូលានពីកនុងសេ

ដើមេបីបញចូលៅកនុងរាយារណ៍គូររូបដំាំសេូវៅាមដំាក់ាលៅពេលដេលយើងចុះបេមូលទិននន័យ។
 ៤.កេុមនីមួយៗបកសេយជូនដល់កេុមធំ។ាំងអស់គាចុះៅកូនសេដេលកេមុនីមួយៗទទួលខុសតេវូដើមេបី
សេង់ទិននយ័ាក់កនងុាាង។

 ចេកាាងសេង់ទិននន័យាមកេុមចុះៅសេពិោធន៍ដេលានចេកសមេប់កេុមនីមួយៗអនុវតតាមារណេាំ
មកដល់ាាក់វិញយើងធវើរាយារណ៍អេាាមកេុមាក់ៅលើផាំងកេាសធំាំង៥កេមុ។ោកគេ/ូអនកគេូ
ជួយណេាំធវើរាយារណ៍ាមកេមុឱេយានលអសមេប់តេៀមទុកធវើពិពណ៌ៅពេលធវើទិវសេបញចប់វគគ។
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កេមុាធវើរួចយកមកបិទៅាារខៀនហើយាត់តំាងកេមុឡើងបកសេយជូនដល់កេមុធំ។អនុញាតឱេយសិសេសឡើង
បកសេយអេាមួយកេុមមតងៗរហូតដល់ចប់។
បាាប់មកោកគេូ/អនគេូបូកសរុបចមលើយាំងអស់ដើមេបីរកចមលើយមួយឱេយានសមសេប។

គូសគំនូសាងដេលមនទំាក់ទំនងគាៅកនុងបេព័នធបរិាាន ៖  

អនកផលិត ដំាំ សៅ

សតវសុីដំាំ ាារ ារាតុចិញចឹម

ពួកបងកោគ

សតវានបេោជន៍

ពួកបំបេកាតុ

សកមមភាពសំខាន់ៗ             ៣០  ាទី
សរសេរសំណួរៅលើកេាសហើយមូរធវើាឆាត
 ១.តើសាសាតុសំាន់ៗៅកនុងបេព័នធបរិាានានអវីខលះ?
 ២.តើានបញាអវីកើតឡើងៅពេលដេលយើងបេើាាំពុល?
 ៣.តើានបញាអវកីើតឡើងៅកនងុបេព័នធបរិាានបេសិនបើដំាំធន់នឹងសតវបំផាញ?
 ៤.តើគេតេូវារសាសាតុដូចមតេចៅកនុងបេព័នធបរិាាន?
 ៥.តើដំាំដេលដុះលូតាស់លអតេូវារអវីខលះ?
តំាងកេុមមកាប់ឆាតសំណួរយកៅពិភកេាាមកេុមហើយសរសេរៅលើផាំងកេាសធំ
ចេកកេាសផាំងធំនិងហវឺតៅាមកេុមនិងដឹកាំសិសេសដើមេបីពិភកេាាមកេុមចំនួន១០ាទីឱេយានផុលផុស។

គេប់កេុមាំងអស់យកចមលើយាមកេុមៅបិទលើាារខៀនហើយាត់ដំាងកេុមដើមេបីឡើងបកសេយាំង៥
កេុម។បូកសរុបលទធផលចមលើយ៖ ោកគេូ/អនគេូបូកសរុបចមលើយាំងអស់ ដើមេបីរកចមលើយមួយឱេយានសមសេប។
១.សាសាតុសំាន់ៗាន៖ទឹកដីសីតុណាភពជីរុកខាតិសតវជំងឺ។
 ២.ៅពេលដេលយើងបេើាាំពុលបរិាានគៅនតុលេយភពទេ។
 ៣.បើដំាំធន់នឹងសតវបំផាញកនុងបេព័នធបរិាានគៅនសតវាំអស់។
 ៤.គេតេូវារបរិាានឱេយានតុលេយភពគា។
 ៥.ដំាំដេលដុះលូតាស់លអតេូវារបរិាានសមសេប



ដំាំសរូវ  

លេបេងកំានត ៖ ទាយឈមោះសកមមភាព            ១០  ាទី

ាររៀបចំលេងលេបេងមនដូចតៅ ៖ 
-សិសេសាំងអស់ឈរា២ជួរបនតពីកេយខនងគារហូត។
-កេមុនីមួយៗរីសតំាងកេមុាាក់ឱេយឈរពីមុខជួរតេបេរមុខទល់គាាមួយអនកដេលឈរកនងុជួរ។
-បាាប់មកានាាក់ទៀតឈរៅពីកេយខនងអនកាំង២លើៅអីដើមេបីាយសេួលបាាញសកមមភព។
-ាាក់ដេលាអនកលើកសកមមភពបាាញៅអនកដេលឈរកនុងជួរហើយឱេយធវើាយវិារសកមមភពោះដើមេបីឱេយ
អនកដេលតំាងកេុមនីមួយៗឱេយាយតើសកមមភពោះានឈៅះអវី?បុ៉នតេាមអនកាំង២នេះមិនឱេយាក
ៅមើលកេាសសកមមភពដេលគេកំពង់បាាញោះទេ។
-បើកេុមាាយតេូវឈៅះសកមមភពោះាត់ទុកាាឈនះ។
-បាាប់មកអនកដេលបាាញសកមមភពរៀបចំបាាញាាថមីទៀតហើយារអនុវតតន៍គឺដូចៅជំាានទី១ដេរ។
បេសិនបើកេុមាំង២ាយមិនចំឈៅះសកមមភពទេអនកដេលបាាញានសិទធិបតូរបាាញៅសកមមភពមួយ
ទៀត។

បញាក់ ៖ អនកដេលបាាញសកមមភព តេូវរៀបចំកេាសសកមមភព ពីមុនឱេយហើយសេច។ សកមមភព ាំងោះ
ាចសរសេរអវីក៏ានដេរដូចា ៖ ភជួរសេ ដកសំាប ោកសេូវ ជិះកង់ ាត់ាល់ ាត់សក់៘ ារសរសេរ
សកមមភពនេះចេើនឬតិចាសេ័យៅលើពេលវេា។

-ៅទីបញចប់អនកដេលបាាញសកមមភពតេួតពិនិតេយមើលតើកេុមាមួយដេលាយតេូវសកមមភពចេើនាងគេ
ាកេុមឈនះហើយកេុមដេលាយតេូវានតិចាកេុមាញ់។
-កេុមដេលាញ់តេូវតេពិន័យឱេយចេៀងឱេយាំចេៀងផងាំផងហើយកេុមដេលឈនះជួយទះដេ។

បញចប់មររៀន                                                    ១០  ាទី

យកចមលើយពិភកេាាមកេុមបិទៅលើជញាំងនេាាក់រៀន។
សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេនូវចមលើយៅលើាារខៀន។

       តើៅកនុងបេព័នធបរិាានមនកាាមនជីវិត និងកាាគានជីវិត ៖
-កាាានជីវិត៖សតវានបេោជន៍សតវសីុដំាំសតវអពេាកេតឹនិងរុកខាតិ។
-កាាគៅនជីវិត៖ទឹកដីពនលឺខេយល់ជីកំៅ។
-ារវិភគបេព័នធកេសេតេបរិាានគឺចុះាមានារលូតាស់របស់ដំាំនិងារបេបេួលរបស់សតវ
ដេលកើតានឡើងៅាមសាាហ៍នីមួយៗ។
-ដើមេបីារារបរិាានឱេយានលអមិនតេូវបេើាាំពុលឡើយ។

       កិចចារផទះ ៖គូរទមេង់អេា"ៅលើកេាសាម"ាាក់មួយនិងរៀបចំទេុងសតវារាថមី។
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ាាងសរង់ទិននន័យ
កេុម.........................ថងេទី.......................

លើដំាំសេូវ

១ ២ ៣ ៤ ៥ សរុប មធេយម

១.សតវសុីដំាំ
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២.សតវានបេោជន៍
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៣.សតវអពេាកេឹត
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

៤.ជំងឺ
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៥.ារសងកេត
-ចំនួនដើម/គុមភ
-ចំនួនសលឹក/ដើម
-កំពស់ដើម(ស.ម)
-កំពស់ទឹក(ស.ម)
-ដំាក់ាល
-ាាមបំផាញ
-សៅ
-សភពលូតាស់
-ាតុាាស
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សំាក
បរិាយ
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ដំាំសរូវ  ដំាំសរូវ  

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 សំាកសតវសេាងាាសទកីបេាប់បឺតសតវកនតេងបក់កេឡជ័រកេាសហវតឺ។
ផាងំផូសទរ័សំាកសតវ

 វតថុបំណងៈ 
          ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-កំណត់ានអំពីតួាទីរបស់សតវលអិតៅកនុងបេព័នធបរិាាននេដំាំ
-នាាញអំពីាាមបំផាញនិងចំណីាាររបស់សតវលអិត
-កត់សាាល់ពីលកខណៈរូបាងរបស់សតវលអិតពងកូននិងដឹកឌឿ    

រំឭកមររៀនទី ៥ៈ ារវិាគបរព័នធករសរតរបរិសាន                                                 ១០ ាទី
ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកាមួយសិសេសដូចានសំណួរាងកេម៖
ាមកេុមយកទេុងសតវមកពិនិតេយមើលរួចហើយផាស់បតូរកេុមដើមេបីសងកេតមើលឲេយានាំងអស់គាហើយកត់តេ
ទិននន័យទុកសមេប់បូកសរុបលទធផលៅពេលចុងបញចប់។

មររៀនទី ៦ៈ សតវលអិតលើដំាំសរូវ 

សាាហ៍ទី ៦ៈ សតវលអិតលើដំាំសេូវ          ៣០  ាទី
តើសតវលអិតៅលើដំាំសេូវានអវីខលះ?ឆលើយ៖ានសតវសុីដំាំសេូវសតវានបេោជន៍និងសតវអពេាកេិតេយ។

