
 ឯកសាររអេកអូាស ៊ី អេខ៣១ ខខមិថ នា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

 

ការបអ្កើតម៉ា ស ៊ីនសមងួតគ្រាប់ពជូមយួខែេមនតម្មៃទាបសគ្រមប់អគ្របើគ្រាសអ់ៅធនាារគ្រាបព់ូជកន ្  
មូេដ្ឋា ន 

ដោយបណ្ឌិ ត អាប្ប៊ែន ដេ ប៊ែ៊ីកដ្ល៊ី (Abram J. Bicksler) នាយកននមេឈមណ្ឌ លផលប ៉ះពាល់ដេកូអា  ្៊ី (ECHO) 

អសចកត៊ីអ្តើម និ្ សាវតា 

ការ្នសំ្ ំនៃ្ាប់ពូេផ្ទា លខ់្លួនរប្េ់នក អាៃជាវធិ៊ីមួយដ៏មាន្ប្ិទ្ធិភាព្្មាប់នលលដដ៊ីមផលតិ ដដ៊ីមប៊ីមានលទ្ធភាពទ្ទ្ួល
បាន្ាប់ពូេដណំំ្ ្មាបោ់នំាដពលេនាគត និងដដ៊ីមប៊ីេួយបលរកាេ៊ីវៈៃ្មរ៉ះរ កខជាតដិៅដល៊ីពិភពដោក។ មនិថាេនកោំ្ ាបពូ់េ
បដលេនកបានរកាទ្ កដោយផ្ទា ល់ខ្លួនរប្់េនក ផតលវ់ាឱ្យដៅមិតតភកត ិ នងិេនកេិតខាង ឬបៃកចាយវាតាមរយៈេងគការរប្់េនកដទ្  
្មតថភាពកន ងការ្បមូលផលបដលមាន្ប្ិទ្ធភិាព ្មាា ត ដរៀបៃំ ្មងួត នងិរកាទ្ ក្ាប់ពូេ គមឺានសារៈ្ំខាន់ ដដ៊ីមប៊ីេួយរកា
ដំណ្ ៉ះ្ាប់ នងិមានលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានដជាគេ័យ។ កណំ្ត់្ មាគ ល់ដន៉ះនងឹដផ្ទត តដល៊ីសារៈ្ំខាន់ននការ្មងួត្ាប់ពូេ ដដ៊ីមប៊ីរកា
្ំដណ្៊ី ម្ាប់ពូេ្តឹម្តូវ ដ ៊ីយនឹងផតល់ពត័៌មានលមាិតេពំ៊ីមា  ្៊ីន្មងួត្ាប់ពូេបដលមានតនមលទាបព៊ីរ បដលដយ៊ីងបានសាង្ង ់
និងដ្ប៊ី្បា្់ដៅធនាារ្ាប់ពូេននមេឈមណ្ឌ លផលប ៉ះពាល់ដេកូអា  ្៊ី។ 

និយមនយ័ 

• គ្រាប់ពូជ Orthodox វាធន់្ទានំឹងការហាលឱ្យ្ងួត នងិអាៃ្ត កបានកន ងលកខខ្ណ្ឌ ដន៉ះ។ 

• គ្រាប់ពូជ Recalcitrant បាត់បង់្មតថភាពដណំ្ ៉ះ្ាបយ់ ងរ ័្ដៅដពលបដលបានោក់្ដំិលដ្កាមខ្យល់្ ងួត ជា
ពិដ្្ដៅេំឡ ងដប់នលងននការ្បមូលផល។ 

• បរមិណសាំអណើ មកន ្ គ្រាប់ពូជ គឺជាបរមិាណ្ទ្ឹកដៅកន ង្ាប់ពូេមួយ ជាធមមតាបង្ហា ញជាភាគរយ (%)។ 



 

រូបទ្៊ី១៖ កបនលងម ន្មងួ តដៅខាងដ្ៅ្្មាប់ដ្ប៊ី្បា្់្ាប់ពូេបាល ា្ិៃ្្អាប់ដដ៊ីមប៊ីការពារការបំផ្ទល ញព៊ីពនលឺ្ព៉ះអាទិ្តយដពលរកា្ាប់ពូេ ង្ួ ត។ 

• ការកាំណត់បរមិណសាំអណើ មកន ្ គ្រាប់ពូជ ្តូវបានដធវ៊ីដោយដ្ប៊ីការពាករណ៍្បរមិាណ្្ំដណ្៊ី មមានលំនឹង (្ូម
ដម៊ីលវគគបនាា ប់) ឬដោយដ្ប៊ីបម ្តវា្់្ំដណ្៊ី ម្ាប់ពូេ ឬតាមរយៈ្ំណកបដលបានបំផ្ទល ញ (ឧទា រណ៍្ ការដ្ប៊ី
្បា្់ឡដដ៊ីមប៊្ី មងួតទ្ឹកទាងំេ្់ដៅកន ង្ាប់)។ ្ូមដម៊ីល Rao et al., 2006 ្្មាប់ព័ត៌មានបបនថម។ 

• បរមិណសាំអណើ មខែេមនេាំនឹ្ បរមិាណ្្ំដណ្៊ី មបដលមានលំនងឹ្ំដៅដៅដល៊ីវធិ៊ីបដល្ាប់ពូេបនសលទ់្ កដៅ
កន ងលកខខ្ណ្ឌ បរសិាថ នព័ទ្ធេ ំវញិ នឹងមានលនំឹងជាមយួនឹង្ំដណ្៊ី មបដលទាក់ទ្ងដៅកន ងបរសិាថ នការផ្ទល ្ប់តូរបរមិាណ្
្ំដណ្៊ី ម្ាប់ពូេ (បង្ហា ញជាភាគរយ) ។ 

• ការសមងួតគ្រាប់ពូជ គឺជាការកាត់បនថយបរមិាណ្្ំដណ្៊ី មកន ង្ាបពូ់េដល់ក្មតិបដល្តូវបានបណ្នាំ្ ្មាប់្ ត ក
្ាប់ពូេដោយដ្ប៊ីវធិ៊ីមនិបំផ្ទល ញ្ាប់ពូេ។ ្ាប់ពូេ ្មងួតកន ងេ្តាេិៃ្ប  ូណ្ង់ប្យលរ ូតឈានដល់លទ្ធភាព
ទ្ទ្ួលបានបរមិាណ្្ំដណ្៊ី មមានលំនងឹ។ 

