លកខណៈរូបសរសតៃនសររងគ
ី លូតលស់របស់ដំណរំ សូវ
អ៊ុក ម៉ ករ ពិន តរ និ ង េឡ ប៊ុណណ

លកខណៈរូបសរសតៃនដំណំរសូវ

គឺជមូលដឋនេដមកនុងករែសវងយល់ពីដំណំរសូវ។

ករយល់

ដឹងពីលកខណៈរូបសរសតរបស់ដំណំរសូវមនសរសំខន់ណស់ កនុងករងរេរជសេរ សពូជ ករបងកត់ពូជ

និងករងររគប់រគងដំណំរសូវ េដមបីបេងកនទិននផល ។ ជទូេទ េដមរសូវរតូវបនែបងែចកជ បញស េដម
សលឹក កួរ និងរគប់ (រូបភពទី១) ។
សរ ីរងគលូតលស់ របស់ដំណំរសូវរួម
មន រគប់រសូវ បញសរសូវ
េដមរសូវ និងសលឹករសូវ (រូបភពទី ២) ។
១- រគប់រសូវ
រគប់រសូវមួយ ផសំេឡងេដយសំបករគប់
រគប់អងករសរមូប ែសមង និងទងរគប់
រគប់អងករសរមូបរតូវបនរុ ំព័ទេធ ដយ

។
រូបភពទី១: លកខណៈរូបសរសតរបស់េដមរសូវ

សំបករគប់ ែដលែផនកទំង
ពីរេនះ ភជប់ជមួយទងរគប់ ។
១ ១- សំបករគប់

.

សំបកេនះ មនសភពរ ឹងែដលេរសបរគប់
អងករសរមូបពីខងេរក។ កលណេគយកសំបកេនះ
េចញពីរគប់អងករ រតូវបនេគេហថ អងកម ។ សំបក
រគប់ែចកេចញជពីរែផនកគឺ សំបកធំ ឬសំបកេពះ
និងសំបកតូច ឬសំបកខនង ។
រូបភពទី
ភពទី២: សរ ីរងគលូតលស់របស់ដំណំរសូវ

េនេលសំបករគប់មនេរមជេរចន េហយពូជរសូវខលះ េនែផនកខងចុងៃនសំបកធំមនកនទុយ។ សំបកធំ

និង សំបកតូច មនមុខងរសំខន់ណស់សរមប់ ករពរនូវជលិករបស់រគប់ អងករ កំ ណត់ទរមងទំ ហំៃន
រគប់

រពមទំងរយៈេពលដុះពនលកបញសៃនរគប់ ។

ពនលករគប់បនឆប់
ពនលករគប់យូរ ។

កលណសំបករគប់ មនករមស់េសតង

ែតផទុយេទវ ិញរបសិនេបសំបករគប់មនករមស់រកស់

េនះករដុះ

េនះរយៈេពលៃនករដុះ

១ ២- រគប់
រគប់អងករសរមូប

.

រគប់រសូវ េនេពលែដលេគបកយកសំបករគប់ ឬអងកមេចញ េគេហថអងករសរមូប។ រគប់អងករ
សរមូបរតូវបនហ៊ុំព័ទធេដយរសទប់សរមូបខងេរក និងរសទប់សរមូបខងកនុង ែដលផទុកេទេដយខលញ់
របូេតអុ ន
និងវ ីតមីន។ េនខងកនុងរសទប់ទំងពីរេនះ គឺសច់រគប់ ជែផនកសរធតុចិញចឹមៃនរគប់ទុំ
ី

េហយែដលអចរទរទង់ករដុះលូតលស់ៃនពនលកបន។

សរធតុទំងេនះជអហរធតុបរមុងចំបច់

សរមប់ដំេណរករដំ ណុះរគប់ ។ បញសរសូវ
២- បញសរសូវ
បញសគឺជបណំុត សរ ីរងគែដលរបមូលផតំុេឡង

េដយសៃសរចក់េរសះចូលគនេដយៃចដនយ

និង

កំណត់េដយសៃសតូចៗជេរចន ។ បញសរសូវចប់េកតមនេឡង តំងពីរគប់រសូវចប់ដុះពនលក េនេពល
េគយកេទេធវដំណុះ េហយមនមុខងរកនុងករជួយរទរទង់ដល់ករលូតលស់របស់សំណប និ ងបនតបនទប់

មកបញសរសូវចប់េផតមដុះេចញពីសរ ីរងគេផសងៗនែផនកខងេរកមរបស់េដមដូចជ គល់ែខនងែបកដំបូង និង

ថនំងរបស់េដម ។បញសរបស់ដំណំរសូវ ែចកេចញជ ៣ គឺ បញសែកវ បញសរពេយង និងបញសខយល់ (រូបភព
ទី៣)។

រូបភពទី ៣: លកខណៈរូបសរសត ៃនបញសរសូវ
សែកវ
២ ១- បញសែកវ

.