តើអនកាាប់ឃើញសតវាំងោះដេរឬទេ?ឆលើយ៖ាាប់ឃើញវរស់ៅលើដើមលើសលឹក/ចុងសលឹកនិងៅកនុងទឹក។

ាក់ផូសទ័រសតវលអិត  ៅលើាារខៀន រួចយកសកុតបិទអកេសរឈៅះសតវដើមេបីកុំឱេយសិសេសមើលឃើញឱេយឃើញតេ
រូបសតវានហើយ។
   Iោកគេ/ូអនកគេូសរសេរឈៅះសតវលអតិធវើាឆាតឱេយសសិេសឡើងាប់ាាកម់តងៗរួចឱេយចងអលុលើរូបសតវៅលើផសូទរ័
តើតេឹមតេូវឬទេ?
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សតវលអិតដេលាតតេាតលើដំាំសេូវាន៖
ដងកូវហវូង(Armyworm)វានចេើនបេភេទដូចាដងកូវាត់ដើមពេលដងកូវៅតូច

វសុីសលឹកាត់គួរាត់ដើម...។វាស់ពីសំបុកាកេុមៗពេលវធំាក់ខលួនកេមសលឹក
ឬពេលថងេវាក់ខលួនៅកនុងដីវចូលចិតតបំផាញៅសេាដេលគៅនទឹក។
ដងកូវមូរសលឹក(Leaffolder)ដងកូវបេភេទនេះចេើនសុីរំុសលឹកសេូវដើមេបីារារ
ខលួនវពេលយប់វចេញមកបំផាញហើយារបំផាញរបស់វមិនធងន់ធងរឡើយ។
ដងកូវបំពង់ាត់សលឹក(Caseworm)ដងកូវបេភេទនេះវាត់សលឹកសេូវាកង់ៗ

រួចមូរាបំពង់ដងកូវៅកនុងបំពង់ោះរួចទាាក់មកលើទឹកដើមេបីបណតេតខលួនៅបំផាញ
គុមពសេូវមួយទៀតវចូលចិតតបំផាញសេាដេលានទឹក។
សេឹងជញជក់ទឹកោះសេូវវចូលចិតតបំផាញៅដំាក់ាលសេូវាក់ទឹកោះធវើឱេយគេប់សេូវោះៅាសកក។

បេសិនបើគេប់ាក់មេៅធវើឱេយគេប់សេូវាក់ា២ឬ៣កំាត់។
មាចតាតវជញជក់ដើមសេូវបើានារផទុះឡើងោយារារបំផាញពីមាចតាតធវើឱេយសេូវោះសងួតខាច

មើលៅាក់បីដូចាសេូវខវះទឹក។

វិានារារារ និងកំាត់មនដូចតៅ៖
ដងកូវហវូង(Armyworm)គេបូមទឹកពនលិចសេូវ២ឬ៣ថងេកេយមកទើបបងហូរទឹកចេញវិញ។
ដងកូវមូរសលឹក(Leaffolder)គេយកបាាចុងបញសេសីោសលើចុងសេូវរួចហើយយកផេះាចាមកេយ។
ដងកូវបំពង់ាត់សលឹក(Caseworm)គេបងហូរទឹកចេញឱេយអស់ពីកនុងសេរយៈពេល៣ថងេកេយមកទើបបងហូរ

ទឹកចូលវិញ។
សេឹងជញជក់ទឹកោះសេូវ(Ricebug)គេយកាាមកណតុរ...ដេលាប់សអុយៅជេលក់ាាំពុលរួចយកៅ

ោតកនុងសេដើមេបីឲេយសតវសេឹងមកោម។
មាចតាត(Brownplanthopper)គេាចយកកំទេចាាំជក់(កេាលថនល់-ភនំពេញ)

យកៅាចផាល់តេមតង។

ារារារដំាំានចេើនវិធីាសតេដូចាារជេើសរីសពូជធងន់ាររៀបចំដីឱេយាាតឆាស់មុខដំាំសាាត
សៅ បំាត់ជមេកសតវលអិតនិងជំងឺដកដើមដេលកើតជំងឺចេញាពិសេសជំងឺវីរុសាយឆលងាទីបំផុត។ដូចនេះគួរាំឲេយ
ានចោាះគុមពសមសេបពេមាំងជេើសរីសរដូវផង។ចំោះវិានារារារគេាចយកាាំគីមីពុលមកកំាត់ាន
បុ៉នតេតេូវាន ារណេាំយាងតេឹមតេូវ អំពីកមេិត វិធីបេើដើមេបីឱេយានសុវតថិភពាំងអនកបេើ និងបរិាាន។ ចំោះ
សតវលអិតគេាចបេើវិានារជីវាសតេដូចា៖ាាំផេសំពីរុកខាតិសតវានបេោជន៍និងោយមេានិក។

តើានសតវលអិតានបេោជន៍អវីខលះដេលានៅកនុងបរិាានដំាំសេូវ?
ពួកសតវលអិតានបេោជន៍គឺាសតេូវធមមាតិដេលានជួយដល់កសិករៅកនុងបេព័នធបរិាាននេដំាំសេូវ
ហើយចេកា៖



ដំាំសរូវ  ដំាំសរូវ  

សកមមភាពសំខាន់ៗ              ៤០  ាទី
សរសេរសំណួរៅលើកេាសហើយមូរធវើាឆាត
១.ចូរអនករៀបាប់សតវសុីសេូវដេលានៅកនុងបេព័នធបរិាានដំាំសេូវ?
២.តើវដតជីវិតរបស់សតវលអិតចេកាបុ៉ាៅនកេុម?ចូរឱេយឧាហរណ៍?
៣.តើាាមបំផាញរបស់សតវសុីសេូវានលកខណៈដូចមតេចខលះ?
៤.តើសតវសុីសេូវានតួាទីអវីខលះ?ាចាត់ទុកវានបេោជន៍ខលះដេរឬទេ?
៥.ដើមេបីឱេយានតុលេយភពកនុងបេព័នធបរិាានតើអនកតេូវធវើដូចមតេច?

ពពួកសតវមនបេោជន៍ចេកា ៣ ពួក
១.បេាទ័រ/សតវរំារៈពីងាងកនទុំរុយអណតើកាស...ាសតវសុីាច់ាាារ
២.ាាាាសុីតៈឪាាល់រុយ...ដេលាសតវផញើរវដតជីវិតលើសតវដទេ
៣.ាាតូហេសេនៈផេសិតាក់តេរីវីរុស...ពួនបងកោគ

សតវមនបេោជន៍ចេកា ៣ កេុម 
១.កេុមយមលេាតៈពួកពីងាង
២.កេុមឱាសនិយមៈកនទុំរុយអណតើកាសកណតូបអង់តេនវេងសេឹងពិឃដរុយោរ.៘
៣.កេុមាមសុីៈឪាាល់រុយសេឹងោក....។

សតវមនបេោជន៍ចេកា ៣ កងធំ 
១.កងជើងោកៈខមូតដីគូថសេួចសតវកនទុយពីរចងេិតកនតុលគីងគក់ពស់ាាន់៘
២.កងជើងទឹកៈខទួយទឹកសេឹងទឹកតូចសេឹងទឹកជើងវេងកនតេះឡង់កនតេះទូកតេីកងកេប៘
៣.កងជើងាាៈកនទុំរុយសេឹងបាាបីនិងពពួកសតវធំៗ(ាាំងខលេងទីទុយមៀម៘
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តំាងកេុមមកាប់ឆាតសំណួរយកៅពិភកេាាមកេុម
ចេកកេាសផាំងធំនិងហវឺតៅាមកេុមនិងដឹកាំសិសេសដើមេបីពិភកេាាមកេុមចំនួន១០ាទីឱេយានផុលផុស។
     គេប់កេុមាំងអស់ យកចមលើយាមកេុមៅបិទលើាារខៀន ហើយាត់ដំាងកេុមដើមេបី ឡើងបកសេយ។
សិសេសបកសេយរួចោកគេូ/អនកគេូសងខេបចមលើយ ៖ 

១.សតវសុីដំាំៅកនុងបេព័នធាន៖ចងេិតដងកូវសុីរូងដើមដងកូវមូរសលឹកសេឹងជញជក់ទឹកោះមាចតាត៘
២.វដតជីវិតសតវលអិតចេកា២កេុម៖

-វដតជីវិតពេញលេញ៖អណតើកាសមេអំៅ...
-វដតជីវិតមិនពេញលេញ៖ចងេិតសេឹងមាចកណតូប...

៣.សតវសុីដំាំវបំផាញានលកខណៈកកេរ/ាត់និងចុច/ជញជក់
៤.សតវសុីដំាំានតួាទីបំផាញដំាំហើយវក៏ានបេោជន៍ខលះដេរពីពេះវាចំណីរបស់សតវាន
បេោជន៍
៥.ដើមេបីឱេយបរិាានានតុលេយភពយើងមិនតេូវបេើាាំពុលទេតេាចបេើាាំពុលផេសំពីរុកខាតិ។

បញចប់មររៀន                                                        ២០  ាទី

យកចមលើយពិភកេាាមកេុមបិទៅលើជញាំងនេាាក់រៀន។
     សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេនូវចមលើយៅលើាារខៀន និងកត់លំាត់យកៅធវើៅ ផទះ។ៅកនុងចំារ
បើានសតវសុីដំាំចេើន ាងសតវានបេោជន៍យើងគៅនពេួយារមភទេពេះសតវានបេោជន៍ ១កេាល ាច
កំាត់សតវសុីដំាំានចេើនកេាលកនុង១ថងេ។

     កិចចារផទះ ៖ចូរគូសសញា(√)ៅកនុងាាងាងកេមឲេយានតេឹមតេូវ?