• េទ្ធភាពគ្រាប់ពូជ គឺជារង្ហវ ្់ជាភាគរយនន្ាប់ពូេបដលនឹងដ ៉ះពនលកបនាា ប់ព៊្ី ត ក។ លទ្ធភាពដ៏ទូ្លំទូ្ោយនន្ាប់
ពូេរប្េ់នក ្ាប់ពូេមួយៃនំួនតូៃនឹង្តូវការដដ៊ីមប៊ីបដងក៊ីតៃំនួនរ កខជាតិបដលៃង់បានដៅតាមទ្៊ីវាល ឬបណ្ត ៉ះកូន។ 

េកខខណឌ ម្នការសមងួតែ៏េអ 

្ាប់ពូេ Orthodox បដល្តូវបានដគ្មងួត្គប់្ាន ់ នងឹរកាទ្ កនូវលទ្ធភាពរប្់វា្្មាប់រយៈដពលយូរដៅកន ងធនាារ
្ាប់ពូេ។ ជាទូ្ដៅ្ាបពូ់េ Orthodox គួរ្តូវបាន្មងួតឱ្យបរមិាណ្្ំដណ្៊ី មដៅៃដនាល ៉ះព៊ី ៣ ដៅ ៧ភាគរយ ្្មាប់ការរកាទ្ ក 
រយៈដពលបវង ដទា៉ះប៊ីជា្ាបពូ់េខ្ល៉ះ (ដូៃជា្បណ្ត កដ្ៀង) អាៃធ្លល ប់េបួ្បទ្៉ះនូវការលយៃ ៉ះលទ្ធភាពដៅបរមិាណ្្ំដណ្៊ី មដ្កាម 
៨ភាគរយក៏ដោយ។ តាមការពិត ដយ៊ីងដៅកន ងធនាារ្ាប់ពូេននមេឈមណ្ឌ លផលប ៉ះពាល់ដេកូអា  ្៊ី (ECHO) គកឺ្មមានលទ្ធភាព
្មងួត្ាប់ពូេឱ្យបរមិាណ្្ដំណ្៊ី មដៅដ្កាមក្មតិ ១០ភាគរយ កន ងេំឡ ងរដូវវ្ា ព៊ីដ្ពា៉ះក្មតិ្ំដណ្៊ី មមានព៊ី ៧០-៨០%។ 



្ាបពូ់េ Recalcitrant បដល្តូវបានដគរាប់បញ្ចូលរមួទាងំៃំនួនដ្ៃ៊ីនននដដ៊ីមដ ៊ី និង្បដភទ្ដ ៊ី ូបបផលដៅតបំន់្តូពិក 
មិនគួរ្តូវបានដគ្មងួត ឬោក់្ំដលឹដ្កាមខ្យល់្ងួតដទ្ ដូដៃន៉ះ វា ួ្ព៊ីវសិាលភាពននកណំ្ត់្មាគ ល់ដន៉ះ។ ការកណំ្តប់រមិាណ្
្ំដណ្៊ី ម្ាប់ពូេ្្មាប់្ាប់ពូេ orthodox ក៏ ួ្ព៊ីវសិាលភាពននកណំ្ត់្ មាគ លដ់ន៉ះបដរ ប  បនត្បភពលាៗ ជាដ្ៃ៊ីនតាមេ ិនធ ឺ
ដណ្តមាន្សាប ់ដដ៊ីមប៊ីេួយដអាយដឹងៃា្់េំព៊ីបរមិាណ្្ំដណ្៊ី ម្ាប់ពូេ្ំរាប់្បដភទ្ពិដ្្មួយ ក៏ដូៃជាវធិ៊ីគណ្នាវទិ្ាសាស្ត្ត
ដល៊ីបរមិាណ្្ំដណ្៊ី ម្ាប់ពូេពិត្បាកដ។ ្ូមដម៊ីលឯកសារដល៏ាបផំ តរប្់េងគការ FAO ដៅកន ង Genebanks េពូំកទ្៊ី៣ នងិទ្៊ី៤ 
្្មាប់ពត័៌មានបបនថម (Rao et al., 2006) ។ 

 

រូបទ្៊ី២៖ដធន៊ីរម ន្មងួ តគួរដ្ប៊ីម ន្មងួ ត្ាប់ពូេដៅកន ងបរសិាថ នបដលបាន្តួតពិនិតយម នដពលយក្ាប់ពូេដៅោក់កន ងមា  ្៊ីន្មងួ ត្ាប់ 

្ូមដម៊ីលដ្ៀវដៅលាបំផ តរប្់េងគការ FAO ្ត៊ីេំព៊ីការដ្ប៊្ី ាប់ពូេដៅ Genebanks កន ងេំពូកទ្៊ី៣ និងទ្៊ី៤ ្្មាបព់័ត៌មានជា
ដ្ៃ៊ីនដទ្ៀត (Rao et al. 2006)។ 

្ូមកត់្ មាគ ល់ថា ្ាបពូ់េអាៃខូ្ៃកន ងកំឡ ងដពល្មងួត្ប្ិនដប៊ីវា្តូវបាន្មងួតដលឿនដពក ឬ្មងួតដៅ្៊ីត ណ្ា ភាព
ខ្ព្់ដពក។ ជាទូ្ដៅ ធ្លនាថា្៊ីត ណ្ា ភាព្្មាប់្ មងួតមនិដល៊ី្ព៊ី ៤១េងាដ្ (១០៥េងាហាវ រ ៊ីនហាយ) ្្មាប់្ាប់ពូេនន
ដដ៊ីមដ ៊ី ឬ្ាបពូ់េ្្មាបយ់កដ្បង និង ៥៤េងាដ្ (១៣០េងាហាវ រ ៊ីនហាយ) ្្មាប់្ាប ់orthodox ដនទ្ដទ្ៀតភាគដ្ៃ៊ីន។ 
ម នការ្មងួតកន ងបរយិកា្បដលមានមលប់បនតិៃបនតួៃ (្្ទ្ន់) បដល្តូវបានការពារព៊ីខ្យល់ និងដភលៀងអាៃេយួកាត់បនថយដពល
ដវោបដល្ាបពូ់េ្តូវការៃណំយកន ងមា  ្៊ីន្មងួត្ាបពូ់េ។ រូបទ្៊ី១ និងទ្៊ី២ បង្ហា ញព៊ីតំបន់ម ន្មងួតរប្់ដេកូអា  ្៊ី ដ្កាម 
បាល ្ាិៃបដល្្អាប់ នងិដៅកន ងការបដងក៊ីតដឡ៊ីងបដលបានោក់របាងំ្ំណញ់ខ្ណ័្ឌ ជាថាន ក់ម ន្មងួត។ 