បញសែកវ គឺជបញសដំ បូងបងអស់ែដលដុះេចញពីរគប់រសូវ េនេពលែដលរសូវចប់េផតមដុះពនលកដំបូង
េហយបញសេនះមនអយុពី ១ េទ ៣០ ៃថង ប៉ុេណណះ។ បញសែកវដុះេចញកនុងរយៈេពល ២ េទ ៣ េម៉ ង

បនទប់ពីេរសមពនលកបញសេលចេឡង (ដុះេចញ) ។ បញសែកវនឹងងប់េទវ ិញកនុងរវងអយុ ១ ែខ េនេរកយ

េពលែដលបញសរពេយងចប់េផតមដុះ និងេកនេឡងជបនតបនទប់ ។ បញសែកវមនមុខងរ រសូបយកទឹក
សរមប់ផតល់ឱយរគប់ េដមបីេធវរបតិកមមបំែលងេមសអមីដុង បេងកតេទជសករ និងបំែលងសរធតុចិញចឹម
េផសងៗេទៀត េដមបីផតល់ឱយពនលកេដ មអចរស់រនមនជីវ ិត ។
សរពេយង
២ ២- បញសរពេយង

.

បញសរពេយងជរបេភទបញស ែដលដុះេចញពីគល់ថនំងៃនេដមរសូវកប់ កុនងដី មនតួនទីសរមប់ជ

ជំនួយដល់បញសែកវ
បនទប់មក

។

េនេពលែដលេរសមពនលកបញសចប់េផតមដុះ

ថនំងពនលកបនដុះេចញ

េរសមពនលកសលឹកក៏ដុះេចញែដរ។

ែដលថនំងេនះជថនំងដំបូងបងអស់របស់េដមរសូវ

។

េនេពលែដល

េដមរសូវដុះសលឹកទី ៣ េនែផនកខងចុ ងៃនថនំងពនលកបញសរពេយង ក៏ចប់េផតមដុះេឡង។

ករលូតលស់

របស់បស
ញ រពេយង និ ងសលឹកមនទំនក់ទំនងជមួយគន គឺមនន័យថ របសិនេបរបែវងៃនសលឹករសូវលូត
បនរបែវងរតឹមណ

េនះបញសរពេយងក៏លូតលស់បនដល់រតឹមេនះែដរ

។

បញសេនះមនមុខងរ

សរមប់រទរទង់ជំហរេដមរសូវមិនឱយដួល រសូបយកទឹក និងសរធតុ ចិញចឹម ជពិេសសសរធតុអសូត
ផូស័រវ ប៉ូតសយូមពីកុងដី
ន
។ េនខងកបលបញស មនេរសមរ ឹងព័ទធជុំវ ិញេដមបីករពរបញស និងជជំនួយដល់
បញសកនុងករទមលុះចូលកនុងដី ែដលេរសមេនះេគេហថលលដបញស ។
២ ៣- បញសខយល់

.

បញសេនះដុះេចញពី ថនំងៃនេដមរសូវេនែផនកេរកម (បញសែដលេនេលៃផទដី) េហយករែបកែខនង គឺ
េកតេឡងេដយឯកឯង ។ ចំេពះពូជរសូវេឡងទឹក េគសេងកតេឃញវេកតេចញពីថនង
ំ ខងេលបំផុត ែតេន
េរកមរសទប់េសៗៃនៃផទទឹក ។ បញសខយល់មន ២ របេភទគឺ បញសខយល់ទី ១ និងបញសខយល់ទី ២ ។ ចំេពះ
ពពួករសូវេឡងទឹក

គឺមនបញសខយល់ទំងពីររបេភទ

េហយែដលបញសខយល់ទំងពីរនឹងចក់ចូលេទកនុងដី

េពលទឹករសក ។ ចំេពះពពួករសូវដ៏ៃទេទៀត គឺភគេរចនមនែតបញសខយល់ទី ១ ប៉ុេណណះ ។
៣- េដមរសូវ

េដមរសូវមនតួនទីសរមប់រទរទង់សឹក
ល និងកួររសូវ បេងកតេដមែបកថមី និ ងឬស ភជប់សកមមភព
ៃនករេធវរសមីសំេយគ

ផទុក

និងដឹកជញូជ នជតិទឹក

សរធតុចិញចឹមេផសងៗ

និងសរមប់េធវករផគត់ផគង់

ខយល់េទកន់បញស ។ េដមរសូវរតូវបនែចកេចញជ ២ ែផនកគឺ ថនំង និងចេនលះថនំង ។
៣ ១- ថនំង

.