ល.រ ឈៅះសតវ សតវសុីដំាំ សតវានបេោជន៍ សតវអពេាកេឹត

១ កណតូបអង់តេនវេង

២ ឪាាល់
៣ សេឹងជញជក់ទឹកោះ
៤ ដងកូវសុីរូងដើម

៥ ខមូតដី

៦ សតវកនទុយពីរ

៧ រុយកនទុយពីរ
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ដំាំសរូវ  

លេបេងកំានតៈ រាប់សតវមានបរយោជន៍ឱរយបនមនាក់មួយៗ                   ១០  ាទី

ឱេយសិសេសឈរារងវង់មូលបេរមុខចូលកនុងាំងអស់គាានាាក់ឈរកាាលវង់ដើមេបីពនេយល់ដល់អនកដេលឈរ
ៅជុំវិញ។អនកដេលឈរជុំវិញាប់ឈៅះសតវានបេោជន៍ឱេយានាាក់មួយបើអនកមុនគេាប់ឈៅះសតវោះមុន
អនកកេយមិនឱេយាប់ឈៅះដដេលទេតេូវាប់ឈៅះផេសេងទៀត។អនកៅាងាាំដេបាាប់ាប់ឈៅះសតវបនតមុននឹង
ាប់តេូវាប់ឈៅះសតវរបស់គេមុនសិនទើបាឈៅះសតវរបស់ខលួនាកេយ។លុះដល់អនកទី៣តេូវាប់ឈៅះសតវ
របស់អនកទី១អនកទី២ទើបាប់ឈៅះសតវខលួនឯងកេយ។

ឧាហរណ៍៖

ទី១ សតវកនទុយ២

ទី២ សតវកនទុយ២ ឪាាល់

ទី៣ សតវកនទុយ២ ឪាាល់ ខមូតដី

ទី៤ សតវកនទុយ២ ឪាាល់ ខមូតដី រុយោរ

ទី៥ - - - - -

ទី៦ - - - - - -

ទី៧ - - - - - - -

   អនកទី៤ ាប់ដូចអនកទី២ ទី៣ដេរទើបាប់ឈៅះសតវរបស់ខលួនាកេយហើយអនកទី ៥ ក៏ធវើដូចគាាបនតបាាប់។
ចំោះអនកដេលតេូវាប់ឈៅះសតវ ចង់ាឈៅះសតវអវីក៏ានឱេយតេសតវានបេោជន៍  ផទុយៅវិញបើាប់សតវសុីដំាំ
ឬសតវពេាកេិតេយគឺខុសហើយៗ។ដូចនេះអនកដេលានកំហុសាប់យកមកឲេយឈរៅកាាលវង់។ចំណេកអនកៅាង
ាាំបាាប់តេូវាប់ផតើមារាថមីដូចពីជំាានលើកទី១ដេរបើានកំហុសាប់អនកោះឲេយមកឈរកាាលវង់ទៀតហើយ
អនកបាាប់ាប់ផតើមារាថមីទៀត។ារលេងលេបេងរបៀបនេះរហូតដល់ឈប់។

ៅទីបញចប់ តេូវពិន័យអនកដេលានកំហុស ឱេយចេៀងឱេយាំ ឬអនកៅកនុងវង់ាអនកាំ រីឯអនកដេលឈរព័ទធពីកេជួយ
ចេៀងកំដរក៏ានដេរ។

លេបេងនេះានារបេោជន៍ដើមេបីឱេយសិសេសានចងាំឈៅះសតវានបេោជន៍។
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ដំាំសរូវ  

 រយៈពេេលបងេៀន៖២មាងសិកេា

 ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 កេាសហវឺតចបាប់បំពង់ឬសេសី៘

         សំាកសតវកណតុរ

 វតថុបំណងៈ 
          ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-រៀបាប់ពីលកខណៈរូបាងនិងអតតចរិតរបស់វ
-កំណត់ានពីវដតជីវិតនិងកំណើនរបស់សតវកណតុរកនុងមួយឆាំ
-បាាញពីកនលេងដេលសតវកណតុររស់ៅនិងវិធីកំាត់សតវកណតុរ

រំឭកមររៀនទី ៦៖ សតវលអិតលើើដំាំសរូវ                                                               ១០ ាទី
ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកាមួយសិសេសដូចានសំណួរាងកេម៖
ាមកេុមយកទេុងសតវមកពិនិតេយមើលរួចហើយផាស់បតូរកេុមដើមេបីាមានពីលទធផលនិងធវើារកត់ចំាំទុក។

      សំណួរសូមមើលតេង់ចំណុចបញចប់មេរៀនអំពីកិចចារផទះ

មររៀនទី ៧ៈ សតវកណតុរ 

  សបាហ៍ទី ៧៖ សតវកណដុរ             ២០  ាទី
សរចកតីផតើម
តើសតវកណតរុានបុ៉ាៅនបេភេទអវខីលះ?សិសេសឆលើយ៖ាន៤បេភេទគឺកណតរុបេងកណតរុបេផេះកណតរុបងកង់និងកណតរុបេម៉េះ
ោកគេូ/អនកគេូកត់តេចមលើយសិសេស
តើកណតុរចូលចិតតរស់ៅកនលេងា?សិសេសឆលើយ ៖ចូលចិតតរស់ៅាមផទះាមគុមាតពេនិងរនធកនុងដី
ោកគេូ/អនកគេូកត់តេចមលើយសិសេស។

ចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀន៖សតវកណដុរ
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ោកគេូ/អនកគេូគួរបេើផេនទីគំនិត៖គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀនរួចគូសរងវង់ជុំវិញចំណងជើង
មេរៀនោះ។ បាាប់មកគេូឱេយសិសេសឡើងមកាារខៀនាាក់មតងៗដើមេបីបាាញោបល់របស់គេៅជុំវិញចំណងជើង
នេះ ាក់ទងនឹងខលឹមារសំាន់នេមេរៀនឱេយានាន់តេចេើន។ ធវើរបៀបនេះដើមេបីឱេយាាក់រៀនានសកមមភព និងឱេយ
សិសេសាំងអស់ាាានកនុងារបញចេញោបល់របស់ខលួន។

តើាររស់ៅរបស់សតវកណតុរានទំាក់ទំនងៅនឹងអវីខលះ?
កត់តេចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀន៖

តើកណតុរាសតវអវី?
         កណតុរាសតវចងេបំផុតដេលបំផាញដំាំនិងវតថុផេសេងៗ ដេលាចរស់ៅានសទើរគេប់ទីកនលេងាំងអស់
ហើយក៏ាភាក់ារចមលងមេោគផេសេងៗផងដេរ។

ៅបេទេសជឿនលឿនមួយចំនួនគេចិញចឹមកណតុរទុកឱេយវសុីាាំពុលគីមីដើមេបីឱេយដឹងាតុសកមមរបស់ាាំពុលនិងធវើ
ារផលិតដើមេបីកំាត់កាាចងេផេសេងៗ។បុ៉នតេៅបេទេសកមពុាយើងគេដើរបេមូលទិញសតវកណតុរដើមេបីយកៅធវើា
ចំណីតេីឆារនិងាាាររបស់មនុសេសមួយចំនួនផងដេរ។

សតវកណតុរ ចំណី

ជមេក

បរិាាន

ារបនតពូជ

សកមមភាពសំខាន់ៗ              ៤០  ាទី

សរសេរសំណួរៅលើកេាសហើយមូរធវើាឆាត
១.តើសតវកណតុរានរូបាងដូចមតេចខលះ?
២.តើសតវកណតុរានលកខណៈជីវាសតេដូចមតេច?
៣.េតីារកត់សាាល់វតតានរបស់សតវកណតុរានលកខណៈដូចមតេចខលះ?
៤.តើសតវកណតុរចូលចិតតបំផាញសេូវៅដំាក់ាលាហើយាាមបំផាញានលកខណៈដូចមតេចខលះ?
៥.តើានវិានាររបៀបាខលះដើមេបីកំាត់សតវកណតុរ?

តំាងកេុមមកាប់ឆាតសំណួរយកៅពិភកេាាមកេុម
ចេកកេាសផាំងធំនិងហវឺតៅាមកេុមនិងដឹកាំសិសេសដើមេបីពិភកេាាមកេុមចំនួន១០ាទីឱេយានផុលផុស។

ដំាំសរូវ  ដំាំសរូវ  
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      គេប់កេុមាំងអស់ យកចមលើយាមកេុមៅបិទលើាារខៀនហើយាត់ដំាងកេុមដើមេបីឡើងបកសេយ។
សិសេសបកសេយរួចោកគេូ/អនកគេូសងខេបចមលើយៈ 

១.សតវកណតុរានរូបាងដូចាងកេម៖
-កេាលៈាត់សេួចភនេក២មើលពុំសូវចេាស់ពុកាត់សមេប់ាំផលូវតេចៀកពូកេាាប់ចេមុះពូកេសេង់កលិន
ធមេញមុខ៤ពូកេកកេរ។
-ដងខលួនគេបដណតប់ោយសេបេកដេលានោមទុនៗហើយានពណ៌បេផេះ
-កណតុរានជើង៤(មុខ២ជើងមួយានមេម៤និងកេយ២ជើងមួយានមេម៥)
-កនទុយវវេងាងខលួនហើយាងរៀវចុង

២.លកខណៈជីវាសតេរបស់សតវកណតុាន៖
-កណតុរចូលចិតតរស់ៅាមគមាតពេរូង/រនធកនុងដីនិងៅាមផទះសមេបេង។
-កណតុរកូន៣ខេមតង(កនុង១ដងកើតាមធេយមានកូន៦គឺញី៣និងឈៅល៣)។
-មេ១និងឈៅល១កេាលបងកើតកូនាន២០៤៦កេាលកនុង១ឆាំ។
-កណតុរានាយុបេហេលពី១២ៅ១៨ខេ។
-កណតុរពូកេហេលទឹក
-កណតុរចិញចឹមកូនោយទឹកោះ

៣.ារកត់សាាល់វតតានរបស់សតវកណតុរានលកខណៈដូចា៖
-ឃើញានាផលូវវដើរាាមានជើងាាមបំផាញានរនធានាចម៍និងវតតានកណតុរ។

៤.សតវកណតុរចូលចិតតបំផាញៅដំាក់ាលសេូវផើមហើយៅកាាលសេ។ាាមបំផាញាងាបញឆិតៗ
ានលកខណៈដូចធមេញរារ។
៥.វិានារដើមេបីកំាត់សតវកណតុរានៈ

-បើកទិវកំាត់សតវកណតុរៈជីករនធនិងកំាត់ជមេក
-ដុតភលើង
-ាក់អងគប់/ាក់នុយសអិត
-ធវើផទះសំាក់ឱេយវ(យកឬសេសីចំនួន៣ាច់រួចបុកទំាយាាំងហើយយកៅាក់ៅាមផលួវរបស់វ)
-ាំដុះដំាលគា
-សាាតពេជុំវិញសេ/ចំារ
-ាក់ផាំងសំពត់ៅស៊ូព័ទធជុំវិញ
-វិានារជីវាសតេៈទីទុយមៀមាាំងខលេងពស់ឆកេ។ល។
-វិានារគីមីាក់ាាំបំពុលោយបេុងបេយ័តន(Racumine,Wafarine,Zincphosphate