បទ្ពអិសាធន៍របសអ់េកអូាស ៊ីជាមួយនឹ្ការេន វតតែេ៏អបា្ំ  តម្នការបអ្កើតធនាារគ្រាប់ពូជ 

ដេកូអា  ្៊ីបានចាប់ដផត៊ីមពិដសាធជាមួយនងឹការេន វតតនដ៍៏លាបំផ តននការរកាទ្ ក្ាប់ពូេ្្មាប់តបំន់្តពូិក ដៅដពលបដល
ធនាារ្ាបពូ់េរប្់ដយ៊ីង្តូវបានបដងក៊ីតដឡ៊ីងកន ងឆ្ន  ំ ២០០៩។ ការង្ហរតិៃតៃួ្តូវបានដធវ៊ីដឡ៊ីងដល៊ីបដៃចកដទ្្បដលមានតនមលទាប
្មរមយ្្មាប់តបំន់្តូពកិ និងេន តំបន់្តូពិក ដូដៃន៉ះដយ៊ីងចាប់ដផត៊ីមដធវ៊ីការ្សាវ្ជាវដោយខ្លួនឯង។ បនាា ប់ព៊ីេតថបទ្បដលមានការ
្តួតពិនតិយព៊ី្ករមការង្ហរ និងទ្ទ្ួលបានធ្លត ៃូលរមួទាងំការេដងកតព៊្ី  ការ ៊ីជាដ្ៃ៊ីន ដយ៊ីងបានបដងក៊ីតនូវការេន វតតលាបំផ តបដលពាក់
ព័នធ្្មាប់េងគការដ្ៅរោា ភបិាលនានា នងិេងគការដផសងៗបដលមានធនាារ្ាប់ពូេ បដលជាេំហានមធយមមួយរវាងធនាារ្ាប់
ពូេក្មតិ្ គមន៍ និងធនាារ្ាប់ពូេេនតរជាតិ ឬប្ន។ ការេន វតតលាបផំ តជាដ្ៃ៊ីនទាងំដន៉ះ ្តូវបាន្ដងខបដៅកន ងកណំ្ត់្តា
បដៃចកដទ្្ដលខ្ ៦៣ រប្់ដេកូ (Motis 2010) ។ ដយ៊ីង្ូមបណ្នាេំនក៖ 

ចាប់ដផត៊ីមព៊ីដ៊ី នងិរ កខជាតិបដលមាន  ្ខ្ភាពលា បដលអាៃទ្ប់ទ្ល់នឹងកតាត ៃន្ង និងេំងឺបានដ្ៃ៊ីន ដ ៊ីយង្ហយផលិត្ាប់
ពូេបដលមាន  ្ខ្ភាពលា្ ្មាប់ការផលិតដៅដពលខាងម ខ្។ 

ធ្លនាថា្ាបពូ់េទ្ ំ និងលូតោ្់ដពញដលញម នដពល្បមូលផល។ 

្បមូលផល្ាបពូ់េជាបនតបនាា ប់ដៅដពលបដលលវាមានការេភិវឌ្ឍដពញដលញ ដដ៊ីមប៊ីដៃៀ្វាងកតាត ៃន្ងបំផ្ទល ញ ការបបក
ដ្ប៉ះ េមងបឺំផ្ទល ញ ឬមានការបាត់បង់ដោយសារ្ពឹតតិការណ៍្ដផសងៗបដលមិនអាៃដឹងម នបាន។ 

្មាា ត្ាប់ពូេទាងំេ្់ដដ៊ីមប៊ីយកកំដទ្ៃកំទ្៊ី ឬេង្ហក ម ្តវលាិត ្ាប់្ កក។ល។ ដៃញព៊ី្ាប់ពូេ បដលអាៃជាេ្មក ឬទ្៊ី
សាន ក់រប្់្ តវលាិត និងេងំឺ។ 

យក្ាប់ពូេណបដលខូ្ៃ ឬមានេមងឺដៃញទាងំេ្។់ 

្មងួត្ាប់ពូេដៅតាមបរមិាណ្្ំដណ្៊ី ម្ាប់ពូេបដលបានបណ្នា។ំ 

រកាទ្ ក្ាបពូ់េភាល មៗដៅកន ងធ ងបដលបិទ្េិតដោយាម នខ្យល់ដៃញៃូលបាន (្ូមដម៊ីលដេកូអា  ្៊ីដលខ្ ១៤- Croft et al., 
ឆ្ន  ំ២០១២; Croft et al.,  2013 និង Lawrence et al., 2017)។ 

ទ្ ក្ាប់ពូេដៅកន ងធ ងបដលបិទ្េិតដោយាម នខ្យល់ដៃញៃូលបានដៅកន ងលកខខ្ណ្ឌ ្៊ីត ណ្ា ភាពទាប (្ូមដម៊ីលដេកូអា  ្៊ី
ដលខ្ ១៤- Croft et al., 2012)។ 

កំណ្ត់្ំាល់ដន៉ះពិពណ៌្នាេំព៊ីរដបៀបបដងក៊ីតមា  ្៊ីន្មងួត្ាប់ពូេបដលមានតំនលទាប ដដ៊ីមប៊ីយកដៃញនូវបរមិាណ្
្ំដណ្៊ី មកន ង្ាប់ពូេ និងបដងក៊ីនលទ្ធភាព្ាប់ពូេ្ត កទ្ ក។ ដទា៉ះយ ងណក៏ដោយ ្ប្ិនដប៊ីេនកនឹងវនិិដយគដពលដវោ និងលវកិា
ដដ៊ីមប៊្ី មងួត្ាប់ពូេ ដៅដពលបដល្ាប់ពូេ្តូវបាន្មងួតមតងដ ៊ីយ េនក្តូវ្ត កទ្ កវាភាល មៗដៅកន ងធ ងបដលបិទ្េតិ។ ្ប្និដប៊ី
ទ្ ក្ាប់ពូេដចាល ្ាបពូ់េបដល្ងួត វានឹងបឺតយក្ំដណ្៊ី មមតងដទ្ៀតព៊ីបរយិកា្ខាងដ្ៅ។ ្មតថភាព និងលទ្ធភាពដណំ្ ៉ះ្ាប់
រប្់្ាបពូ់េ ដៅបតមានក្មិតខ្ព្ប់ំផ ត ដៅដពលបដល្ាប់ពូេមានបរមិាណ្្ំដណ្៊ី មទាប ្តូវបានរកាវាទ្ កដៅកន ងធ ងបិទ្េតិ
បដលមាន្៊ីត ណ្ា ភាពទាប។ 