ថនំង គឺជែផនករ ឹងៃនេដមរសូវែដលមនភពតន់ និ ងគមនរបេហង េហយជកែនលងសរមប់បេងកត
សលឹក និងពនលកែខនងៃនេដមរសូវ។ ពនលកែខនងមនទីតំងេនចេនលះរបស់ថនំង និងគល់រសទបសលឹក។ ចំែណក
ថនំងែដលេនខងចុ ងៃនេដម ជថនំងែដលបេងកតកួររសូវ ។
៣ ២- ចេនលះថនំង

.

ចេនលះថនំង ជែផនករេលងេហយមនលកខណៈរ ឹង និងតន់េនេពលែដលវេនខចី ប៉ុែនតែរបកលយ
េទជមនរបេហងេនេពលវកន់ែតចស់

។

ែផនកេនះមនសនមចងអូរតូចៗ

េហយជែផនកមូលរេលង

ៃនេដម ។ ចេនលះថនំងខងេរកមជទូេទខលីៗ ខុ សពីចេនលះថនំងខងេលែដលែវងៗ ។ ចេនលះថនំងេនះ
តភជប់គនបនពីមួយេទមួយេដយសរថនំង

។

ចំេពះចេនលះថនំងរបស់ដំណំរសូវមនេរចន

ឬតិ ច

គឺ

អរស័យេទតមរបេភទពូជេផសងៗគន េដយសរពូ ជខលះមនចេនលះថនំងេរចន ែដលេធវឱយេដមមនកមពស់
ខពស់

និងពូជខលះេទៀតមនចេនលះថនំងតិចែដលេធវឱយេដមមនកមពស់ទប។

ជទូេទចេនលះថនំងចប់េផតម

លូតបេណ
ត យ ឬលូតរបែវង ចប់ពីែផនកខងេរកមេទែផនកខងេលៃនេដមរសូវ ។ ចេនលះថនំងែដលេន
ែផនកខងេលបំផុតៃនេដមរសូវែតងែតមនទំហំតូច ជពិេសសចេនលះថនំងែដលផទុកផក និ ងរគប់ ។
៣ ៣- ករែបកគុមព
មព

.

រសូវ គឺជដំណំែដលមនលទធភពកនុងករែបកគុមពខលំង ។ ែបកគុមព គឺជដំេណរករមួយែដល

កនុងេនះ

េដមែបកថមីៗ

បនដុះលូតលស់េចញពីេដមេម

អំពីដំេណរករែបកគុមពេនះ

ឬេដ មែបកចស់ៗ។

េហយបនបេងកតជរបព័នធមួយ

ករសិកសយ៉ ងលមអិត

ែដលេគបនបនតេរបរបស់រហូតមកដល់

បចចុបបនន ។ េដមែបករបស់ដំណំរសូវ រតូវបនែចកជេដមេម េដ មែបកទីមួយ េដមែបកទីពីរ និងេដម
ែបកទីបី ។ េដមេមគឺជេដមែដលដុះេចញពី រគប់ េហយេចញពីេដមេមេនះ មនេដមែបកទីមួយជេរច ន
ដុះេចញមកតមលំដប់លំេដយៃនថនំង។

េដ មែបកទីពីរ

គឺជេដមែបកែដលដុះេចញពីេដមែបកទី មួយ

េហយេដមែបកទី បី គឺជេដមែបកែដលដុះេចញពីេដមែបកទីពីរ។ ចំ នួនេដ មែបក គឺ អរស័យេទេលពូជ
ី ីសរសតដំដុះ ។
រយៈេពលលូតលស់ លកខខណឌដំដុះ (ពនលឺ និងសរធតុចិញចឹម) និងវធ

រូបភពទី ៤ របព័នែឋ បកគុមៃព នដំណំរសូវ
៤- សលឹករសូវ
សលឹករសូវទំងអស់រតូវបនរទេដយេដម េហយតំេរៀបជពីរជួរ ។ េគសេងកតេឃញថ េនែផនកខង
េលៃនថនំងមួយ គឺមនដុះសលឹកមួយ ែដលមនពីរែផនកគឺរសទបសលឹក និងបនទះសលឹក (រូបភពទី៥) ។ កនុងមួយ