បញចប់មររៀន                                   ២០  ាទី

យកចមលើយពិភកេាាមកេុមបិទៅលើជញាំងនេាាក់រៀន។
សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេនូវខលឹមារចមលើយៅលើាារខៀន។

-សតវកណតុរខលួនវគេបដណតប់ោយោមហើយចេកា៣ផនេកគឺកេាលដងខលួននិងកនទុយ។កេាលានភនេក
១គូចេមុះានរនធ២ពុកាត់តេង់ៗនិងធមេញមុខ៤។

ដំាំសរូវ  ដំាំសរូវ  
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-ដងខលួនានជើងមុខ១គូមេមាាង៤ជើងកេយ១គូមេមាាង៥កនទុយាងរៀវសេួចចុងវេងាងខលួនគេប
ដណតប់ោយោមខលីៗ។
-កណតុរានវដតជីវិតពី១២ៅ១៨ខេកូនមតងគិតាមធេយមាន៦កេាល=ឈៅល៣និងញី៣។កណតុរចូលចិតត
រស់ៅាមវលសេរនធឈើាមផទះវាសតវចងេ។
-ដើមេបីកំាត់សតវកណតុរជីកបំផាញជមេកាក់អងគប់ធវើផទះសំាក់ឱេយវចូលៅាក់លបាក់ចំណីាយ
ាមួយាាំពុល៘

រៀបចំទេុងសតវារាថមីថេរកេាាមកេុមឱេយានលអ។

     កិចចារផទះៈ គូររូបសតវកណតុរាាក់មួយាក់សៀវៅរៀងៗខលួន

លេបេងកំានតៈ កូនកមរងកៅសូ៊                                 ១០  ាទី

 ឱេយសិសេសាំងអស់ឈរារងវង់មូលបេរមុខចូលកនុងាំងអស់គាានាាក់ឈរៅកាាលហើយពនេយល់ា៖
 -នេះាកមេងៅស៊ូយើងាំងអស់គាបេឡេងលេងាមួយនឹងកូនកមេងៅស៊ូនេះឱេយដូចនឹងកូនកមេងពិត។
 - ារបេឡេងលេងនេះ អនកាចង់ធវើអវីក៏ានដេរដូចាៈ សិតសក់ឱេយវ ធវើាព.វ ធវើាងូតទឹកធវើាាបម៉េសៅ
ធវើាថើបវហើយបេឡេងលេងាមួយកូនៅស៊ូនេះ(រយៈពេលបេហេលកនលះវិាទី/ាាក់)គឺធវើាាក់មតងៗរហូតដល់គេប់
គាតេូវចងាំសកមមភពរបស់ខលួនផង។
 -លុះធវើានគេប់គាហើយអនកឈរកាាលទទួលយកកូនៅស៊ូមកវិញនិយយបនតាយើងាំងអស់គាាប់លេខ
ាាក់ាប់លេខ១ាងាាំដេបាាប់ាប់លេខ២អនកាាំដេបនតាប់លេខ១លេខ២រហូតដល់គេប់គា
 -កេយពីាប់លេខរួចហើយអនកលេខ១និងអនកលេខ២ឈរទល់មុខដេគូរាំងអស់គាានន័យាអនកលេខ១ដេ
គូរាមួយអនកលេខ ២។ អនកដេលបេាន់លេខ១ ាំងអស់គាយកសកមមភពដេលខលួនានធវើាមួយនឹងកូនកមេងៅស៊ូ
មកធវើាមួយនឹងដេគូររបស់ខលួន។លុះដល់អនកទី១ធវើចប់អនកទី២យកសកមមភពដេលខលួនានធវើាមួយនឹងកូនកមេងៅ
ស៊ូមកធវើាមួយនឹងអនកទី១វិញមតង។
 -លុះានធវើសកមមភពាក់គាចប់ហើយអនកឈរៅកាាលឲេយអនកាំងអស់ឈរបេរមុខចូលកនុងហើយតេូវលើក
ឡើងាអនកដេលធវើសកមមភពានលអដូចដើមឈរៅនឹងកនលេងោយឡេកអនកដេលធវើមិនដូចសកមមភពដេលខលួនាន
ធវើាមួយនឹងកូនៅស៊ូោះចូលមកកនុងវង់ដើមេបីពិន័យ។
 -ពិន័យានចេៀងានាំជួនាលចេៀងផងាំផងជួនាលគេន់តេាំអនកឈរៅាងៗចេៀង។

ដំាំសរូវ  ដំាំសរូវ  
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គណនាកំណើនរបស់សតវកណដុរកនុងរយៈ ១ ឆនាំ

ឈៅល១និងញី១=៦កេាល(ញី៣និងឈៅល៣)
ខេទី១៣៖ឈៅល១និងញី១=៦កេាល
   ៣X៦=១៨
  ១២X៦=៧២
៤៨X៦=២៨៨
១៩២X៦=១១៥២
សរុប=១៥៣៦

    ខេទី១0
ឈៅល១+ញី១=៦កេាល(ញី៣ឈៅល៣)
៣X៦=១៨
១២X៦=៧២
៤៨X៦=២៨៨
សរុប=៣៨៤

កណតុរសាាប់មនុសេសោយបេោលាន៤ាក់/ឆាំ៖០.០០២គ.កេ/ថងេX២០៤៨កេាលX៣៦៥ថងេ=
១៤៩៥គ.កេ។មនុសេសតេូវារសេូវ៣៥០គ.កេ/ាាក់/ឆាំ

ខេទី៤
ឈៅល១+ញី១=៦កេាល
(ញី៣ឈៅល៣)
៣X៦=១៨
សរុប=២៤

ខេទី៧
ឈៅល១+ញី១=៦កេាល(ញី៣និងឈៅល៣)
៣X៦=១៨
១២X៦=៧២
សរុប=៩៦

ខេទី១
ឈៅល១+ញី១=៦កេាល(ញី៣និងឈៅល៣)

១២-១៨ខេ
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 រយៈពេេលបងេៀន៖២មាងសិកេា

 ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
កេាសហវឺត៘

         ផាំងរូបភព"វដតជីវិតនិងសំាញ់ចំណីាារ"

 វតថុបំណងៈ 
          ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-រៀបាប់ពីអនតរកមមនេសកមមភពផេសេងៗដេលានៅកនុងបេព័នធបរិាាននេដំាំសេូវ
-កំណត់ានពីវដតជីវិតនិងបាាញចំណីាារោយចេកាមលំាប់ាាក់ៅាមមុខាររបស់វ។

រំឭកមររៀនទី ៧៖ សតវកណតុរ                                                                                   ១០ ាទី
ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកាមួយសិសេសដូចានសំណួរាងកេម៖
ាមកេុមយកទេុងសតវមកពិនិតេយមើលរួចហើយផាស់បតូរកេុមដើមេបីាមានពីលទធផលនិងធវើារកត់តេ
ចំាំទុក។

មររៀនទី ៨ៈ វដតជីវិត និងសំាញ់ចំណីាារ 

សបាហ៍ទី៨ ៖ វដដជីវិត និងសំណាញ់ចំណីអាហារ                      ៤០  ាទី
សរចកតីផតើម

តើសំាញ់ចំណីាារានទំាក់ទំនងៅនឹងអវីខលះ? សិសេសឆលើយ៖ានារទំាក់ទំនងកាាានជីវិតកាា
គៅនជីវិតនិងមនុសេស។ោកគេូ/អនកគេូកត់តេចមលើយសិសេស។

ចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀន៖វដដជីវិត និងសំាញ់ចំណីាារ
      ោកគេូ/អនកគេូយកផាំងរូបថត"វដតជីវិត និងសំាញ់ចំណីាារ" ដេលានថតចមលងរួច ចេកសិសេស ហើយពនេយល់
ពីកាាមនជីវិត និងកាាគានជីវិត ដេលមនទំាក់ទំនងគាៅវិញៅមក។
 តើវដតជីវិតនិងសំាញ់ចំណីាារានទំាក់ទំនងផាល់អវីខលះ?
កត់តេចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀន     
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របៀបអនុវតត៖ពិភកេាកេុមតូចឬពិភកេាារួម
(គូររូបរុកខាតិនិងសតវាងកេមហើយគូសពេួញឱេយ
ឃើញពីារទំាក់ទំនងគាៅវិញៅមក)ដេលាន
ាបនតបាាប់ដូចាងកេម៖
                 

១.ពួកកាាគៅនជីវិត៖ទឹកដីខេយល់ាតុាាសជីាតិ។
២.ពួកកាាានជីវិត៖ពពួកសតវាហនៈដេលាអនកសុីរុកខាតិហើយគេានចេកវា៤កេុម៖

   គូររូបដើមសេូវ
                   ក.ជេើសរីសសតវសុីសេូវ២-៣បេភេទៈ
ាលំាប់ទី១ដេលវសុីដំាំសេូវ
ោយផាល់ានៈមាចសេឹង
ពពួកដងកូវាដើម៘
ខ.សតវលំាប់ទី២ដូចា៖ពួកបេាទ័រ(ពីងាង)ាាាាសុីតកងកេបតេីពួកាណកសតវដេលានសុី

សតវសុីដំាំសេូវៅកនុងលំាប់ាាក់ទី១ហើយគូសពេួញពពួកសតវាំងនេះដេលវាចសុីគាៅវិញ
ៅមកឬវសុីគាាន។

គ.សតវលំាប់ទី៣ដូចាពស់ដេលសុីកណតុរនិងតេីកងកេបាចសុីសតវៅកនុងលំាប់ទី១និងទី២។
ឃ.មំាាសតវលំាប់ខពស់៖ទីទុយខលេងមៀមាាំងាដើមដេលសីុាចមេបងពួកសតវលំាប់ទី១ទី២
និងទី៣។
 ៣.ពួកបំបេកាតុ(ាក់តេរីផេសិតវីរុស)ដេលរស់ោយារសុីារាតុរលួយដូចាសលឹកឈើជេុះាកសព
 និងាចម៍សតវ៘
 ៤.កាាមនុសេសៈគឺាសាាសីសតវ(Omnivore)
(ដេលាចសុីរុកខាតិាច់សតវនិងគេប់គេងលើបរិាានាំងមូល)។
  ចូរអនកាំងអស់គាមើលផាំងគំនូរៅាងលើនេះដឺលានទំាក់ទំនងគាៅវិញៅមក។

ដំាំសរូវ  ដំាំសរូវ  
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សកមមភាពសំខាន់ៗ               ៤០  ាទី
សរសេរសំណួរៅលើកេាសហើយមូរធវើាឆាត

 ១.ដូចមតេចដេលៅាសំាញ់ចំណីាារ?
 ២.តើានហេតុារណ៍អវីកើតឡើងចំោះសតវានបេោជន៍បេសិនបើគៅនសតវសុីសេូវ?
៣.តើអនកគិតាសតវសុីដំាំានបេោជន៍ដេរឬទេបេសិនបើវានកមេិតាប?
៤.តើនឹងានអវីកើតឡើងបើអនកបេើាាំពុលៅកនុងបេព័នធបរិាាន?
 ៥.តើបាាញចំណីាារានារៈសំាន់អវីចំោះារគេប់គេងសតវសុីសេូវ?