 

 

 



ការកសា្ម៉ា ស ៊ីនសមងតួគ្រាប់ពជូមយួ 

មា  ្៊ីន្មងួត្ាប់ពូេបដលមាន្ប្ទិ្ធិភាពមួយ រមួមាន៖ ្បភពកំដៅមួយ មដធាបាយមួយដដ៊ីមប៊្ី ្មប្្មលួ្បភពកំ
ដៅ ទូ្ ឬ្បេប់មួយ្្មាប់រកាកំដៅ របាងំ្ំណញ់ ឬកញ្ចក់ដៅកបនលងបដលោក់្ាប់ពូេ កង្ហា រមួយដដ៊ីមប៊ីដធវ៊ីឱ្យខ្យល់មានៃលនា
កន ងទូ្ (ជាេដ្ម៊្ី ) ដ ៊ីយមានរនធខ្យល់មួយ្្មាប់បដញ្ចញខ្យល់ដ្៊ីម (ជាេដ្ម៊្ី )។ ជាទូ្ដៅ ខ្យល់ដៅត បដលបានព៊ីវតថ ធ្លត កំដៅ
មួយ ដធវ៊ីៃលនាៃ ៉ះដឡ៊ីងដោយសារការនាកំំដៅ ឬ្តូវបានសាយភាយេ ំវញិកបនលងបដលដ្ប៊ីកង្ហា រ វតថ ធ្លត កំដៅដន៉ះ្តូវបានកំណ្ត ់
្៊ីត ណា ភាពជាក់ោក់ ដដ៊ីមប៊ីក ំដអាយ្ាប់ពូេ្តូវបានបំផ្ទល ញ។ ដៅដពលបដលខ្យល់ដៅត ដធវ៊ីៃលនាឆ្លងកាត់បនាប់ខ្ណ័្ឌ ៗកន ងទូ្
ឬមា  ្៊ីន ្ាបពូ់េនងឹបដញ្ចញ្ំដណ្៊ី មព៊ីដ្ពា៉ះខ្យល់ដៅត បតឺយក្ំដណ្៊ី មបានដ្ៃ៊ីនជាងខ្យល់្តជាក់។ ្ប្និដប៊ីបនាប់ខ្ណ័្ឌ ដន៉ះបិទ្
េិតខាល ងំ មា  ្៊ីន្មងួត្ាបពូ់េរប្េ់នកនងឹកាន់បតមាន្ប្ិទ្ធិភាពខាល ងំជាមួយនងឹរនធខ្យល់មួយ ដដ៊ីមប៊ីបដញ្ចញកំដៅ ខ្យល់បដលផា ក
្ំដណ្៊ី ម ្ាបពូ់េនងឹមានលនំឹងជាមួយនឹង្ំដណ្៊ី មបរយិកា្ព័នធេ ំវញិ។ 

ដពលដវោ្មងួត និង្មតថភាពកន ងការកាត់បនថយបរមិាណ្្ំដណ្៊ី មកន ង្ាប់ពូេ នងឹប្ប្បួលអា្្័យដល៊ី្ប្ទិ្ធផលនន
មា  ្៊ីន្មងួតរប្់េនក ្បភពកំដៅ បរមិាណ្្ាបពូ់េបដល្តូវ្មងួត ្បដភទ្្ាប់ពូេនឹង្តូវ្មងួត និងលកខខ្ណ្ឌ ពទ័្ធេ ំវញិ។ ដៅ
េំឡ ងដពលរដូវវ្ាដៅភាគខាងដេ៊ីង្បដទ្្នល ដយ៊ីងពបិាកកន ងការ្មងួត្ាប់ពូេ ្ូមប៊ីបតជាមួយមា  ្៊ីន្មងួត្ាប់ពូេក៏ដោយ 
ប  បនតកន ងកំឡ ងដពល្ងួតខាល ងំននរដូវដៅត  មា  ្៊ីន្មងួត្ាប់ពូេគមឺិនចាបំាៃ់ដទ្។ ការដរៀនព៊ីរដបៀប្មងួត្ាបពូ់េឱ្យបាន្តឹម្តវូ 
ទាមទារការសាកលបង និងក ំ ្ ដ ៊ីយ្ពមទាងំ្ិលបៈ និងវទិ្ាសាស្ត្តផងបដរ។ ជាមួយនឹងដពលដវោ និងបទ្ពិដសាធន៍ប គគលកិ
ធនាារ្ាបពូ់េដៅដេកូអា  ្៊ី បានបដងក៊ីតនូវភាពប ិន្ប្ប់្ ្មាប់ការ្មងួត្ាបពូ់េ និងបរមិាណ្្ំដណ្៊ី ម្ាប់ពូេ្បហាក់
្បប ល។ 