វដតជិវ ិតរបស់េដមរសូវមនសលឹកពី ១០ េទ ២០ ប៉ុែនតមនែតសលឹកពី ៥ េទ ១០ ប៉ុេណណះ ែដលេនរស់រហូត

ដល់េពលរបមូលផលរគប់។

ចំែណកសលឹកដៃទេទៀត

ចប់េផតមសវិត

និងងប់ បនតបនទប់េទតមករ

អភិវឌឍន៍េនកនុងវគគនីមួយៗៃនដំណំរសូវ។ សលឹកខងេលបំផុត ែដលសថិតេនខងេរកមកួរ គឺជសលឹកទង់

ជ័យ ឬសលឹកអមកួរ។ សលឹកមនមុខងរសរមប់ទទួលពនលឺ និ ងដឹកនំករេធវរសមីសំេយគ សកមមភពដំ ណក
ដេងហម បំភយចំហយទឹក សរមប់ផុកអហរចិ
ទ
ញចឹមេផសងៗ សរមប់នំខយល់េទឱយបញស េដម និ ងរសទប
សលឹក ែដលសថិតេនកនុងទឹក។ េនែផនកតភជប់នឹងបនទះសលឹក មនសរ ីរងគបីេទៀតគឺ ចងកំសឹក
ល
អណ
ត តសលឹក

និងរតេចៀកសលឹក ។

រូបភពទី៥ :
សលឹករសូវ

៤ ១- រសទបសលក
ឹ និងបនទះសលឹក

.

រសទបសលឹក សថិតេនែផនកខងេរកមៃនសលឹក ែដលេរសបរុ ំព័ទធជុំវ ិញេដម។ ជួ នកលរសទបសលឹក
និងបនទះ សលឹកតភជប់គនេនចេនលះថនំង ។ រសទបសលឹកែដលសថិតេនរតង់គល់ថនំង មនរងេប៉ ងេចញ ែដល
េគឱយេឈមះថ ែផនកេប៉ ងៃនរសទបសលឹក ។ បនទះសលឹក គឺជែផនកខងេលៃនសលឹកមនរងជបនទះរសួចេហយ
របេសម

។

េនែផនកខងេរកមៃនៃផទសឹក
ល ចំ កណ
ត ល

មនរទនុ ងធំមួយលយេចញជងេគ

គឺជរទនុង

កណ
ត លៃនសលឹក។ ៃផទខងេលៃនបនទះសលឹកមនជួរឆនូតៗជេរចន ែដលរសបគនជមួយរទនុងសលឹក។ សលឹក
ដុះេចញមក ឆលស់គនេនេលេដ ម។

៤ ២- ចងកំសក
ឹល អណ
ត តសលក
ឹ និងរតេចៀកសលឹក

.

ចងកំសឹក
ល គឺជែផនកមួយសរមប់តភជប់រវងរសទបសលឹក និងបនទះសលឹក ឬជែផនកែដលខ័ ណឌ រសទប
សលឹក

និងបនទះសលឹក។

អណ
ត តសលឹក

គឺជភនសេសតងឈររតង់េទេល

េពលគឺេនកែនលងណែដលបនទះសលឹកតភជប់ នឹងរសទបសលឹក

។

េហយសថិតេនខងកនុងបនទះសលឹក

ទំរង់របស់វមនសភពេសតងរសួចចុង

ែដលចុងេនះអចែបកជពីរ ឬមិនែបកអរស័យេដយពូជ ។ រតេចៀកសលឹក គឺជរពុយមួយគូែដលថិ តេន
ែគមសងខងែផនកគល់ខងេរកយៃនបនទះសលឹករសូវ។

ជធមមតរតេចៀកសលឹកលូតេឡងេនែផនកចំេហៀង

េពលគឺកែនលងែដលអណ
ត ត និងគល់ៃនចងកំសឹក
ល តភជប់គន ។ អណ
ត តសលឹក និងរតេចៀកសលឹក ជសរ ីរងគ
ែដលសំខន់បំផុតកនុងករកំណត់ពីភពខុស គនរវងដំណំរសូវ និងេសម កនុងដំណក់កលលូតលស់ ។

ជទូេទ សលឹករបស់ពូជរសូវទំងអស់ គឺមនសរ ីរងគទំងពីរេនះ ផទុយេទវ ិញសលឹកេសម គឺអចគមនសរ ីរងគទំង
ពីរេនះ ឬក៏មនែតមួយប៉ុេណណះ។