តំាងកេុមមកាប់ឆាតសំណួរយកៅពិភកេាាមកេុម
ចេកកេាសផាំងធំនិងហវឺតៅាមកេុមនិងដឹកាំសិសេសដើមេបីពិភកេាាមកេុមចំនួន១០ាទីឱេយានផុលផុស។
គេូជួយសមេបសមេួលាមកេុម។
គេប់កេុមាំងអស់យកចមលើយៅបិទលើាារខៀនហើយាត់ដំាងកេុមដើមេបីឡើងបកសេយ។បាាប់ពីសិសេស
បកសេយរួចោកគេូ/អនកគេូសងខេបចមលើយៅាមសំណួរនីមួយៗមនដូចតៅៈ

១.សំាញ់ចំណីាារគឺាារទំាក់ទំនងគា(កាាគៅនជីវិតនិងានជីវិត)រវងចំណីាារនិងសតវៅកនុង
បេព័នធបរិាាន។
២.បេសិនបើគៅនសតវសុីសេូវទេោះ៖
  សតវានបេោជន៍ក៍ថយចុះ
 សតវានបេោជន៍នឹងផាស់បតូរទីកនលេង
 បរិាានអពេាកេិតេយបុ៉នតេៅថងេមុខកាាចងេនឹងានារផទុះឡើង
៣.បេសិនបើសតវសុីសេូវានបរិាណាបគឺ៖
 មិនាត់បង់ទិននផល
 បេព័នធបរិាានានតុលេយភព
 មុខរបរកសិកមមាននិរនតរភព
 ានសេបៀងគេប់គេន់
 សេដឋកិចច-សងគមរីកចមេើន
៤.ៅកនុងបេព័នធបរិាានបេសិនបើយើងបេើាាំពុលៈ
 ាត់បង់សតវានបេោជន៍និងចំណីាារ
 សតវសុីសេូវកើនឡើង
 ប៉ះាល់ដល់សុខភពមនុសេស
 បរិាានគៅនតុលេយភព
៥.សំាញ់ចំណីាារានារៈសំាន់គឺៈ
 បរិាានានតុលេយភព
 កំណត់ាននូវបរិាណសតវ
 ធវើសេចកតីសមេចចិតតានតេឹមតេូវ

ដំាំសរូវ  ដំាំសរូវ  
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បញចប់មររៀន                                                                 ២០  ាទី

យកចមលើយពិភកេាាមកេុមបិទៅលើជញាំងនេាាក់រៀន។
សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេនូវខលឹមារចមលើយៅលើាារខៀន។

 បរិាានានលំនឹង/តុលេយភព៖-ធវើឱេយានសថេរភពសេបៀង
      -មិនប៉ះាល់ដល់ផលដំាំ
 គូសសំាញ់ចំណីាារៅកនុងាាងាងកេម៖
                        កខ
  ពីងាង   មាច
  ខមូតដី    សេឹងជញជក់ផលេសណតេក
  អណតើកាស   ចេ
  រុកខាតិ   មេអំៅ
  ឪាាល់   ដងកូវមូរសលឹក   

រៀបចំទេុងសតវាាថមីោយអនុវតតាមដូចាងកេមនិងយកៅថេរកេាាមកេុមាមានមើលតើសាាហ៍
កេយនឹងទទួលលទធផលយាងា?

 កេុមនីមួយៗធវើទេុងសតវាប់ពីងាង២កេាលនិងមាចខៀវ២០កេាលរួចសងកេតមើល
 តើពីងាងវសុីអស់បុ៉ាៅនកេាលកនុង១ថងេ?

លេបេងកំានត ៖ គូរគំនូរមិនដកដរតាមករុម          ១០   ាទី

សិសេសាំងអស់ចេកា៣កេុមកេុមនីមួយៗឈរពីកេយគាាបនតបាាប់។អនកទី១នេកេុមនីមួយៗ
ឡើងៅាារខៀនដើមេបីគូរគំនូរចង់គូរអវីក៏ានសេចតេចិតតរបស់គេាាក់ៗហើយកេុមនីមួយៗោះឱេយគូរតេឹមតេ១៥

វិាទី(មិនឱេយដកដេចេញពីាារខៀន)តេូវបតូរៅអនកបាាប់។
 

អនកបាាប់ឡើងមកាន់បិ៊ចពីអនកទី១ហើយគូរគំនូរបនត។លុះដល់ពេលវេាាមកេុមតេូវបតូរៅអនកទី៣ចូលធវើ
សកមមភពបនតដូចអនកទី២ដេរ។កេុមនីមួយៗធវើសកមមភពាបនតបាាប់រៀងៗខលួនរហូតដល់អស់សាជិកកនុងកេុម។

ាមកេុម កេយពីានគូរគំនូរគេប់គាចប់សពវគេប់ហើយ ាំងអស់គាពិនិតេយមើល តើកេុមាមួយដេលគូរគំនូរ
ានលអាងគេហើយកេុមាដេលអន់ាងគេតេូវពិន័យឱេយចេៀងឱេយាំ។ល។

ដំាំសរូវ  ដំាំសរូវ  
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 រយៈពេេលបងេៀន៖២មាងសិកេា

 ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 កេាសហវឺតសំាកជំងឺ

           ថតចមលងផាំងរូបភពជំងឺ

 វតថុបំណងៈ 
          ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-កំណត់ានពីបេភេទជំងឺនីមួយៗ
-បាាញពីមូលហេតុដេលបងកឱេយកើតជំងឺ
- រៀបាប់ពីវិានារារារនិងកំាត់

រំឭកមររៀនទី ៨៖ វដតជីវិត  និងសំាញ់ចំណីាារ                                          ១០ ាទី
ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកាមួយសិសេសដូចានសំណួរាងកេម៖

ាមកេុមយកទេុងសតវមកពិនិតេយមើលរួចហើយផាស់បតូរកេុមាមានពីលទធផលនិងធវើារកត់តេទុកដើមេបីបូក
សរុបទិននន័យសមេប់បាាញៅពេលធវើទិវសេ

មររៀនទី ៩ ៈ លកខណៈជំងឺលើដំាំសរូវ 

សបាហ៍ទី៩ ៖ លកខណៈទូទៅរបស់ជំង ឺ                      ៤០  ាទី

តើកាាចងេៅលើដំាំសេូវានអវីខលះ?ឆលើយសិសេស៖សតវលអិតសុីសេូវជំងឺកណតុរាាមណេាាតូដ៘
ោកគេូ/អនកគេូកត់តេចមលើយសិសេស។
       ោកគេូ/អនកគេូាក់សនលឹកអុ៊តជំងឺ ៅលើាារខៀនរួចយកសកុតបិទអកេសរឈៅះជំងឺដើមេបីកុំឱេយសិសេសមើលឃើញ
ឱេយឃើញតេរូបជំងឺានហើយ។

Iោកគេូ/អនកគេូ សរសេរឈៅះជំងឺ ធវើាឆាតឱេយសិសេសឡើងាប់ាាក់មតងៗ រួចឱេយចងអុល លើរូបជំងឺៅលើផូសទ័រ
តើតេឹមតេូវឬទេ?

ដំាំសរូវ  ដំាំសរូវ  
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ចំណុចសំាន់ៗរបស់ជំងឺៈ
អំពីជំងឺនិងវិានារារារៈ
    ដំាំសេូវ រងារបំផាញោយជំងឺាចេើនបេភេទដូចា កេុមជំងឺផេសិត និងជំងឺវីរុសដូចាៈ

 ជំងឺអុតតាត(Brownspot)បាាលមកពីមេោគឈៅះ(Helminthosporriumoryzaeយើងាចសងកេត
ឃើញសញាជំងឺដេលចេញមកចេាស់ាងគេៅលើសលឹកនិងៅសំបកគេប់។
ាាមាលកខណៈពិសេសដេលចេញៅលើសលឹកានាងពងកេពើានទំហំនិងសាានដូចគេប់លង។
ាាមាំងាយោះានសាានបេាក់បេហេលគាាចងអូរហើយចេញៅលើសលឹក
ោយគៅនលំាប់អវីាកំណត់ឡើយ។ាាមដុំៗដេលចេញមកថមីៗានសាានតូចៗារងវង់
ដេលានអងកត់ផចិតបេវេង០.០៥ៅ០.១ស.មហើយចេើនានពណ៌តាតាស់បនតិច។សញាជំងឺនេះដេល
ានរីកធំពេញកមេិតោះានបោាយបេ
វេងពី០.០៦ៅ០.១ស.ម។
សញាជំងឺាំងោះ
សុទធតេពណ៌តាតាំងអស់រីឯផនេកកាា
លរបស់វានពណ៌បេផេះឬសភាវ។
ាាមដុំៗាំងោះានទំហំធំ
ហើយពុំានសភពាខេសេបាាត់ដូចជំងឺ
ដេលបាាលមកពីជំងឺអុតតាតវេងទេ។
ាមារវយតមលេជំងឺនេះបាាលមក
ខវះជីាតិដេលគេឱេយឈៅះា
ជំងឺអនកកេ។