ដោយអា្្័យដល៊ី្បដភទ្មា  ្៊ីន្មងួត្ាបពូ់េអាៃដដ៊ីរតនួាទ្៊ី្ំខាន់បបនថមដទ្ៀតដៅដល៊ីមេឈមណ្ឌ លធនធ្លនក្ោិា នខាន ត
តូៃ ឬដៅកន ងធនាារ្ាប់ពូេ។ ដៅដពលបដលបទ្ម ូសាត ត (នាឡកិាបម ្ត) ្តូវបានដ្ប៊ីជាមួយនឹងបនាបប់ិទ្េតិ បដលមានេ ៊្ី ូឡង ់
មា  ្៊ីន្មងួតនឹងកាល យជាទូ្ដណំ្ ៉ះ្ាប់ពូេមួយ។ មា  ្៊ីន្មងួត្ាប់ពូេបដលមានល ូំរខ្យល់ និងកដតត ្គប់្ាន ់អាៃ្តូវបានដ្ប៊ី
ដដ៊ីមប៊្ី មងួតេ៊ីវមា ្ដផសងដទ្ៀត្្មាបក់ារ្សាវ្ជាវ ឬដាលបណំ្ងពាណិ្េជកមម (ឧទា រណ៍្មា  ្៊ីន្មងួត្ាប់ពូេដលខ្ ៣ រប្់
ដយ៊ីង បដលបង្ហា ញព៊ីទូ្ដណំ្ ៉ះ្ាប់ពូេ ដ ៊ីយអាៃ្តូវបានដ្ប៊ី្្មាប់្ មងួតដដ៊ីម្មរំ នងិសារធ្លត រ កខជាតិដផសងៗដទ្ៀត្្មាប់ដាល
បំណ្ង្សាវ្ជាវ ឬដធវ៊ីឱ្យដៅជាដមៅ្្មាប់អាហារបំប ន)។ ជាមួយនងឹការនៃន្បឌ្ិតបនតិៃបនតួៃ មា  ្៊ីន្មងួត្ាបពូ់េអាៃ្តូវបាន
សាង្ង់ដៃញព៊ីវតថ ធ្លត ដដ៊ីមបដលអាៃរកបានជាទូ្ដៅ ដ ៊ីយអាៃបដ្ម៊ីដាលបំណ្ង្្បាន ជាដ្ៃ៊ីន!ដេកូអា  ្៊ីបានសាង្ង់
មា  ្៊ីន្មងួត្ាប់ពូេៃំនួន ៣ កន ងរយៈដពល ៨ឆ្ន កំនលងមកដន៉ះ។ ខាងដ្កាមដន៉ះដយ៊ីងពិនិតយដម៊ីលពួកវាមយួៗឱ្យបាន  ្៊ីេដ្ត។ ជា
ទូ្ដៅមា  ្៊ីន្មងួត្ាប់ពូេ្តូវការ្មា្ធ្លត ្ំខាន់ៗៃនំួន ៥ ឬ ៦ ។ ១) ្បភពកំដៅមួយ អាៃជាធ្លត កំដៅមួយ ឬេំពូលដភល៊ីង។ 
េំពូលដភល៊ីងបដលដៅត ខាល ងំផតលនូ់វកដតត ខាល ងំបំផ ត ប  បនតេំពូលដភល៊ីងបដលទ្ទ្ួលកំដៅព៊ីដគ ក៏្តូវបានដ្ប៊ីផងបដរ ។ េគគ៊ី្ន៊ីនឹង្តូវការជា
ចាបំាៃ់ដដ៊ីមប៊ីផតល់ថាមពលដល់េំពូលដភល៊ីង។ ២) មដធាបាយកន ងការដធវ៊ីឱ្យ្បភពកំដៅលមម អាៃមាន ដូៃជា បទ្ម ូសាត ត ឬជាមួយ
ឧបករណ៍្កណំ្ត់ដពលដវោេគគិ្ន៊ីសាមញ្ញមយួ។ បទ្ម ូសាត តដន៉ះ ជាវធិ៊ីសាស្ត្តបដលៃូលៃិតត ដ្ពា៉ះវាអាៃ្គប់្គង្៊ីត ណ្ា ភាពបាន
្តឹម្តូវ ដទា៉ះយ ងណ ឧបករណ៍្កណំ្ត់ដពលដវោអាៃ្តវូបានដ្ប៊ី ដោយ្នមត់ដពលដវោបដលៃណំយ និងការខ្តិខ្ំដដ៊ីមប៊ីវា្់្ ៊ី
ត ណ្ា ភាពដៅខាងកន ងមា  ្៊ីន្មងួត្ាប់ពូេ និងបកត្មូវវដតកំដៅេំពូលឱ្យដៅត / ្តជាក់ តាមរយៈម ខ្ង្ហរបិទ្/ ដប៊ីកននការកំណ្ត់ដពល
ដវោ និងយកៃិតតទ្ កោក់ៃំដពា៉ះការផ្ទល ្់បតូរលកខខ្ណ្ឌ ្៊ីត ណ្ា ភាពទូ្។ ៣) ឡងំធំ ឬ្បេប់មួយ បដលនឹងផា ក្ាប់ពូេដ ៊ីយនឹងផា ក
កដតត គឺចាបំាៃ់ដដ៊ីមប៊ីធ្លនាថា ្ាប់ពូេមិនមានលំនងឹដឡ៊ីងវញិៃំដពា៉ះ្ំដណ្៊ី មខ្យល់ព័ទ្ធេ ំវញិដ ៊ីយធ្លត កំដៅកំព ង្តូវបានដ្ប៊ី្បា្ ់



យ ងមាន្ប្ិទ្ធិភាព។ ៤) របាងំ ដំដណ្៊ី រការបានលា ដដ៊ីមប៊ីទ្ប់្ាបពូ់េដៅខាងកន ងឡងំ/ ធ ង។ ្មាា រៈន៊ីមួយៗបដលេន ញ្ញញ តឱ្យ
មានលំ ូរខ្យល់អាៃដំដណ្៊ី រការបាន ដយ៊ីងបានបដងក៊ីតរបាងំៃល័តបដលទ្ទ្ួលបានដជាគេ័យដៃញព៊្ី មាា រៈទាវ ររបាងំ។ របាងំគួរបត្តូវ
បានដរៀបៃំដដ៊ីមប៊ីេន ញ្ញញ តឱ្យមានលំ ូរខ្យល់េតិបរមាតាមរយៈរនធ។ របាងំោក់ដល៊ីាន ដផតកដូៃដធន៊ីរដំដណ្៊ី រការបានលា្ ្មាប់ដយ៊ីង។ 
បាៃ្ាប់ពូេមិនដល៊ី្ព៊ីមួយ្្ទាប់្កា្់ដៅរបាងំដន៉ះដដ៊ីមប៊ីឱ្យមានៃរនតខ្យលល់ា និងបដងក៊ីនភាព្ងួតដល់េតិបរមា។ ៥) កង្ហា រតូៃ
មួយបដលៃរាៃរខ្យល់ដៅត  អាៃេួយបដងក៊ីនដលបឿនដពលដវោ្មងួត មាន្ប្ទិ្ធផលដល់េតិបរមា និងធ្លនាបាននូវការ្មងួតបានដ្ម៊ី
កាន់បតដ្ៃ៊ីន។ េនកអាៃដ្ប៊ីកង្ហា រៃរនត AC មួយ ភាជ ប់ដោយផ្ទា ល់ដៅនងឹ្បភពថាមពលៃមបង ឬកង្ហា រក ពំយួទ្័រ DC ភាជ ប់ដៅនឹង
ឧបករណ៍្បំបលង DC។ ដទា៉ះប៊ីជាមាន្បដយេន៍ក៏ដោយ ក៏កង្ហា រមិនចាបំាៃ់ដទ្ ្ប្ិនដប៊ីធ្លត កំដៅ្ថិតដៅដ្កាមរបាងំ ដ ៊ីយការនាំ
កំដៅអាៃផា កខ្យល់ដៅត តាមរយៈ្្ទាបប់នតបនាា ប់ននដធន៊ីរបាងំ។ ៦) រនធខ្យល់បដលអាៃដប៊ីក និងបទិ្បាន គឺមនិចាបំាៃ់ទាល់បតដសា៉ះ 
(ជាពិដ្្្ប្ិនដប៊ីទូ្ ឬ្បេប់រប្់េនកមិនតឹងខាល ងំ) ប  បនតវាអាៃមាន្បដយេន៍្ប្និដប៊ី្ាបពូ់េរប្់េនកមានបរមិាណ្
្ំដណ្៊ី មខ្ព្។់ ដៅដពលបដលខ្យល់ដៅត យក្ំដណ្៊ី មដៃញព៊្ី ាប់ពូេ វាបាតប់ង់្មតថភាពកន ងការទ្ប់្ំដណ្៊ី មបានដ្ៃ៊ីន ដ ៊ីយដធវ៊ីឱ្យ
បផនកខាងកន ងទូ្មាន្ំដណ្៊ី ម។ ការដប៊ីករនធខ្យល់ជាដទ្ៀងទាត ់េន ញ្ញញ តឱ្យខ្យលម់ាន្ំដណ្៊ី មអាៃបាតប់ង់ ដ ៊ីយេនំួ្វាដោយខ្យល់ប
រ ិ្  ទ្ធ។ ្ប្ិនដប៊ីេនកមិនមានរនធខ្យល់មយួដទ្ វាអាៃ្តូវបានបំដពញដោយដប៊ីកទាវ របនាប់ ឬដធន៊ីរឱ្យបានញឹកញាប។់ 