ជំងឺផទុះគេប់(Falsesmut)
បាាលមកពីមេោគឈៅះ(Ustilgi-
noideavirens)សញាជំងឺរបស់វ
ាន់តេលេចចេញចេាស់ឡើង
ៅពេលដេលសេូវាប់ផតើមទុំ។គេប់សេូវ
ដេលតេូវមីកេុបបងកជំងឺឱេយាាយៅាដុំ
សព័រ(Spores)ម៉េាងពណ៌បេតង
បនតិចៅាងកេ
ហើយានពណ៌លឿងទុំៅាងកនុង។
ដុំសព័រាំងាយោះានបេវេង១ស.មពេលដេលវៅខចីហើយវេងាងនេះបនតិចៅពេលដេលវឡើងទុំ។
គេពិាកនឹងឆកឺះយកាាមីដូសព័រាំងោះចេញពីសំណុំរបស់វានាស់ពីពេះវានារាតុម៉េាងដេល
ាប់ហើយសវិតទៀត។ាមធមមាវានតេគេប់សេូវ២ឬ៣ៅកនុងមួយកួរដេលរងារបំផាញពីជំងឺនេះ។
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ជំងឺាាស(Blast)បាាលមកពីមេោគឈៅះ(PyriculariaoryzaeCav)ផេសិតនេះាចបងកជំងឺដល់សេូវ
គេប់ដំាក់ាល។សញាណនេារខូចាតពិសេសរបស់វានាងាាារធំទទឹងៅចំកាាលហើយសតើង

វេងៅចុងសងាង។ សញាណនេារខូតាតធំៗាន ទទឹងពី ០.៣-០.៥ សម បោាយពី ១-១.៥ សម
ហើយាទូៅផនេកកាាលានពណ៌បេផេះ។សលឹកាំងាយនេពូជសេូវដេលឆប់ទទួលជំងឺាចាប់ោយ
ារជំងឺនេះ។ កនុងករណីសញាណនេារខុចាត ានាងដូច កេាលមជុលាាំង ពណ៌តាតោះបាាញនូវ
បេតិកមមធន់ទេំរបស់សលឹកសេូវដូចនេះយើងានារពិាកនឹងវេកវចេញពីសញាណជំងឺអុតតាត។

ជំងឺតុងេរាា(Tungro)ដើមសេូវកើតជំងឺនេះឡើងរេញតេមតងរីឯារបេកគុមពវក៏ចុះថយបនតិចដេរ។សលឹក
និងសេទបសលឹករួញខលីហើយសលឹកខចីពុំាន់ាក៏ចេញមិនរួចោយតេូវសេទបសលឹកាស់កៀបាប់រីឯសលឹកក៏បត់ា
ផនត់ៗឬមូរបនតិច។សលឹកបេពីពណ៌បេតងៅបេតងលឿងរួចៅពណ៌លឿងទុំឬពណ៌តាតលឿងពីពេះារ
បេពណ៌នេះ ាប់ផតើមពីចុងសលឹកាស់ៗ។ ចំោះសលឹកខចីវិញ គេឃើញានាាម  ឬឆនូត ពណ៌បេតងពេលេត
ឬពណ៌ស ដេលានបេវេងសេបនឹងសរសេសលឹក។ ាានភពចេញលឿងនេះ បេបេួលៅាមវគគផេសេងៗ នេ
ដំាក់ាលលូតាស់របស់វ។ដើមសេូវកើតជំងឺនេះ រស់ានានជីវិតាធមមារហូតដល់ពេលសេូវទុំ។ ារ
យឺតយាវនេារចេញផាាចាំឱេយានារយឺតយាវកនុងពេលសេូវទុំទៀត។កួររបស់វចេើនតេខលីៗាហើយចេ
ញមិនានផុតពេញលេញពីសេទបសលឹកទេ។  គេប់សេូវាន ាាមពណ៌តាតកេមា ហើយទមងន់សេលាង
គេប់សេូវ ដេលចេញពីដើមសេូវានសុខភពលអៅទៀត។ ារដេលគេប់សេូវពេញានចំនួនតិចពេកកនុង
មួយកួរៗ បាាលឱេយទិននផល ថយចុះ។ ដើមសេូវកើតជំងឺនេះ កើតៅវគគចុងកេយបងអស់នេារលូតាស់
ាចមិនសមដេងចេញនូវសញាជំងឺអវីាំងអស់មុនពេលបេមូលផលបុ៉នតេៅពេលសេូវដុះារដេលដុះចេញ
ថមី ាចឱេយយើងឃើញសញាជំងឺនេះចេាស់។បើជំងឺនេះកើតានៅលើដើមសេូវ ដេលៅតូចៅឡើយ និង
ៅលើពូជសេូវដេលឆប់ទទួលជំងឺារបងកជំងឺោះរឹតតេានលកខណៈធងន់ធងរថេមទៀត។ជំងឺតុងគេាវីរុស
ធងន់ធងរាងគេបំផុតៅតំបន់ាសុីតេូពិច។ ារាតតេាតជំងឺនេះ ាចាតតេាត ដំាំសេូវៅកនុងផទេដីដ៏ធំតេ
កនុងរយៈាលមួយដ៏ខលី។ ភាក់ារចមលងជំងឺតុងគេនេះគឺពួកមាចខៀវជញជក់សលកឹដូចាឈៅះ "ណេហវតូេទិច
ាាឡេយានុសនិងណេហវូតេទិចនីគេពិចទុស"និងពពួកមាចពពេុស។អនតរកមមរវងវីរុសនិងមេចមលងជំងឺ
គេន់តេារយៈពេលឆលងាត់បោាះាសននបុ៉ោោះហើយមិនាំាច់ឆលងាមអូវេឡើយ។

ជំងឺកួរស(White head)បាាលមកពីដងកូវសុីរូងដើម (Stemborer) ដេលានបំផាញៅដំាក់ាល
សេូវចេញកួរចេញផា។
(ដកសេង់ពីសៀវៅ៖បញាាាារណេាំនេអតតសញាណកមមអំពីដំាំសេូវរបស់វិាាាានអនតរាតិនេ
ារសេវជេវអំពីសេូវរបស់អងគារIRRI)។
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                  ៣០  ាទី

សរសេរសំណួរៅលើកេាសហើយមូរធវើាឆាត
១.តើោគសញារបស់ជំងឺដេលកើតៅលើដំាំសេូវានសភពដូចមតេច?
២.តើរុកខាតិដេលកើតជំងឺបាាលមកពីអវីខលះ?
៣.តើានវិានារដូចមតេចដើមេបីារារជំងឺាំងនេះ?

៤.តើជំងឺរុកខាតិ(ដំាំសេូវ)ាចកើតឡើងានោយារអវីខលះ?
៥.ដូចមតេចដេលៅាជំងឺ?

តំាងកេុមមកាប់ឆាតសំណួរយកៅពិភកេាាមកេុម
ចេកកេាសផាំងធំនិងហវឺតៅាមកេុមនិងដឹកាំសិសេសដើមេបីពិភកេាាមកេុមចំនួន១០ាទីឱេយានផុលផុស។
គេូជួយសមេបសមេួលាមកេុម។

គេប់កេុមាំងអស់យកចមលើយៅបិទលើាារខៀនហើយាត់តំាងកេុមដើមេបីឡើងបកសេយ។សិសេសបកសេយ
រួចោកគេូ/អនកគេូ)សងខេបចមលើយ ៖
១.ោគសញារបស់ជំងឺដេលកើតៅលើដំាំសេូវានសភពដូចា៖

-កេិន
-សេោន
-បេពណ៌
-លូតាស់ខុសធមមា
-រួញសលឹកផលេ
-ពកឬស

២.រុកខាតិដេលកើតជំងឺបាាលមកពី៖
ក-ភាក់ារគៅនជីវិត(Nonlivingagent"abiotic")គឺៈ

-ជីចេើនពេក
-កងវះជីដី
-ពេះាទិតេយ
-ទឹកាាំពុល

ខ-កាាានជីវិត(Livingorganismsorbiotic)គឺៈ
-ផេសិត៖ាចចូលៅបំផាញរុកខាតិោយារដំៅសតវសុីសតូាាតាចាត
តេាតរុកខាតិានោយាយោះបីារុកខាតិគៅនាាមបំផាញក៍ោយ។
-ាក់តេរី៖ាចចូលៅបំផាញាមរយៈាាមរបួសសតូាាត
-វីរុស៖ចូលានាមរយៈាាមរបួស
-ណេាាតូដ៖សុីជញជក់ឬសនិងធវើឱេយពុកបញស

៣.ដើមេបីារារជំងឺតេូវានវិានារដូចាងកេមៈ
-ភជួរដីាល
-បេើពូជធន់
-បេើបេស់ជីឱេយានសមសេប
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-បេើកំោរ
-កំៅ
-អាម័យសេ
-ាាំជីវាសតេ
-បនថយរបួសលើរុកខាតិ
-កំាត់ភាក់ារចមលង(សតវលអិត)និងបេភពជំងឺ
-គេប់ពូជលអគៅនជំងឺ
-ាញ់ាាំRovral,Fungicide/Bectericide

៤.រុកខាតិ(ដំាំសេូវ)ាចកើតជំងឺឡើងានោយារ៖

ាាក់ារបងកោគ បរិាាស រុកខាតិ/ជមេក
ជេើសរីសពូជគៅនជំងឺ ពេលវេាាំដុះមិនសមសេប ពូជមិនធន់
គៅនអាម័យគេប់ពូជ ចោាះគុមពមិនសមសេប ាំដំាំមិនឆាស់គា

ដំាំដដេលៗ បេើជីមិនសមសេប មិនានកំាត់ដើមានជំងឺ

រៀបចំដីមិនលអ បេើាាំពុលមិនសមសេប មិនសាាតពេាមភលឺ

គៅនអាម័យសេ/កំាត់សៅ

៥.ដេលៅាជំងឺគឺាដំណើារលូតាស់ដំាំមិនធមមា។

ជំងឺរុកខាតិ

ភាក់ារបងកោគ

រុកខាតិាជមេកបរិយាសមិនសមសេប

បញចប់មររៀន                                                        ១០  ាទី
យកចមលើយពិភកេាាមកេុមបិទៅលើជញាំងនេាាក់រៀន។
សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេនូវខលឹមារចមលើយៅលើាារខៀន។
ដើមេបីជៀសវងកើតជំងឺលើដំាំតេូវអនុវតតដូចតៅ៖

  -បេើជីឱេយានសមសេប
  -សេចទឹកឱេយានសមសេប
  -ាប់ដីាលឱេយានសមសេប
  -អនុវតតាំដុះៅាមរដូវាល
  -យកពូជដេលគៅនជំងឺមកាំដុះ
  -សាាតពេៅជុំវិញចំារ

ដំាំសរូវ  ដំាំសរូវ  
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លេបេងកំានតៈ រាប់ឈមោះជំងឺលើដំណាំសរូវ          ១០  ាទី
ឱេយសិសេសឈរារងវង់មូលបេរមុខចូលកនុងាំងអស់គាានាាក់ឈរកាាលវង់ដើមេបីពនេយល់ដល់អនកដេលឈរៅ

ជុំវិញ។អនកដេលឈរជុំវិញាប់ឈៅះជំងឺលើដំាំសេូវឱេយានាាក់មួយបើអនកមុនគេាប់ឈៅះជំងឺោះមុនអនកកេយ
មិនឱេយាប់ឈៅះដដេលទេ តេូវាប់ឈៅះផេសេងទៀត។ អនកៅាងាាំដេបាាប់ាប់ឈៅះជំងឺបនត មុននឹងាប់តេូវាប់
ឈៅះជំងឺរបស់គេមុនសិនទើបាឈៅះជំងឺរបស់ខលួនាកេយ។លុះដល់អនកទី៣តេូវាប់ឈៅះជំងឺរបស់អនកទី១
អនកទី២ទើបាប់ឈៅះជំងឺខលួនឯងកេយ។

ឧាហរណ៍៖
ទី១ អុចតាត

ទី២ អុចតាត ាាស

ទី៣ អុចតាត ាាស តុងេរហគ្ោ

ទី៤ អុចតាត ាាស តុងេរហគ្ោ ផទុះគេប់

ទី៥ - - - - -

ទី៦ - - - - - -

ទី៧ - - - - - - -

 អនកទី៤ ាប់ដូចអនកទី២ ទី៣ ដេរទើបាប់ឈៅះជំងឺរបស់ខលួនាកេយ ហើយអនកទី ៥ ក៏ធវើដូចគាាបនតបាាប់។
ចំោះអនកដេលតេូវាប់ឈៅះជំងឺចង់ាឈៅះជំងឺអវីក៏ានឱេយតេចំឈៅះជំងឺផទុយៅវិញបើាប់ឈៅះមិនានានន័យ
ាខុសអនកដេលានកំហុសាប់យកមកឱេយឈរៅកាាលវង់។ ចំណេកអនកៅាងាាំបាាប់តេូវាប់ផតើមារាថមី
ដូចពីជំាានលើកទី១ដេរបើានកំហុសាប់អនកោះឱេយមកឈរកាាលវង់ទៀតហើយអនកបាាប់ាប់ផតើមារាថមី
ទៀត។ារលេងលេបេងរបៀបនេះរហូតដល់ឈប់។

ៅទីបញចប់តេូវពិន័យអនកដេលានកំហុសឱេយចេៀងផងឱេយាំឬអនកៅកនុងវង់ាំអនកដេលឈរព័ទធពីកេជួយចេៀងកំ
ដរក៏ានដេរ។

លេបេងនេះានារបេោជន៍ដើមេបីឱេយសិសេសានចងាំឈៅះជំងឺលើដំាំសេូវ។

ដំាំសរូវ  ដំាំសរូវ  
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ដំាំសរូវ  

 រយៈពេេលបងេៀន៖២មាងសិកេា

 ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

  សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 កេាសហវឺតសាារៈពិពណ៌ខេសេដងកៀបខៅ៘

        សំណួរសរសេរសមេប់តេសតចំណេះដឹង

 វតថុបំណងៈ 
          ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ

-បាាញពីារបេោជន៍នេារធវើទិវសេ/ចំារ
-សិសេសដឹកាំធវើទិវសេ/ចំារានោយខលួនឯង
-ផេសពវផេាយនូវលទធផលដេលយើងានអនុវតតកនលងមកនិងពងេីកកមមវិធីបនថេមទៀត
-ផេសពវផេាយពីកមមវិធីដល់ភញៀវ
-ាក់ាញអំោយបនថេម។

រំឭកមររៀនទី ៩ៈ ជំងឺលើដំាំសរូវ                                                                         ១០ ាទី
ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកាមួយសិសេសដូចានសំណួរាងកេម៖

សងខេបមេរៀនាំងពីមេរៀនទី១រហូតដល់មេរៀនទី៩។

តើារធវើទិវសេដើមេបីអវី?សិសេសឆលើយៈ 
កត់តេចមលើយរបស់សិសេស៖ដើមេបីបញាក់ាារសិកេារបស់យើងានចូលដល់ទីបញចប់ហើយ។

មររៀនទី ១០ៈ ទិាសរ 
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ដំា ំសរ ូវ  ដំា ំសរ ូវ  

   

សបា  ហ៍ទី១០ ៖ ទិវា�រ                                    ៣០  ា ទី
សរចកត ីផត ើម

ចំណងជើងមេរៀនៅ លើាារខៀន៖ទិា សេ  
   ោ កគេូ/អនកគេូគួរបេើផេនទីគំនិត៖ គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅ លើាារខៀន រួចគូសរងវង់ជុំវិញចំណងជើង
មេរៀនោ ះ។ បាាប់មកគេូឱេយសិសេសឡើងមកាារខៀនាាក់មតងៗដើមេបីបាាញោ បល់របស់គេៅ ជុំវិញចំណងជើង
នេះា ក់ទងនឹងខលឹមា រសំា ន់នេមេរៀនឱេយា នា ន់តេចេើន។ ធវើរបៀបនេះដើមេបីឱេយាាក់រៀនា នសកមមភ ព និងឱេយ
សិសេសា ំងអស់ាាា នកនុងា របញចេញោ បល់របស់ខលួន។

តើា ររៀបចំទិវសេតេូវា នអវីខលះ?
កត់តេចមលើយរបស់សិសេសៅ លើាារខៀន៖

តើទិវសេគឺា អវី៖
ទិវសេ/ចំា រគឺា ពិធីមួយដេលបេមូលផតំុមនុសេសាចេើនដើមេបីផេសពវផេាយពីលទធផលដេលា នអនុវតតកនលងមក។
របៀបអនុវតត  ៖

១.កំណត់ពេលវេា ៈថងេ.......ខេ..........ឆាំ..............
២.ទីកនលេង៖ា ា ..........កមេង....................សេុក.....................ខេតត...............
៣.សា សភ ពទទួលខុសតេូវ៖

-អនកទទួលាាប់រូម១រូបៈធវើកមមវិធី/អនកា ន់កមមវិធីអនកធវើបដិសាារកិចច
-សាាតនិងធវើោ ង/តុបតេងោ ង
-ពិពណ៌(កេា សAESAទេុងសតវសំា កសតវកនតេងបក់បំពង់បឺតសតវ
�េហវិចា ាងទិននផលនិងផលិតផលផេសេងទៀតបើា ា ា ន)។
-អនកដើរអញជើញភញៀវ(លិខិតអញជើញ)ជួលមេកេូ
-អនកទទួលខុសតេូវាា រសមេន់

៤.គមេងអញជើញភញៀវ៖តើអងគភ ពា ខលះដេលតេូវអញជើញ?(ា ា បិា សិសេស)
៥.កមមវិធី៖

-៧ៈ៣០ ៈភញៀវអញជើញដល់
-៨ៈ០០ ៈបេា សហេតុ
-៨ៈ១០ ៈបេា សគណៈអធិបតីភញៀវចូលរួម-មតិាាគមន៍
-៨ៈ២០ ៈរា យា រណ៍របស់កមមវិធី
-៨ៈ៣០ ៈអញជើញភញៀវទសេសា ពិពណ៌/សិលេបៈ
-៩ៈ០០ ៈចេកវិញាបនប័តេ(អនកផតល់ា ា រី)

បេងចេកកេុមា រា រ

កំណត់ទីកនលេង

អញជើញភញៀវ

ចំា ប់ា រមមណ៍

អនកា ន់កមមវិធី

កំណត់ពេលវេា

ទិា សរ  
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ដំាំសរូវ  ដំាំសរូវ  

បញចប់មររៀន                                  ១០  ាទ ី  

 

សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេនូវខលឹមារចមលើយៅលើាារខៀន។
  ដើមេបីរៀបចំទិាសេឱេយានោគជ័យ យើងតេូវ ៖

-កំណត់ពេលវេាដេលតេូវបេរពវទិវសេ
-ារធវើទិវសេដើមេបីបាាញលទធផលរបស់យើងដេលានអនុវតតកនលងមកៅដល់ភញៀវាោស់ជំនួយដល់ាាាធរ
ដេនដីឱេយជួយគំទេ។
-សាសភពដេលានបេងចេករួចហើយតេូវោរពៅាមតួាទីរៀងៗខលួន។
-ាមកេុមយកទមេង់អេាៅកេសមេួលៅផទះ។
-ចូរអនកតេៀមរៀបចំឱេយាន១ថងេមុនឱេយានាាាពរ

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                              ៤០  ាទ ី

             

វានារសំាន់ដេលសិសេសបំពេញសំណួរគេប់ៗគា។សំណួរាន៣បេភេទ(សំណួរចងាំ
សំណួរផគូផគងនិងសំណួរតេិៈរិៈ)ដេលសិសេសតេូវឆលើយសំណួរាំងអស់ោះ។សិសេសតេូវឆលើយឱេយានរហ័សាម
ដេលាចធវើាន។
Iោកគេូ/អនកគេូចេកទមេង់សំណួរដល់សិសេស(ានៅទំព័រទី៦០.៦១និងថតចមលងតេៀមទុកាសេច)

ោកគេូ/អនកគេូណេាំដើមេបីឱេយសិសេសានយល់ចេាស់កនុងារបំពេញសំណួរជៀសវងារលុបឬកស
និងថេមចមលើយបាាលឱេយោកគេូ/អនកគេូពិាកកេចមលើយាំងោះ។
បាាប់មកសិសេសាប់ផតើមបំពេញសំណួរដេលានរយៈពេល១៥ាទី

-៩ៈ៣០ ៈចំាប់ារមមណ៍របស់សិាាាម
-៩ៈ៤០ ៈមតិរបស់អនកជំនួយ
-១០ៈ០០ ៈមតិគណៈអធិបតី.........
-១០ៈ៣០ ៈោរពទង់ាតិនិងបិទកមមវិធី
  (កមមវិធីនេះនឹងកេបេបេសិនបើានារាំាច់)

បញាក់៖ារារាំងអស់នេះតេូវរៀបចំឱេយានមួយថងេមុន។
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ការវាយតមរល ៖ សំណួរសរសររលើដំណាំសរូវ
ឈៅះ.........................................ភេទ............ាាក់ទី.............ាា...........................................
សេុក........................................ខេតត................................................
       