 

 

រូបទ្៊ី៣៖ មា  ្៊ីន្មងួ ត្ាប់ពូេដេកូអា  ្៊ីដលខ្ ១ ដ្ប៊ី្បា្់ដ ដំ ៊ីកន ងតំបន់ េំពូលដៅត  ដធន៊ីរបដលោក់តាមតំរូវការ កង្ហា រកំ្បរក និងបនាប់កំដៅ។ 
A) បនាប់្មងួ តជាមួយពនលឺដភល៊ីងេំពូល និងកង្ហា រ រនធខ្យល់ដៅខាងដឆ្វង។ B) បនាប់្មងួ ត្ាប់ពូេបបនថម។ C) បនាប់្មងួ ត្ាប់ពូេដ្ប៊ីដធវ៊ីរបនា៉ះ។ 
D) េំពូលភលឺដៅត ផតល់កំដៅ។ 
 



 
 
រូបទ្៊ី៤៖ មា  ្៊ីន្មងួ តដេកូអា  ្៊ីដលខ្ ១ បិទ្េិត ដ្ប៊ី្បា្់ដ ៊ីកន ង្ រ្ក េំពូលដៅត  ដធន៊ីរបដលោក់តាមត្មូវការ កង្ហា រកំ្បរក និងបនាប់កំដៅ។ A) 
បនាប់្មងួ តជាមួយេំពូលបបនថម និងកង្ហា រ រនធខ្យល់គឺដៅខាងដឆ្វង។ 
 

 

រូបទ្៊ី៥៖ ដធន៊ីរបិទ្េិត និង្បដឡ៉ះោក់្ាប់ពូេយ ងធំទូ្ោយ្្មាប់្មងួ តដៅកន ងមា  ្៊ីន្មងួ ត្ាប់ពូេដលខ្ ១ 



 

 

រូបទ្៊ី៦៖ មា  ្៊ីន្មងួ ត្ាបពូ់េដេកូអា  ្៊ីដលខ្ ១ បង្ហា ញដធន៊ីរបដលបានបដងក៊ីត េំពូលផតល់ពនលឺដៅត  និងកង្ហា រកំ្បរក្្មាប់ឱ្យខ្យល់ដៃញៃូលម ន
បបនថមរនធ។ កង្ហា រផល ខំ្យល់ដៅត ព៊ីដល៊ីៃ ៉ះដ្កាមតាមរយៈេញ្ញជ ងំដដ៊ីមប៊ីេួយឱ្យខ្យលដ់ៅត ដធវ៊ីៃលនាៃ ៉ះដឡ៊ីង។ 

 
 
 

 

រូបទ្៊ី៧៖ បផនការននការបកប្បរប្់មា  ្៊ីន្មងួ ត្ាប់ពូេដលខ្ ១ រាប់បញ្ចូ លទាងំការបបនថមននការបឺតខ្យល់ៃូល និងការបដញ្ចញៃំហាយ។ 
 
 



 
 

រូបទ្៊ី៨៖ មា  ្៊ីន្មងួ ត្ាប់ពូេដេកូអា  ្៊ីដលខ្ ២ បដលដធន៊ីរបិទ្េិតទាងំេ្់។  A) បទ្ម ូសាត ត និងកង្ហា របក់ឱ្យមានខ្យល់ដៃញៃូល។ B) ដធវ៊ី្មងួ ត 
 
 

 
 

រូបទ្៊ី៩៖ ្កដឡកដម៊ីលមា  ្៊ីន្មងួ ត្ាប់ពូេដលខ្ ២ ដៅកបនលង្បភពកំដៅ។ មិនបមនេំពូលទាងំេ្់  ្ទ្ធបតចាបំាៃ់្្មាប់បដងក៊ីតកំដៅបដលៃង់
បានដនា៉ះដទ្។ 
 

 
 

រូបទ្៊ី១០៖ បង្ហា ញព៊ីបផនករងឹ្្មាប់ដធន៊ីរបដលអាៃបំោ្់ទ្៊ីបានននមា  ្៊ីន្មងួ ត្ាប់ពូេដលខ្ ២ 
 



 
 

រូបទ្៊ី១១៖ បិទ្បទ្ម ូសាត ត កង្ហា រ និងដធន៊ីរបដលអាៃបំោ្់ទ្៊ីបានននមា  ្៊ីន្មងួ ត្ាប់ពូេដលខ្ ២ 

 
 

 
 

រូបទ្៊ី១២៖ ដធន៊ីរបិទ្េិតដ្ប៊ី្បា្់្មាា រៈបនា៉ះ្ំណញ់ដៅកន ងមា  ្៊ីន្មងួ ត្ាប់ពូេដលខ្ ២ 