I. សំណួរចងាំ
១.តើារលូតាស់របស់ដំាំសេូវចេកាបុ៉ាៅនវគគ?ានអវីខលះ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
២.តើារលូតាស់របស់ដំាំសេូវចេកាបុ៉ាៅនដំាក់ាល?ានអវីខលះ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
៣.តើវគគាមួយរបស់ដំាំសេូវដេលបេបេួល?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
៤.តើដំាក់ាលពនលូតដើមសថិតៅកនុងវគគា?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
៥.តើសតវកណតុរចូលចិតតបំផាញសេូវៅដំាក់ាលាាងគេ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

II. សំណួរផគូផគង
សំណួរ ខលឹមារ តេូវ ខុស

១ ក ដីខេាច់ាប់ទឹកនិងជីាតិទុកានចេើនាងដីឥដឋ
ខ ពូជសេូវទំនើបវមិនបេាន់រដូវ

២ ក វគគលូតាស់ាន៣ដំាក់ាល
ខ ពេលសេូវចេញផាានលំអងផាញីមួយ

៣ ក ជីាន២បេភេទ
ខ សតវសុីសេូវានគុណសមេបតតិខលះដេរ

៤ ក ដងកូវបំពង់ាត់សលឹកវមិនតេូវារទឹកៅកនុងសេ
ខ កណតុរជើងមុខវាាងានមេមបួន

៥ ក សេឹងជញជក់ទឹកោះានវដតជីវិតពេញលេញ
ខ មាចខៀវាអនកចមលងជំងឺវីរុសតុងេរាា
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III. សំណួរវិាគ
១.ចូរអនកបេៀបធៀបរវងាររៀបចំដីាំសេូវនិងបនលេានលកខណៈខុសគាដូចមតេចខលះ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

២.តើារធវើទេុងសតវានារបេោជន៍ដូចមតេចខលះ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

៣.តើានហេតុារណ៍អវីកើតឡើងចំោះសតវានបេោជន៍បេសិនបើគៅនសតវសុីសេូវ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

៤. តើោគសញារបស់ជំងឺដេលកើតៅលើរុកខាតិ មនសាពដូចមតេច?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

៥.តើារបេើបេស់ជីធមមាតិនិងជីគីមីានគុណសមេបតតិនិងគុណវិបតតិដូចមតេចខលះ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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សំណួរ និង ចមលើយ
ារវយតមលេសិសេស(មេរៀនៈដំាំសេូវានសំណួរចំនួន១៥ខុសៗគា)
          

I. សំណួរចងាំ៖
១.តើារលូតាស់របស់ដំាំសេូវចេកាបុ៉ាៅនវគគ?ានអវីខលះ?

-ារលូតាស់របស់ដំាំសេូវចេកា៣វគគគឺ៖
 ១.វគគលូតាស់
 ២.វគគបងកើតផល
 ៣.វគគទុំ

២.តើារលូតាស់របស់ដំាំសេូវចេកាបុ៉ាៅនដំាក់ាល?ានអវីខលះ?
-ារលូតាស់របស់ដំាំសេូវចេកា១០ដំាក់ាលគឺ៖
 ០.ដុះពនលក  ៤.ពនលកកួរ   ៧.ាក់ទឹកោះ
 ១.សំាប  ៥.ផើម   ៨.ាក់មេៅ
 ២.បេកគុមព  ៦.ចេញកួរ/ចេញផា  ៩.ទុំ
 ៣.ពនលូតដើម

៣.តើវគគាមួយរបស់ដំាំសេូវដេលបេបេួល?
-វគគរបស់ដំាំសេូវដេលបេបេូលគឺវគគលូតាស់

៤.តើដំាក់ាលពនលូតដើមសថិតៅកនុងវគគា?
-ដំាក់ាលពនលូតដើមសថិតៅកនុងវគគលូតាស់

៥.តើសតវកណតុរចូលចិតតបំផាញសេូវៅដំាក់ាលាាងគេ?
-កណតុរចូលចិតតចំផាញសេូវាងគេគឺៅដំាក់ាលសេូវផើម

II. សំណួរផគូផគង
សំណួរ ខលឹមារ តេូវ ខុស

១ ក ដីខេាច់ាប់ទឹកនិងជីាតិទុកានចេើនាងដីឥដឋ
ខ ពូជសេូវទំនើបវមិនបេាន់រដូវ

២ ក វគគលូតាស់ាន៣ដំាក់ាល
ខ ពេលសេូវចេញផាានលំអងផាញីមួយ

៣ ក ជីាន២បេភេទ
ខ សតវសុីសេូវានគុណសមេបតតិខលះដេរ

៤ ក ដងកូវបំពង់ាត់សលឹកវមិនតេូវារទឹកៅកនុងសេ
ខ កណតុរជើងមុខវាាងានមេមបួន

៥ ក សេឹងជញជក់ទឹកោះានវដតជីវិតពេញលេញ
ខ មាចខៀវាអនកចមលងជំងឺវីរុសតុងេរាា
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 III. សំណួរវិាគ
១.ចូរអនកបេៀបធៀបរវងាររៀបចំដីាំសេូវនិងបនលេានលកខណៈខុសគាដូចមតេចខលះ?
 ាររៀបចំដីាំសេូវនិងាំបនលេានលកខណៈខុសបលេកគាដូចាងកេម៖

សកមមាព សេូវ បនលេ
ភជួរ ១-២ដង ៣ដងឡើង

ាានភពភជួរាស់ កនុងទឹក លើេោក

ោលបំណងនេារភជួរ រលួយសៅ ាលដីាលសៅឱេយាប់

ាានភពដី ានភលឺល លើករង/ធវើាាល
ពលកមម តិច ចេើន
ពេលវេា ឆប់ យូរ
ថវិា តិច ចេើន
ារជេយដីនិងពូនគល់ គៅន ាន
ារាលដី រយៈពេលខលី រយៈពេលវេងសងួតដីសេស់

ារាស់ តិច ចេើន(ម៉ដឋាង)

២.តើារធវើទេុងសតវានារបេោជន៍ដូចមតេចខលះ?
-ារធវើទេុងសតវានារបេោជន៍គឺ៖ាមានវដតជីវិតាមានារាប់ចំណីកត់សាាល់
ាាមបំផាញកត់សាាល់លកខណៈរូបាង។(មេពងដងកូវនិងដឹកឌឿ)

៣.តើានហេតុារណ៍អវីកើតឡើងចំោះសតវានបេោជន៍បេសិនបើគៅនសតវសុីសេូវ?
-ៅកមុងបេព័នធបរិាានបើគៅនសតវសុីសេូវទេសតវានបេោជន៍នឹងាប់ឬផាស់បតូរៅ
រកចំណីៅទីកនលេងផេសេង។

៤. តើោគសញារបស់ជំងឺដេលកើតៅលើរុកខាតិ មនសាពដូចមតេច?
 ោគសញារបស់ជំងឺដេលកើតៅលើរុកខាតិានសភពដូចា៖
  -កេិន
  -សេោន
  -បេពណ៌
  -លូតាស់ខុសធមមា
  -រួញសលឹកផលេ
  -ពកឬស

៥.តើារបេើបេស់ជីធមមាតិនិងជីគីមីានគុណសមេបតតិនិងគុណវិបតតិដូចមតេចខលះ?
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ារបេើបេស់ជីធមមាតិនិងជីគីមីានគុណសមេបតតិនិងគុណវិបតតិដូចាងកេម៖
ជីធមមាតិ ជីគីមី

គុណសមេបតតិ គុណវិបតតិ គុណសមេបតតិ គុណវិបតតិ

ាចកេបេគុណភពដី
-មិនប៉ះាល់បរិាាន
-ាយរក
-សនេសំានកនុងមូលាាន
-ចំាយទុនតិច
-ានរស់ាតិនិងមិន
ខូចសុខភព

-បេើបរិាណចេើន
-ពិាកដឹកជញជូន
-ចំាយពេលយូរ
-ចំាយពេលចេើន
-រុកខាតិមិនាយសេូប
យក

-បេើចំនួនតិច
-ាយដឹកជញជូន
-រុកខាតិសេូបយកាន់ចិតត
-ចំាយពេលតិច

-ចំាយបេក់ចេើន
-ធវើឱេយខូចដី
-បេើបរិាណចេើនខូចដំាំ
-ពិាករក
-ពុំសូវានរស់ាតិនិងខូច
សុខភព

សំណួរាំង១៥នេះបើសិសេសឆលើយតេូវាំងអស់ានទទួល១៥ពិនទុានន័យា១សំណួរទទួលាន១
ពិនទុ។

 ពិនទុសមេប់ារវយតមលេនេះានភាប់ាមួយាាងាងកេម៖
%នេចមលើយ ពិនទុ កំណត់សមាល់

ពី៦៦%ដល់១០០% ាប់ពី១០ឡើងៅ លអ
ពី៥១%ដល់៦៥% ពិនទុពី៨ៅ៩ មធេយម

ាបាង៥០% ពិនទុតិចាង៧ ខេាយ
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