 
 

រូបទ្៊ី១៣៖ មា  ្៊ីន្មងួ ត្ាប់ពូេម ូឌ្ លដលខ្ ៣ ជាមួយនឹងការរៃនាភាពដដ៊ីមដោយបផាកដល៊ីបនាប់ដណំ្ ៉ះ្ាប់ពូេរប្់ដេកូអា  ្៊ីេវញិ។ 
 



 
 

រូបទ្៊ី១៤៖ បទ្ម ូសាត តដដ៊ីមប៊ី្តួតពិនិតយ ៊្ីត ណ្ា ភាពកំដៅដៅខាងកន ងមា  ្៊ីន្មងួ ត្ាប់ពូេដលខ្ ៣ 
 
 

 
 

រូបទ្៊ី១៥៖ មា  ្៊ីន្មងួ ត្ាប់ពូេដលខ្ ៣ បង្ហា ញៈ A) កង្ហា រ្្មាប់បញ្ជូ នខ្យល់ B) េំពូលដភល៊ីងបំភលឺ្្មាប់ផតល់កំដៅ C) បទ្ម ូសាត ត។ 
 

ម៉ា ស ៊ីនសមងួតគ្រាប់ពជូម៉ាូខែេអេកអូាស ៊ី 
មា  ្៊ីន្មងួតរប្់ធនាារ្ាប់ពូេដេកូអា  ្៊ីដំបូង (ដយ៊ីងនឹងដៅវាថាមា  ្៊ីន្មងួត្ាប់ពូេដលខ្ ១) គឺធំបផំ តមយួបដល

បានបដងក៊ីតដឡ៊ីងយ ងធំដោយ្បេប់ដ ៊ី បដលមានដធន៊ីរៗៃដនាល ៉ះ្បប ល ៨េ ៊ីង (១៧្.ម ) ោៃ់ព៊ីាន  (រូបទ្៊ី ៣ ទ្៊ី៤ និង ទ្៊ី៥ ដៅ
ទ្ំព័រទ្៊ី ១១ និងទ្៊ី ១២) ។ វាដ្ប៊ីេំពូលដភល៊ីងភលឺបដលដៅត ខាល ងំដៅខាងដ្កាម នងិដៅខាងដល៊ីដដ៊ីមប៊ីកំដៅខ្យល់ (រូបទ្៊ី ៣)។ មា  ្៊ីន្មងួ
តដន៉ះមានភាពរងឺមា ំប  បនតធងន ់ដ ៊ីយបានបដងក៊ីត្ដមលង្បឹបៗដៅតាមេញ្ញជ ងំ្គបដ់ពលដវោ ដោយសារបតការដ្ប៊ី្បា្់ដ ៊ីកន ង្្រក
បដល្តូវបាន្មងួតកន ងឡ។ ដ្កាយមកដយ៊ីងបានបកប្បវាដដ៊ីមប៊ីរមួបញ្ចូល្បពន័ធខ្យល់ដៃញៃូល (បដលដយ៊ីងក្មដ្ប៊ី) មានបទ្ម ូមយួ
ដដ៊ីមប៊្ី តួតពនិិតយ្៊ីត ណ្ា ភាពបានលាជាងម ន នងិកង្ហា រកំ្បរកមួយ រមួជាមួយេពូំលដភល៊ីងភលឺដៅត ខាល ងំជាដ្ៃ៊ីន ដដ៊ីមប៊ីពាយមដធវ៊ីៃរាៃរ



ខ្យល់បានដ្ៃ៊ីន (រូបភាពទ្៊ី ៤) ព៊ីបផនកខាងដល៊ីនន្បដឡ៉ះដៅបផនកខាងដ្កាមនន្បដឡ៉ះ។ ការរៃនាដន៉ះក៏រមួបញ្ចូលតំបន់កំដៅោៃ់
ដោយបឡកមួយដៅខាងដល៊ី ដដ៊ីមប៊ីកំដៅ និងផ្ទល ្់បតូរខ្យល់ (រូបទ្៊ី ៦ និងទ្៊ី៧ ដៅទ្ំព័រទ្៊ី ១២)។ 

មា  ្៊ីន្មងួតរប្់ធនាារ្ាប់ពូេដេកូអា  ្៊ីទ្៊ី២ (មា  ្៊ីន្មងួត្ាប់ពូេដលខ្ ២) ្តូវបានសាង្ងក់ន ងរយៈដពល ៦ឆ្ន ំ
បនាា ប់ព៊ីបដងក៊ីតមា  ្៊ីន្មងួតដល៊ីកទ្៊ី ១ ដ ៊ីយ។ ដយ៊ីងបានដ្ប៊ីដាលការណ៍្ដូៃាន  ប  បនតជាមួយនឹងការបកប្បដដ៊ីមប៊ីដធវ៊ីឱ្យវាកាន់បត
ប្ងួមតូៃ នងិមាន្ប្ិទ្ធភាព (រូបទ្៊ី ៨ ដៅទ្ំព័រ ១២)។ ខ្ណ្ៈដពលបដលមា  ្៊ីន្មងួតដំបូង្តូវបានសាង្ង់ដោយដ្ប៊ីដ ៊ីកន ង
្្រកបដលង្ហយនងឹបំបបក មា  ្៊ីន្មងួតដន៉ះ្តូវបានសាង្ង់ដោយដ្ប៊ីដ ៊្ី ងួត នងិកាត របនា៉ះ។ ដយ៊ីងក៏បានដ្ប៊ីបផនករងឹបដលមាន
បនា កធងន់ និងដធន៊ីរបដលមាន្បដឡ៉ះេតិជាងម ន (ដដ៊ីមប៊ីដធវ៊ីឱ្យការរៃនាកាន់បតប្ងួមតូៃ)។ ដូៃនងឹមា  ្៊ីន្មងួតទ្៊ី ១ បដរ មួយដន៉ះ
មានេំពូលភលឺ្ ្មាប់កំដៅ (រូបទ្៊ី ៩) បទ្ម ូសាត តមួយ នងិកង្ហា រក ំពយូទ្័រឌ្៊្ី  ៊ី ដដ៊ីមប៊ីបដញ្ចញខ្យល់ (រូបទ្៊ី ១០)។ ៃំបណ្កមា  ្៊ីន្មងួត
្ាបពូ់េដលខ្ ១ មិនអាៃផ្ទល ្់បតូរបានដទ្ មា  ្៊ីន្មងួតដន៉ះមានកង់ បដលេន ញ្ញញ តឱ្យដយ៊ីងដធវ៊ីបោំ្់ទ្៊ីដៅកបនលងដផសៗតាមត្មូវ 
ការ។ បផនករងឹមានគ ណ្ភាពខ្ព្ ់ (រូបទ្៊ី ១១) និងផតល់នូវ្បតិបតតិការរលូន ប  បនតដពលខ្ល៉ះពបិាកដកដៃញព៊ីទូ្ដដ៊ីមប៊ីដធវ៊ីការ្មាា ត (រូបទ្៊ី 
១២)។ 

ដយ៊ីងបានបដងក៊ីតការរៃនាទ្៊ី៣ (មា  ្៊ីន្មងួត្ាប់ពូេដលខ្ ៣) ប  បនតមិនទាន់បានដ្ប៊ីវាឱ្យបានទូ្លទូំ្ោយដៅដឡ៊ីយដទ្។ វា
គឺជាការរៃនាម ូឌ្ លបដលមានមូលោា នដល៊ីទូ្ដណំ្ ៉ះ្ាបពូ់េ (រូបទ្៊ី ១៣) បដលដេកូអា  ្៊ីបានសាង្ង់ និងកពំ ងេំរ ញ (្ូមដម៊ីល 
EAN # 8 (Bicksler 2011) ក៏ដូៃជាវ ៊ីដដេូយូធូបរប្់ដយ៊ីង)។ មា  ្៊ីន្មងួត្ាបពូ់េដន៉ះ គទូឺ្ដណំ្ ៉ះ្ាប់ពូេដ៏្ខំាន់ជាមួយនឹង
បទ្ម ូសាត ត (រូបទ្៊ី ១៤) ដដ៊ីមប៊្ី តួតពិនិតយ្៊ីត ណ្ា ភាពឱ្យបាន្តឹម្តូវ បដលមានរនធខ្យលម់ួយអាៃេន ញ្ញញ តឱ្យបដញ្ចញខ្យល់បឆ្ាតបាន 
កង្ហា រក ំពយូទ្័រឌ្៊ី  ្ ៊ីអាៃដធវ៊ីឱ្យខ្យល់ដៅកន ងទូ្មានៃលនាដៅមកបាន (រូបទ្៊ី ១៥) ដ ៊ីយៃំនួនរនធោក់្តូវគនលងកន ងដធន៊ីបដលមាន្សាប់
ដៅកន ងទូ្ ដដ៊ីមប៊ីេួយល ូំរខ្យល់ (រូបទ្៊ី ១៦)។ គ ណ្្មបតតិននការរៃនាដន៉ះគឺៈ ១) វាអាៃដទ្វរដងបដលជាទូ្ដណំ្ ៉ះ្ាប់ពូេ និង ២) 
ជាមួយនឹងេ ៊ី្ូឡង់បដលមាន្សាប់ គកឺំដៅមាន្ប្ិទ្ធភិាពខ្ព្។់ ដ្គឿងបង្ហា កម់ួយ គថឺាវា្តូវបានកណំ្ត់ដៅកន ងទ្ ំដំៅនឹងទ្ ំំ
បដលមាន្សាប់ននទូ្ផា៉ះបាយ បដល្តូវបានដ្ប៊ីដៅកន ងការសាង្ង់រប្់វា។ 

មតិអោបេរ់បសប់ គ្គេកិេាំព៊ីការរចនា 

្មាេិកប គគលិកធនាារ្ាប់ពូេរប្់ដេកូអា  ្៊ី បានផតល់ដយបលដូ់ៃខាងដ្កាម ្ត៊ីព៊ីការរៃនា និងលទ្ធភាព្បតបិតតិការ
រប្់មា  ្៊ីន្មងួត្ាបពូ់េដលខ្ ១ និងមា  ្៊ីន្មងួត្ាប់ពូេដលខ្ ២។ ពួកដគកប៏ានបៃករបំលកបា រា បម ្តរប្់ពួកដគ្្មាប់
មា  ្៊ីន្មងួត្ាប់ពូេដ៏លា (តារាង ១)។ ដយ៊ីងៃងប់ញ្ចូ លាន នូវៃំណ្ ៃលាបំផ តមយួៃំនួនននមា  ្៊ីន្មងួត្ាបពូ់េទាងំព៊ីរ ដដ៊ីមប៊ី
បដងក៊ីតមា  ្៊ីន្មងួត្ាប់ពូេលម៊ីនាដពលេនាគត។ 

អសចកត៊ីសននដិ្ឋា ន 
 ទូ្្មងួត្ាប់ពូេបដលមានគ ណ្ភាព និងមាន្ប្ិទ្ធភាពខ្ព្់ អាៃ្តូវបានសាង្ង់ព៊ីវតថ ធ្លត ដដ៊ីមកន ង្្រក បដលដ្ប៊ី្បា្់
ធ្លត ៃូលននកមាល ងំពលកមម នងិ រិញ្ញវតថ ទាបបំផ ត។ ការដ្ប៊ី្បា្់មា  ្៊ីន្មងួត្ាប់ពូេបបបដន៉ះ េួយកាត់បនថយបរមិាណ្្ំដណ្៊ី ម
រប្់្ាបពូ់េ បដលដធវ៊ីឱ្យ្បដ្៊ីរដឡ៊ីងនូវលទ្ធភាពនន្ាបពូ់េ និង្ប្ិទ្ធភាពននបដៃចកដទ្្រកាទ្ ក្ាប់ពូេ។ ការ្ត ក្ាបពូ់េ 
និងលទ្ធភាពបដលបានបកលមារៃួដ ៊ីយ អាៃកាតប់នថយត្មវូការកន ងការទ្ិញ្ាប់ពូេ បដលបកលមា្ប្ទិ្ធផលខ្លួនឯង និងនិរនតរភាព
រប្់ក្ិករ នងិ្ គមន ៍ដ ៊ីយេួយកន ងការ្បយ ទ្ធដដ៊ីមប៊ីការពារេ៊ីវៈៃ្មរ៉ះ្ាបពូ់េដណំ។ំ 
 



 

រូបទ្៊ី១៦៖ េំពូលដភល៊ីង កង្ហា រ និងបទ្ម ូសាត តបិទ្ដៅកន ងមា  ្៊ីន្មងួ ត្ាប់ពូេដលខ្ ៣ 
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